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 TSK/2015/01392-2 Ing. Dedeková/6555 754 06.02.2015 

 
Vec 

Oznámenie o začatí správneho konania – odňatie dopravnej licencie 
      

Trenčiansky samosprávny kraj, ako príslušný správny v zmysle § 3 písm. c. ods. 1 zákona 

č. 416/2001 Z. z . o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie 

územné celky, podľa § 10 ods. 9, 10 písm. h), § 43 písm. a) a § 51 ods. 1 zákona č. 56/2012 Z. z. 

o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, v súlade s § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní  (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje začatie správneho 

konania vo veci vydania rozhodnutia o odňatí dopravnej licencie na autobusovej linke               

č. 301 503  - Bánovce n/B. – Topoľčany – Radošina – Piešťany – Trnava – Bratislava  a späť, 

ktorú prevádzkuje dopravca: Jozef Mikuš, Mojmírova 1296/8; 957 04 Bánovce nad Bebravou; 

IČO: 30949386.  

 

Odôvodnenie: 

Dňa 04.02.2015 bola na Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja doručená žiadosť 

o odňatie dopravnej licencie, ktorá bola vydaná dopravným správnym orgánom pod číslom 

rozhodnutia TSK/2007/02333 doterajšiemu držiteľovi.  

 

Zároveň Vás v zmysle § 43 a 51 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave žiadame 

o stanovisko k odňatiu vyššie uvedenej dopravnej licencie dopravcovi  Jozef Mikuš; Mojmírova 

1296/8; 957 04 Bánovce nad Bebravou; IČO: 30949386 v lehote do 10 dní od doručenia tohto 

oznámenia. 

 V prípade nezaslania stanoviska v stanovenej lehote, budeme považovať Vaše stanovisko 

ako bez pripomienok a vo veci bude rozhodnuté. 

 

   

 S pozdravom 

 

 

              

                                        JUDr. Jaroslav Pleva     
                    vedúci odboru dopravy  

 
 

Doručí sa: 

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16; 820 05 Bratislava 25 

Trnavský  samosprávny kraj 

Nitriansky samosprávny kraj 

 

Jozef Mikuš  

Mojmírova 1296/8 

 

957 04   Bánovce nad Bebravou  

 

 


