
           TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01  Trenčín 

IČO: 36126624  

                    _________________________________________________ 

        
Číslo: TSK/2017/0570                                                                                         Trenčín, 17.07.2017  
 

 

R O Z H O D N U T I E 
o udelení  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 a v zmysle 
§ 40 ods. 2 písm. c), § 43 písm. a) a § 51 ods. 1 zákona č. 56/2012 Z. z.  o cestnej doprave v znení 
neskorších predpisov  (ďalej len zákon o cestnej doprave), § 5, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) a v súlade s § 10 ods. 1 až 5, 
§ 53 zákona o cestnej doprave u d e ľ u j e   dopravcovi  

 
 

 
 
 
 

SAD Trenčín, a. s.; Zlatovská cesta 29; 911 37 Trenčín;  
IČO: 36 323 977, zapísaný v OR Okresného súdu Trenčín; vložka číslo: 10291/R 

 
 

DOPRAVNÚ LICENCIU  
 

na vykonávanie vnútroštátnej pravidelnej diaľkovej autobusovej dopravy na linke    
 

č. 304 501: Nové Mesto nad Váhom – Trenčín – Prievidza – Zvolen - Banská Bystrica a späť  
 

 
 
 

    s platnosťou: od  01.08.2017 do 31.07.2027 
 

so zastávkami podľa schváleného cestovného poriadku vnútroštátnej pravidelnej diaľkovej autobusovej dopravy. 
 

 

Dopravca je povinný vykonávať vnútroštátnu pravidelnú diaľkovú autobusovú dopravu na 

uvedenej trase: 

 
a) podľa platného cestovného poriadku schváleného príslušným dopravným správnym orgánom, 

v súlade s § 15 zákona o cestnej doprave a vyhláškou MDVRR SR č. 124/2012 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o cestnej doprave;  

b) podľa tarify dopravcu vydanej v zmysle § 17 zákona o cestnej doprave; 
c) v súlade so všeobecnými povinnosťami dopravcu  podľa § 7 zákona o cestnej doprave a v súlade so 

základnými povinnosťami v pravidelnej doprave podľa § 11 zákona o cestnej doprave; 
d) v súlade s prepravným poriadkom pravidelnej dopravy dopravcu vydaným v súlade s § 4 zákona 

o cestnej doprave a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR; 
e) takým spôsobom, aby boli zabezpečené práva cestujúcich v pravidelnej doprave podľa § 13 zákona 

o cestnej doprave. 
 

Za vydanie dopravnej licencie bol vybratý podľa VI. časti, položka 79 písm. a), bod 2. Zákona č. 145/1995 

Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov správny poplatok vo výške 850,00 eur (slovom: 

štyristodvadsaťpäť eur), ktorý dopravca uhradil na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja na základe 

výzvy dopravného správneho orgánu. 
 

 

 

Odôvodnenie: 

Dopravca, SAD Trenčín, a. s.; Zlatovská cesta 29; 911 37 Trenčín, v súlade s § 53 zákona o cestnej 

doprave predložil návrh na začatie správneho  konania o udelenie dopravnej licencie na vnútroštátnu 

pravidelnú diaľkovú autobusovú dopravu dňa 16.06.2017 vrátane náležitostí a príloh.  
Dopravný správny orgán preskúmal doklady a vyjadril stanovisko, že dopravca spĺňa podmienku odbornej 
spôsobilosti a finančnej spoľahlivosti v súlade s § 6 zákona o cestnej doprave. 
 
Trenčiansky samosprávny kraj, ako dopravný správny orgán v zmysle § 51 ods. 1 zákona o cestnej 

doprave a podľa §§ 32 a 33 správneho poriadku oznámil listom č. TSK/2017/06570-2 dňa 20.06.2017 
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začatie správneho konania vo veci udelenia dopravnej licencie a zároveň požiadal dotknutý správny orgán, 

Banskobystrický samosprávny kraj o stanovisko k predmetnému návrhu.  

 

Banskobystrický samosprávny kraj listom č. 07249/2017/ODDD-9/21690/2017 zo dňa 27.06.2017 

(doručený na TSK dňa 03.07.2017) predložil svoje stanovisko – nesúhlas s udelením dopravnej licencie 

s návrhom na zavedenie označenia „§“ (paragraf) na spojoch č. 11, 12 a 51 na zastávky  Banská Bystrica, 

Zvolen a na spoji č. 52 na zastávky Banská Bystrica, Zvolen a Žiar nad Hronom.  

 

Vzhľadom k tomu, že dopravca SAD Trenčín, a. s. prevádzkuje uvedenú autobusovú linku dlhodobo od 

roku 1964 bez zmeny predloženého cestovného poriadku, Trenčiansky samosprávny kraj požiadal 

Banskobystrický samosprávny kraj o prehodnotenie stanoviska. 

Trenčiansky samosprávny kraj preskúmal stanovisko Banskobystrického samosprávneho kraja a svoje 

rozhodnutie zdôvodňuje nasledovne: 

 

V súčasnej  platnej legislatíve neexistuje definícia „súbehu“ v pravidelnej vnútroštátnej  doprave a preto je 

na zvážení cestujúcich, aký druh dopravy si zvolia s cieľom uspokojenia potrieb v rámci služieb verejnej 

osobnej dopravy. Prímestská autobusová doprava, ktorá na území Banskobystrického samosprávneho 

kraja, t. j. na úseku Zvolen a Banská Bystrica spája jednotlivé obce na trase podľa cestovných poriadkov 

má charakter intervalovej dopravy,  pričom diaľková doprava na linke č. 304 501 obsluhuje okresné, resp. 

krajské mestá na uvedenej trase podľa cestovného poriadku.   

Trenčiansky samosprávny kraj prihliada na § 10 ods. 5 zákona o cestnej doprave, kde sa uvádza, že 

„dopravná licencia vo vnútroštátnej doprave sa udeľuje najviac na desať rokov. Platnosť dopravnej licencie 

možno na žiadosť jej držiteľa predĺžiť, a to aj opakovane, ak sa nezmenili podmienky, ktoré viedli k jej 

udeleniu“  a zároveň prihliada aj ku skutočnosti, že v súlade s § 10 ods. 11 zákona o cestnej doprave 

Banskobystrický samosprávny kraj nepredložil podrobnú analýzu podľa osobitného predpisu, resp. podľa 

článku 6až 11 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách 

vo verejnom záujme v železničnej a cestnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/61 

a (EHS) č. 1107/70 v platnom znení. 

 

Trenčiansky samosprávny kraj zvážil skutočnosť vo veci udelenia dopravnej licencie a na základe toho 

rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 
 

 

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 kraji, 
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. 
 

 

 

 

 

 
 

         Ing. Jaroslav Baška                                                                                                  
          predseda  

 

 
 

Príloha 
Schválený cestovný poriadok (tlačivo 1 ks) 

 

Účastník správneho konania: 

SAD Trenčín, a. s., Zlatovská cesta 29; 911 37 Trenčín 

 

Doručí sa 

Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. Slobody č. 23; 974 01 Banská Bystrica 

 


