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ROZHODNUTIE
Bľatislavský samosprávny kraj, ako vecne a miestne príslušnýdopľavný spľávny orgán podl'a
$ 43 písm. 4'' $. s't ods. l zálkona č. 56/2012 Z. z. o cestnej do]rrave v znení neskorších
predpisov (ďalej len
o cestnej dopľave"), z'astúpený Utvarom riaditel'a Uradu
',zákonkľaja, príslušným podl'a
Bratislavského samosprávneho
Cl. X bodu 9. písm. c) a bodu 10. písm.
c) Organizačnéhoporiadku Uľadu Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 3l.03.2017
v znení jej Dodatku č.l zo dňa20.09.2017 a Dodatku č. 2 zo dňa 28.02.2018 v spojení s $ 16
ods. 3 zákona č.3021200l Z. z' o samospráve vyššíchúzemných celkov v zneií neskorších
predpisov (ďalej len,,zákon o samosprávnych krajoch"), $ 5 zákonač,.7l/1967 Zb. o spľávnom
konaní v znení neskoľšíchpredpisov (ďalej len ,,spľávneho poriadku"), po pľeskúmaníŽiadosti
dopľavcu CK AZAD, s. r. o. so sídlom Medvedzie 148-29/ll, 027 44 Tvrdošín,
tCo: 43 792 138 ľozhodujúc podl'a $ 43 písm. a), s 51 ods. 1 zákona o cestnej dopľave
s použitím$ 46 a $ 47 spľávneho poľiadku udel'uje dopľavcovi

CK AZ^D'

s. ľ. o.

Medvedzie 148-29lll
027 44Tvľdošín

lčo: ĺl 7g2l38

DOPRA\TIYU LICENCIU
na vykonávanie vnútľoštátnejpľavidelnej dial'kovej autobusovej dopľavy
na linke číslo:102520

Bratislava
s platnosťouz od

-Žilina-

13.12.2020

Dolný Kubín - Tvrdošín - Námestovo
do 12.12.2025

so zastávkami podl'a schváleného cestovného poriadku.

Dopľavca je povinný vykonávat'pľavidelnú dial'kovú autobusovú dopľavu na linke:
a) podl'a platného cestovného poriadku schváleného príslušnýmdopravným spľávnym
oľgánom, v súlade s $ l5 zákona o cestnej doprave a vykonávacou vyhláškou MDVRR
sF.č). l24/20l2 Z. z., ktorou sa vykonávazálkon o cestnej doprave,
b) podl'a tarifu vydanej dopľavcom a v súlade s $ t7 zátkonao cestnej doprave,
c) v súlade so všeobecnýmiazžtkladnými povinnosťami dopravcu podľa $ 7 a $ ll zákona
o cestnej dopľave,

d) v súlade s

prepľavným poriadkom autobusovej dopľavy dopravcu pri dodľžaní$ 4

zákona o cestnej doprave a d'alších všeobecne záväzných pľávnych predpisov platných

e)

na územíSR,
takým spôsobom, aby boli zabezpečenéprátva cestujúcich v súlade s $ 13 zákonao

cestnej doprave.
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Dopravný spľávny orgán vyberá za vydanie dopľavnej licencie správny poplatok v zmysle
položky 79 pism. a) bod 2 sadzobníka správnych poplatkov prílohy zálkona č,. 145/1995 Z. z.
o spľávnych poplatkoch v znení neskoľšíchpredpisov celkom 355,- € (5 ľokov x 85,-€ mínus
zľava z poplatku 70,-€ z dôvodu elektľonického podania).
Odôvodnenie
Dopľavca cK AZADI S. ľ. o., Medvedzie t48-29ĺll, 027 44 Tvľdošínpredložil dňa
19.1l.2020 (doručenéelektronicky na BSK 19.11.2020) žiadosťna udelenie dopravnej licencie
na vnútroštátnupravidelnú dial'kovú autobusovú dopľavu na trase Bľatislava _Žilinu- Dolný
Kubín - Tvľdošín- Námestovo.
Žiadatel' doložil svoju žiadosťvšetkými predpísanými dokladmi v zmysle $ 53 zálkona

o cestnej doprave.

Navrh na začatie lonania o udelenie alebo zmenu dopravnej licencie na vnútroštótnu

prav ide lnú dopravu o b s ahuj e
a) údaje podľa f 52 ods. I písm. a) až c),
b) kópiu udelenia povolenia na ýkon povolania pľevódzkovateľa cestnej dopravy,
c) údaje ýkajúce sa autobusovej linlry alebo liniek, na ktoých chce prevódzlrnvať pravidelnú
dopravu, najmti údaje o jej trase, počte a umiestnení zastóvof o prístupe na autobusovú
stanicu, o počte a skladbe autobusov a o predpokladanom počte spojov za deň,
d) prepravný poriadokvrátane nóvrhu taľify, údaje o vybavovacom tarifuom systéme a podobu
cestovného lístku,
e) nóvrh cestovného poriadku,

fl

navrhovaný deň začatia prevódzkovania autobusovej linlcy

prevódzkovania.

a

navrh na obdobie jej

Prílohou k navrhu podľa odseku 1 sú doklady preukazujúce údaje uvedené v nóvrhu podľa
odseku

L

BsK ako

dopravný správny orgán oznétmi| začatie správneho konania listom
č. 04948/2020/CDD-34 zo dňa 25.11.2020 a zaslal Žiadosť o súhlas k udeleniu dopravnej
licencie podl'a $ 5l ods. I) zákona o cestnej doprave na Žilinslcy samosprávny kľaj (ďalej len
zsK).
ŽSK listom č. O6698l2O2O/oD-3 zo dňa 01.12.2020 (doručeným na BSK mailom dňa

02.12.2020) vydal súhlas k udeleniu dopľavnej licencie. Upozomil, iba na skutočnosť, že
navrhovaný spoj na tľase Bratislava _ Ži|ina_ Dolný Kubín _ Tvľdošín_ Námestovo podl'a
predloženéhoCP je v úseku Námestovo Bratislava s odchodom Zo zastávky
Námestovo,,aut.st' o 17 00 hod. v súbehu so spojom č. 1 dialkovej autobusovej linky
č. 507513 oľavská Polhoľa _ Námestovo _ Dolný Kubín _ TerchováA/rútky _ ŽIlina _
Bratislava dopravcu JAGELKA' s. r. o.' Rabča s odchodom zo zastávky Námestovo,,aut.st.
o 17 10 hod' V súčasnostije však spoj č. l linky č. 507513 pozastavený z ekonomických
dôvodov, spôsobených pandémiou COVID_I 9.
Dopravca CK AZAD, s. ľ. o. vedie spoje inou trasou, ako dopravca Jagelka, s. r. o. Dopravca
{agelka, s. ľ. o. zaéínaspoje linky č. 5075l3 zo zastávky oravská Polhora,,ZŠ II a cestou do
Zi|iny zastavi na d'alších18 zastávkach. Dopravca CK AZAD zač,ínalinku z Námestova
a cestou do Žiliny zastavuje len na dvoch zastátvkach v Tvľdošínea Dolnom Kubíne.
Vzhl'adom k tomu uvedené stanovisko berieme na vedomie.
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I'.o'BOX l06.

rvrvlv.bratislavskykrai.sk.
Telefón 02148264l l l

820

0

j

ĺČ'O:ooo_loĺlo

[]ľatisla\.a 25

Bratislavský

samosprávny
kraj

-3-

Podľa $ 9 bod I) zókona o cestnej doprave.' Pravidelnou dopľavou z hľadiska dopravnej
obslužnosti územia je mestská dopľcva, prímestskó doprava a diaľlrnvó doprava.
Podľa $ 10 bod 1) zókona o cestnej doprave: Dopravnou licenciou sa zriaduje autobusová
linka ajej udelením vznikó prevódzkovateľovi cestnej dopravy opróvnenie prevódzkovať na nej
pravidelnú vnútľoštótnu dopravu. Na zľiadenie medzinárodnej autobusovej linlcy a na vznik
oprávnenia prevádzkovat' na nej pravidelnú medzinórodnú dopravu je potľebnépovolenie
podľa osobitného predpisu alebo podľa medzinórodnej zmluvy.

Podľa $ l0 bod 3) zóklna o cestnej doprave:
Povoliť zľiadenie autobusovej linlry a udeliť dopravnú licenciu možno, ak
a) žiadateľje držiteľompovolenia na výkon povolania prevódzkovateľa cestnej dopravy
podľa $ 5 ods. l alebo licencie Spoločenstva podľa $ 5 ods. 2,
b) pľevódzlavanie pravidelnej dopravy na celej trase navrhovanej autobusovej linlql
umožňuje techniclgl stav, priepustnosť ciest a bezpečnosť a plynulosť cestnej premávlcy,
c) je zriadenie vnútroštátnej autobusovej linky v súlade s plánom dopravnej obslužnosti,
alebo ak najej zriadeníje záujem dopravného spróvneho orgónu s prihliadnutím na
z óuj e m o b c í, z ame s tnóv at e lbv al e b o v e rej no s t i,
d) žiadateľmó vlastnú alebo prenajatú dostatočnútechnickú zókladňu potrebnú na
obsluhu autobusovej linlE a na prevádzkovanie pravidelnej dopravy na nej podľa
cestovného poriadku.
Podľa $ l0 bod 8) zókona o cestnej doprave''
Dopravnó licencia je trvalo nepľenosnó na inú osobu. Na trvalý prevod autobusovej linlĺy na
iného dopravcu pravidelnej dopravy je potrebné odňatie dopľavnej licencie doterajšiemu
držiteľovia udelenie dopravnej licencie inému žiadateľovi.

Podľa $ 51 bod I): V lrnnaní o udelenie, zmenu a odňatie dopravnej licencie na zriadenie
autobusovej linlql v pravidelnej doprave je miestne príslušnýmdopravný spróvny orgón, v
ktorého územnom obvode je východislrnvó zastóvka. Zriadiť auĺobusovú linku a zmeniť trasu
autobusovej linlE, ktorá presahuje územný obvod tohto dopravného spróvneho orgánu, môže
len so súhlasom dopravných správnych orgánov rovnakého druhu a stupňa v územných
obvodoch na trase autobusovej linky.

Dopravný spróvny orgán odníme dopravnú licenciu jej držitelbvi, ak:
a) mu bolo odňaté povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa $ 5
ods. l zókona o cestnej doprave alebo odňatá licencia Spoločenstva podľa $ 5 ods. 2 zókona
o cestnej doprave,
b) na jeho podnik bol vyhlósený lrnnkurz,

c) ďalej nie je schopný vylanávať pravidelnú dopravu z podnikateľslĺych, techniclrych alebo
personólnych dôvodov'
d) sa autobusovó linka stala nepotrebnou vzhľadom na nezáujem cestujúcich,
e) bez vóžnej prekážlE
] ' nezačal na autobusovej linlre pľevódzkovať pravidelnú dopravu podľa cestovného poriadku
do 30 dní odo dňa pľavoplatnosti rozhodnutia o udelení dopravnej licencie, alebo
2. prestal prevódzkovať pravidelnú dopravu podľa cestovného poľiadku na viac ako 15
pracovných dní,
fl prevódzkavanie pravidelnej dopravy na autobusovej linke dlhodobo neumožňuje techniclgl
stav, priepustnosĺ'ciest alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premóvky, alebo
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g) zóvažným spôsobom alebo opakovane napriekupozorneniu dopravného spróvneho orgónu
alebo orgónuodborného dozoruporušuje povinnosti dopravcupravidelnej dopravypodľatohto
zókona alebo povinnosti vyplýuajúce z dopravnej licencie a prepravného poriadku,
h) o jej odňatie sóm požiadal,
i) bola na autobusovú linku vyhlásenó obchodná verejnó súťaža dopravca, hoý má udelenú
doprĺnnú licenciu, nebol v tejto súťažiúspešný.

Nakoľko Žĺtinstcy samosprávny kraj ako jediný zainteresovaný súhlasil s udelením dopravnej
licencie pre dopravcu CK AZAD, s. r. o., Medvedzie 148-29/ll,027 44 Tvrdošínna linku
č. lO252O Bratislava _ Ži|ina_ Dolný Kubín _ Tvrdošín _ Námestovo, dopravný správny orgán
zváňIl túto skutočnosť ohl'adne udelenia dopravnej licencie, podrobne sa zaoberal všet\ými
skutočnosťami, ktoré vplývajú na udelenie dopravnej licencie a v súlade s ustanoveniami
zákona ocestnej doprave azálkona ospľávnom konaní ľozhodol tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto ľozhodnutia.
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Poučenie
Podl'a $ 53 zákona č,.7l/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskoľšíchpredpisov pľoti
tomuto rozhodnutiu má účastníkkonania právo podať odvolanie.
Podl'a $ 54 správneho poriadku odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho
oznámenia. odvolanie sa podáva na spľávnom oľgáne, ktory toto rozhodnutie vydal Bratislavský samosprávny kľaj, Sabinovská 16,820 05 Bľatislava 25. odvolacím orgánom je
okľesný úrad Bratislava, Tomášiková 46, 832 05 Bratislava. Toto rozhodnutie je možnépo
vyčerpaníriadneho opľavnéhopľostriedku pľeskúmaťsúdom.

Ú'o

'

Ing. Patrícia Mešt'ano

ľiaditel'ka

Príloha
Schválený cestovný poriadok
Doručuje sa:

CK AZAD,

s. ľ. o., Tvľdošín

Na vedomie:
Žitinstcy samosprávny kraj

Sabĺnovská Č.l Ó' P'o RoX l 0ó' ĺl20 0j !]ľatislava 25
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Bratislava - Žilina

- Dolnr

Kubín - Tvrdošín _ Námestovo

Platí od L3.L2.2o2o do t2.l2.2o25

Prepravu zabezpečuje: Cestovná kancelária AZAD, s.r.o., Medvedzie t48-29/t1, O27 Mrvrdošín, lčo: 43 7g2 138, tel.: 02 / 43 63 82
L

47 ,

e-mail: azad@azad.sk, web: bus.azad.sk
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premáva v piatok
miestenku s cestovn m lístkom možno zakripiťv miestenkov ch kanceláriách AMS
automatizovanri miestenkovr, systém vo vybranrich mestách

R

AMS

@
MHD

premáva v nedel'u
možnosťprestupu na linku MHD

Na linku je možnézakripiť miestenku cez portál www.amsbus.sk alebo cez mobilnrj aplikáciu Cestovnr poriadok.
a

Na linke platí cenník cestovného vyhlásen'i dopravcom, možnosťplatby platobnou kartou priamo u vodiča'
Dopravca poskytuje zl'avy pre deti, študentov, d chodcov a ZŤP.

o

Pre cestujricich je počas jazdy k dispozícii WiFi a Wc

o

-

pokiaľ bude autobus vybaven1i toaletou.

Dopravn prostriedok: Autobus

sA[losPRÁvľYľnÄ.

