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Číslo: TSK/2021/03823-3 Trenčín, 05.03.2021

ROZHODNUTIE
0 zmene dopravnej licencie

Trenčiansky samosprávny kraj, ako vecne a miestne príslušný dopravný správny orgán podľa § 16 ods. 3
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov V znení neskorších predpisov, § 5, § 46
a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní V znení neskorších predpisov a podľa § 40 ods. 2 písm.
c), § 10 ods. 7 zákona ocestnej dopravne vznení neskorších predpisov (ďalej len Zákon ocestnej
doprave)

m e n í

Rozhodnutie č. TSK/2009/06138, resp. Rozhodnutie č. TSK/2013/07431 o udeleni dopravnej licencie
na skupinu autobusových liniek zmluvnému dopravcovi SAD Prievidza a. s., Ciglianska cesta l,

971 36 Prievidza; IČO: 36 324 023, zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín; vložka číslo: 10294/R

nasledovne:

Zmena autobusovej linky č. 307 434 Sebedražie, Braňa Cigeľ - Prievidza — Kanianka a späť sa týka

trvalej zmeny trasy autobusovej linky a jej predlženia. Zároveň sa týka zmeny názvu uvedenej

autobusovej linky na: -

307 434 - Prievidza — Kanianka — Lazany a späť s platnosťou ed 01.04.2021 do 30.10.2023.

Ostatné ustanovenia Rozhodnutia č. TSK/2009/06138, resp. Rozhodnutia č. TSK/2013/07431

ostávajú bez zmeny.

Odôvodnenie:
Dopravca, SAD Prievidza a. s., Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza predložil dňa 16.02.2021 V zmysle

§ 10 ods. 7 Zákona o cestnej doprave Žiadosť o zmenu dopravnej licencie, t. j. zmenu Rozhodnutia
č. TSK/2009/06138, resp. Rozhodnutia č. TSK/2013/07431 na vykonávanie vnútroštátnej pravidelnej

autobusovej dopravy - prímestskej autobusovej dopravy na skupinu autobusových liniek.

Dopravca so žiadosťou predložil cestovný poriadok autobusovej linky č. 307 434 Prievidza — Kanianka —

Lazany a späť.
Potrebné podklady pre rozhodnutie a skutočný stav veci sú dopravnému správnemu orgánu Všeobecne

známe a podľa § 34 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ich netreba dokazovať.
Za zmenu dopravnej licencie bol vybratý podľa VI. časti, položka 79 písm. b) zákona č. 145/1995 Z. z.

o správnych poplatkoch V znení neskorších predpisov správny poplatok v0 výške 127,50 eur, ktorý

dopravca uhradil na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja na základe Výzvy dopravného správneho

organu.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 o správnom
konaní V znení neskorších predpisov podať odvolanie V lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia.
Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý toto rozhodnutie vydal - Trenčiansky samosprávny kraj,
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.
Odvolacím orgánom je okresný úrad V sídle kraja. Toto rozhodnutie je možné po vyčerpaní riadneho
opravného prostriedku preskúmať súdom. , /,.
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Ing. Jaroslav Baška
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja


