
...................................................................................................................................................... 

žiadateľ 

 

 

 

Trenčiansky samosprávny kraj 

odbor dopravy 

K dolnej stanici 7282/20A 

911 01 Trenčín 

 

VEC: 

Návrh na začatie konania o udelenie dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú 

autobusovú dopravu (podľa zákona č. 56/2012 Z. z.) 

 

1. Navrhovateľ 

Obchodné meno  

Adresa sídla  

Štatutárny orgán 

 

 

 

IČO  

Predmet podnikania  

Číslo účtu  

Telefónne číslo  

Fax  

e-mail  

 

2. Vedúci dopravy 

Titul, meno a priezvisko  

Dátum narodenia  

Adresa trvalého pobytu  

Pracovná pozícia  

 

3. Miesto usadenia navrhovateľa 

Sídlo vedenia podniku  

Sídlo pobočky, závodu 

 

 

 

Technická základňa - opravy a údržba autobusov 

Sídlo  

Vybavenie  

Právny vzťah  

Technická základňa - vozidlový park          (v prípade väčšieho počtu uviesť v osobitnej prílohe) 

Druh a typ    

Evidenčné číslo     

Rok výroby    

Platnosť STK do    

Druh a typ    

Evidenčné číslo     
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Rok výroby    

Platnosť STK do    

Technická základňa - garážovanie a parkovanie autobusov 

Sídlo   

Vybavenie   

Právny vzťah   

Sídlo   

Vybavenie   

Právny vzťah   

Technická základňa - osádky vozidiel         (v prípade väčšieho počtu uviesť v osobitnej prílohe) 

Meno a priezvisko   

Skupiny vozidiel vo 

vodičskom oprávnení              

zo dňa: 

  

  

Osvedčenie o odbornej 

spôsobilosti 
  

Meno a priezvisko   

Skupiny vozidiel vo 

vodičskom oprávnení                     

zo dňa: 

  

  

Osvedčenie o odbornej 

spôsobilosti 
  

Meno a priezvisko   

Skupiny vozidiel vo 

vodičskom oprávnení                          

zo dňa: 

  

  

Osvedčenie o odbornej 

spôsobilosti zo dňa 
  

Meno a priezvisko   

Skupiny vozidiel vo 

vodičskom oprávnení                          

zo dňa: 

  

  

Osvedčenie o odbornej 

spôsobilosti zo dňa 
  

 

  

5. Trasa navrhovanej autobusovej linky 

Popis trasy 

Počet 

zastávok 
Počet a druh 

vozidiel 
Počet 

spojov 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

4. Povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy 

Číslo povolenia  

Dátum udelenia  
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  (v prípade väčšieho počtu uviesť v osobitnej prílohe) 

 

6 a. Prepravný poriadok vrátane návrhu tarify 

 x  (uviesť osobitne v prílohe) 

Vypracoval:  ……………………………….......…………………………… 

    Sprístupnený dňa ....………………………………….......……………………… 

    Sprístupnený na ....…………………………………….......…………………… 

 

6 b. Vybavovací tarifný systém vo vozidle a vzor cestovného lístka 

typ:     ………………………………………………… 

počet kusov:    ………………………………………………… 

registrované na daňovom úrade: ………………………………………………… 

osoba zodpovedná za inventúru: ………………………………………………… 

 

 

7. Návrh cestovného poriadku 

 x  (uviesť osobitne v prílohe) 

 

8. Meno, priezvisko a funkcia riadiacich a kontrolných pracovníkov 

 

  ............................................................  .................................................................. 

  ............................................................  .................................................................. 

  ............................................................  .................................................................. 
  (v prípade väčšieho počtu uviesť v osobitnej prílohe) 

 

 

9. Vozidlá poistené pre prípad zodpovednosti za škodu v poisťovni 

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

10. Návrh na deň začatia prevádzkovania autobusovej linky/liniek 

    

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

11. Požadovaná doba platnosti 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Spracované dňa:........................................... 

 

 

........................................................... 

podpis a pečiatka štatutárneho orgánu 

 

 

 

Prílohy 

Povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy - overená fotokópia 


