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56
ZÁKON
z 31. januára 2012,
o cestnej doprave

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
PRVÁ ÈAS
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) prístup k výkonu povolania prevádzkovate¾a cestnej
dopravy,1)
b) pravidlá podnikania v cestnej doprave,
c) zabezpeèovanie dopravnej obslunosti územia v pravidelnej doprave,
d) práva a povinnosti dopravcov a cestujúcich v autobusovej doprave2) a v taxislube,
e) podmienky prepravy nebezpeèných vecí a
f) verejnú správu v cestnej doprave.
(2) Tento zákon sa nevzahuje na cestnú nemotorovú
dopravu a okrem ustanovení o podmienkach prepravy
nebezpeèných vecí ani na cestnú dopravu pre vlastnú
potrebu.3)
§2

skytované cestujúcim, systém rezervácie a predaja
cestovných lístkov a miesteniek, sluby poskytované cestujúcim pred zaèiatkom prepravy a poèas nej,
b) v nákladnej doprave preprava tovaru a iných vecí
a ivých zvierat a súvisiace sluby poskytované odosielate¾om alebo príjemcom tovaru pri nakládke, vykládke a poèas prepravy okrem prevádzky peciálnych nákladných vozidiel, ktoré nie sú typovo
schválené a urèené na prepravu nákladu.
(3) Cestná doprava je vnútrotátna, ak celá trasa prepravy a miesto poskytovaných dopravných sluieb je
výluène na území Slovenskej republiky.
(4) Ustanovenia tohto zákona sa pouijú na medzinárodnú dopravu len vtedy, ak osobitné predpisy4) alebo
medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika
viazaná, neustanovujú inak.
(5) Èlenským tátom sa na úèely tohto zákona rozumie èlenský tát Európskej únie, tát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a vajèiarska konfederácia.
§3
Dopravca

(1) Prevádzkovanie cestnej dopravy je podnikanie,
ktorého predmetom je odplatné poskytovanie dopravných sluieb verejnosti cestnými motorovými vozidlami, ktoré sú na tento úèel typovo schválené (ïalej len
vozidlo).

(1) Dopravcom na úèely tohto zákona je prevádzkovate¾ cestnej dopravy odo dòa právoplatnosti dopravnej
licencie, koncesie alebo iného oprávnenia, ktoré ho
oprávòuje na poskytovanie dopravných sluieb verejnosti na základe prepravnej zmluvy, a to v osobnej doprave na základe zmluvy o preprave osôb5) a v nákladnej doprave na základe zmluvy o preprave nákladu.6)

(2) Dopravnými slubami sú:
a) v osobnej doprave preprava cestujúcich a ich batoiny a súvisiace sluby, najmä informaèné sluby po-

(2) Ak niektoré dopravné sluby poskytuje na základe
zmluvy s dopravcom vykonávajúci dopravca7) alebo
subdodávate¾,8) ustanovenia tohto zákona o dopravcovi

Prevádzkovanie cestnej dopravy

1

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoloèné pravidlá týkajúce sa
podmienok, ktoré je potrebné dodriava pri výkone povolania prevádzkovate¾a cestnej dopravy, a ktorým sa zruuje smernica Rady
96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009).
2
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej
doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) è. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 55, 28. 2. 2011).
3
) Èl. 2 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoloèných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) è. 561/2006 (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L
300, 14. 11. 2009).
4
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoloèných pravidlách prístupu nákladnej cestnej
dopravy na medzinárodný trh (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009).
Nariadenie (ES) è. 1073/2009.
5
) § 760 Obèianskeho zákonníka.
6
) § 765 Obèianskeho zákonníka.
§ 610 Obchodného zákonníka.
Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (vyhláka ministra zahranièných vecí è. 11/1975 Zb.)
v platnom znení.
7
) Èl. 3 písm. f) nariadenia (EÚ) è. 181/2011.
8
) Èl. 6 nariadenia (ES) è. 1073/2009.
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sa vzahujú na nich v rozsahu, v akom poskytujú dopravné sluby.
(3) Postavenie dopravcu pod¾a tohto zákona má obchodná spoloènos zaloená na úèel prevádzkovania
integrovaného dopravného systému9) alebo mestského
dopravného systému aj vtedy, ak nespåòa poiadavky
pod¾a odseku 1 a § 2 ods. 2 písm. a).
§4
Prepravný poriadok
(1) Prepravný poriadok obsahuje prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzavretie prepravnej
zmluvy, najmä
a) druh prevádzkovanej cestnej dopravy a rozsah poskytovaných dopravných sluieb,
b) spôsob uzavretia a platnos zmluvy o preprave osôb
alebo zmluvy o preprave tovaru,
c) práva a povinnosti dopravcu, najmä rozsah zodpovednosti za spôsobenú kodu na zdraví cestujúcich
a zvierat a na tovare, batoine alebo iných veciach
a rozsah z toho vyplývajúcich nárokov cestujúcich, odosielate¾ov a príjemcov vecí na náhradu kody alebo na z¾avu z ceny prepravy.
(2) Prepravný poriadok v osobnej doprave okrem prepravných podmienok pod¾a odseku 1 obsahuje
a) rozsah práv a povinností dopravcu v pravidelnej doprave alebo v taxislube,
b) spôsob rezervácie a predaja cestovných lístkov na
autobusových staniciach a v linkových autobusoch
alebo elektronickými médiami v elektronickom rezervaènom a predajnom systéme,
c) spôsob objednávania vozidiel taxisluby, podmienky
uzatvárania zmluvy o preprave osôb a platenia cestovného,
d) spôsob objednávania prepravy autobusmi a autokarmi v príleitostnej doprave,
e) rozsah práv a povinností cestujúcich pred zaèatím
prepravy, poèas prepravy a bezprostredne po skonèení prepravy, ako aj pri neuskutoènení, nedokonèení alebo omekaní prepravy a postup uplatòovania ich nárokov vyplývajúcich z nedodrania
podmienok prepravy,
f) rozsah osobitných práv a povinností cestujúcich so
zdravotným postihnutím a cestujúcich so zníenou
pohyblivosou10) vrátane sprevádzajúcich osôb, ako
aj dôchodcov, iakov a tudentov (ïalej len vybraná
skupina cestujúcich),
g) podmienky prepravy príruènej batoiny cestujúcich, cestovnej batoiny, potových a autobusových
zásielok a ivých spoloèenských zvierat,11)
h) podmienky prepravy psa so peciálnym výcvikom,
ktorý poskytuje pomoc cestujúcemu s akým zdravotným postihnutím,
9
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i) pravidlá platnosti cestovných lístkov a miesteniek
a spôsob preukazovania zaplateného cestovného pri
kontrole a monosti náhrady za stratu cestovného
lístka v pravidelnej doprave,
j) pravidlá platenia cestovného a vydávania potvrdeniek o zaplatení v taxislube,
k) postup pri kontrole cestovných lístkov v pravidelnej
doprave, práva a povinnosti zamestnancov dopravcu oprávnených kontrolova cestovné lístky (ïalej
len revízor) a spôsob sankcionovania cestujúcich
bez platného cestovného lístka a vymáhania cestovného,
l) tarifu,
m) reklamaèný poriadok.
(3) Prepravný poriadok v nákladnej doprave obsahuje okrem prepravných podmienok pod¾a odseku 1 aj
rozsah dopravných sluieb, ktoré dopravca poskytuje
odosielate¾om a príjemcom vecí, a rozsah ich spolupráce s dopravcom, najmä pravidlá prepravy rôznych druhov vecí a ivých zvierat a podmienky pristavovania vozidiel na nakládku a vykládku.
(4) Dopravca, ktorý prevádzkuje osobnú dopravu aj
nákladnú dopravu, je povinný ma prepravný poriadok
osobitne pre kadú z nich. Ak dopravca sám alebo spoloène s iným dopravcom prevádzkuje pravidelnú dopravu ako súèas integrovaného dopravného systému
alebo ako súèas mestského dopravného systému,
môe ma jeden prepravný poriadok pre celý dopravný
systém. To isté platí v nákladnej doprave pre systém
kombinovanej dopravy.12)
(5) Dopravca je povinný zverejni prepravný poriadok
na svojom webovom sídle a iným vhodným spôsobom.
Ak v prepravnom poriadku nie je uvedený deò zaèiatku
platnosti, prepravný poriadok je platný odo dòa jeho
zverejnenia na webovom sídle.
(6) Zverejnený prepravný poriadok je súèasou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej
uzatvorení je jeho obsah súèasou zmluvných práv
a povinností úèastníkov zmluvy.
(7) Sanosti a reklamácie na plnenie záväzkov
z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom
pod¾a reklamaèného poriadku preskúmava Slovenská
obchodná inpekcia.
§5
Povolanie prevádzkovate¾a cestnej dopravy
(1) Ak ïalej nie je ustanovené inak, vykonáva povolanie prevádzkovate¾a vnútrotátnej dopravy13) môe
podnik14) na základe povolenia udeleného pod¾a tohto
zákona a osobitného predpisu; povolenie sa ude¾uje na
desa rokov. Postup ude¾ovania, pozastavenia platnosti
a odnímania povolenia ustanovuje osobitný predpis.15)

) § 2 ods. 3 zákona è. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach.
) Èl. 3 písm. j) a kapitola III nariadenia (EÚ) è. 181/2011.
11
) § 2 písm. a) vyhláky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky è. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoloèenských
zvierat a o poiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.
12
) § 2 ods. 4 zákona è. 514/2009 Z. z.
13
) Èl. 2 ods. 1 a 3 nariadenia (ES) è. 1071/2009.
14
) Èl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) è. 1071/2009.
15
) Kapitola III nariadenia (ES) è. 1071/2009.
10
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(2) Prevádzkova medzinárodnú dopravu v èlenských
tátoch môe prevádzkovate¾ cestnej dopravy, ktorý má
udelenú licenciu Spoloèenstva pod¾a osobitných predpisov.16)
(3) Prevádzkovate¾ cestnej dopravy pod¾a odseku 1
alebo 2 sa zapisuje do obchodného registra s predmetom èinnosti pod¾a obsahu povolenia alebo licencie
Spoloèenstva.
(4) Odseky 1 a 2 sa nevzahujú na prevádzkovanie taxisluby a na cestnú dopravu prevádzkovanú podnikmi
pod¾a osobitných predpisov.17)
(5) Odsek 1 sa nevzahuje ani na prevádzkovate¾a nákladnej dopravy vo vnútrotátnej doprave, ktorý poskytuje len tieto dopravné sluby:
a) rozvoz tovaru výluène na úèely miestneho zásobovania obyvate¾stva vrátane miestnych trhovísk do
vzdialenosti 50 km,
b) prepravu osív, hnojív, krmív, po¾nohospodárskych
strojov a úrody na úèely ich pouitia alebo spracovania v po¾nohospodárskej výrobe vrátane prepravy ivých zvierat z fariem na bitúnky, krmív na kàmenie
hospodárskych zvierat a zberu mlieka a mlieènych
výrobkov z fariem na spracovanie a spätnú prepravu
kontajnerov na mlieko,
c) odvoz ivoèíneho odpadu na znekodnenie do kafilérií; to neplatí, ak ide o infekèný odpad, na ktorý sa
vzahujú pravidlá o preprave nebezpeèných vecí,
d) nekomerènú prepravu humanitárnej pomoci a pomoci obyvate¾stvu v núdzových situáciách, najmä
pri ivelných pohromách, priemyselných haváriách
a iných obdobných udalostiach,
e) komerènú prepravu pre ozbrojené sily, ozbrojené
bezpeènostné zbory a civilnú ochranu obyvate¾stva,
ak sa preprava uskutoèòuje na základe ich objednávky na plnenie ich úloh a po celý èas prepravy pod
ich kontrolou,
f) zber a odvoz komunálneho odpadu a prepravy súvisiace s jeho ukladaním a znekodòovaním na skládkach alebo v spa¾ovniach, alebo
g) prepravy vecí vozidlami s najväèou prípustnou celkovou hmotnosou neprevyujúcou 3 500 kg.
§6
Poiadavky na výkon povolania prevádzkovate¾a
cestnej dopravy
(1) Poiadavky na výkon povolania prevádzkovate¾a
cestnej dopravy upravuje osobitný predpis.18) Veobecnou poiadavkou na výkon povolania prevádzkovate¾a
cestnej dopravy je vek najmenej 21 rokov; ak prevádzkovate¾om cestnej dopravy je právnická osoba, túto poiadavku musia spåòa èlenovia jej tatutárneho orgánu a vedúci dopravy.19)
16

)
)
18
)
19
)
20
)
21
)
22
)
23
)
17

Èl.
Èl.
Èl.
Èl.
Èl.
Èl.
Èl.
Èl.

Èiastka 18

(2) Skutoèným a stabilným miestom usadenia sa na
úèely tohto zákona a osobitného predpisu20) rozumie
sídlo podniku alebo sídlo poboèky alebo odtepného
závodu zahranièného prevádzkovate¾a cestnej dopravy
v Slovenskej republike zapísané v obchodnom registri
po celý èas výkonu povolania prevádzkovate¾a cestnej
dopravy, prièom
a) vedenie podniku, jeho poboèky alebo odtepného závodu musí s potrebným personálom a dokladmi
o prevádzkovaní cestnej dopravy sídli na území Slovenskej republiky a
b) musí ma na území Slovenskej republiky technickú
základòu potrebnú na prevádzkovanie cestnej dopravy.
(3) Za bezúhonného na úèely výkonu povolania prevádzkovate¾a cestnej dopravy sa nepovauje ten, kto
bol právoplatne odsúdený za spáchanie úmyselného
trestného èinu v oblastiach uvedených v osobitnom
predpise21) a uloený trest nebol zahladený. Bezúhonnos sa na úèely konaní pod¾a tohto zákona a na úèely
výkonu èinnosti vedúceho dopravy, revízora a vodièa
a iného èlena osádky autobusu, ktorý poèas prepravy
prichádza do styku s cestujúcimi, preukazuje výpisom
z registra trestov, ktorý nesmie by starí ako tri mesiace. Ak ide o osobu, ktorá vykonávala takúto èinnos
v inom èlenskom táte, bezúhonnos sa preukazuje aj
obdobným výpisom z registra èlenského tátu usadenia alebo osvedèením prísluného orgánu tohto èlenského tátu nie starím ako tri mesiace.
(4) Za bezúhonného na úèely výkonu funkcie èlena
tatutárneho orgánu alebo vedúceho dopravy sa nepovauje ani ten, kto bol v súvislosti s riadením podniku
alebo s výkonom funkcie vedúceho dopravy právoplatne postihnutý za závaný správny delikt v oblastiach
uvedených v osobitnom predpise a v kategóriách a druhoch poruení urèených Európskou komisiou, ak od
jeho vykonania neuplynuli tri roky. Strata bezúhonnosti sa uvádza vo vnútrotátnom elektronickom registri prevádzkovate¾ov cestnej dopravy.
(5) Finanèná spo¾ahlivos podniku prevádzkovate¾a
cestnej dopravy sa preukazuje v sume pod¾a osobitného predpisu22) na kadé vozidlo prevádzkované v cestnej doprave; na kadé vozidlo taxisluby v sume najmenej 1 000 eur. Finanènú spo¾ahlivos podniku, ktorý
existuje menej ako 15 mesiacov, mono preukáza výpisom z obchodného registra, zakladate¾skou zmluvou,
zakladate¾skou listinou alebo otváracou súvahou zostavenou ku dòu vzniku podniku. Ak ide o podnik podnikajúci v taxislube, preukáza finanènú spo¾ahlivos
mono aj uznaním osvedèenia vydaného prísluným
orgánom tátu sídla podniku.23)
(6) Odborná spôsobilos vedúceho dopravy a prevádzkovate¾a cestnej dopravy sa preukazuje skúkou

4 nariadenia (ES) è. 1072/2009 a èl. 4 nariadenia (ES) è. 1073/2009.
1 ods. 4 nariadenia (ES) è. 1071/2009 a èl. 1 ods. 5 nariadenia (ES) è. 1072/2009.
3, 5 a 9 nariadenia (ES) è. 1071/2009.
4 nariadenia (ES) è. 1071/2009.
3 ods. 1 písm. a) a èl. 5 písm. a) nariadenia (ES) è. 1071/2009.
6 nariadenia (ES) è. 1071/2009.
7 ods. 1 nariadenia (ES) è. 1071/2009.
20 nariadenia (ES) è. 1071/2009.
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z predmetov uvedených v osobitnom predpise24) pred
skúobnou komisiou alebo osvedèením o odbornej spôsobilosti pod¾a osobitného predpisu.25)
(7) Skúka pod¾a odseku 6 pozostáva z písomnej
a ústnej èasti. Do ústnej èasti postupuje ten, kto dosiahne poadovaný výsledok v písomnej èasti. Od skúky je oslobodený ten, kto
a) je drite¾om osvedèenia o odbornej spôsobilosti vydaného po 1. októbri 1999 v niektorom èlenskom
táte, a
b) pred 4. decembrom 2009 v niektorom èlenskom táte sústavne poèas najmenej desiatich rokov riadil
podnik cestnej dopravy.26)
(8) Skúobná komisia èiastoène alebo úplne oslobodí od skúky pod¾a odseku 6 toho, kto má vysokokolské vzdelanie alebo úplné stredokolské vzdelanie,
ktorého obsahové zameranie je zhodné s predmetmi
skúky.
(9) Tomu, kto úspene absolvoval skúku, a tomu,
kto bol od skúky oslobodený pod¾a odseku 7 alebo 8,
dopravný správny orgán vydá osvedèenie o odbornej
spôsobilosti.
(10) Osvedèenie o odbornej spôsobilosti vydané
v inom èlenskom táte pod¾a osobitného predpisu27) je
platné aj v Slovenskej republike v rozsahu získanej odbornej spôsobilosti; to neplatí pre taxislubu.
(11) Vedúceho dopravy, ktorý je v právnom vzahu pod¾a osobitného predpisu,28) nemono dodatoène vymenova na takúto funkciu u prevádzkovate¾a cestnej dopravy,
ktorý nespåòa poiadavku odbornej spôsobilosti.29)
(12) Prevádzkovate¾ cestnej dopravy, ktorý prevádzkuje
osobnú dopravu aj nákladnú dopravu, musí ma najmenej jedného vedúceho dopravy samostatne pre kadú
z nich; to neplatí, ak vedúci dopravy má osvedèenie o odbornej spôsobilosti pre oba druhy cestnej dopravy.
§7
Veobecné povinnosti dopravcu
Dopravca je povinný
a) prevádzkova cestnú dopravu pod¾a prepravného
poriadku,
b) oznaèi kadé prevádzkované vozidlo svojím obchodným menom,
c) zabezpeèi technickú základòu vybavenú na prevádzku, údrbu, technickú kontrolu, parkovanie
a garáovanie vozidiel a na starostlivos o osádky vozidiel, o cestujúcich a o náklad v rozsahu poskytovaných dopravných sluieb,
d) zabezpeèi, aby v kadom prevádzkovanom vozidle
bol doklad o udelenom povolení pod¾a § 5 ods. 1 alebo o licencii Spoloèenstva pod¾a § 5 ods. 2,
24

)
)
26
)
27
)
28
)

Príloha I nariadenia (ES) è. 1071/2009.
Èl. 21 nariadenia (ES) è. 1071/2009.
Èl. 9 nariadenia (ES) è. 1071/2009.
Èl. 8 ods. 8, èl. 21 a prílohy II a III nariadenia (ES) è. 1071/2009.
Èl. 4 ods. 1 nariadenia (ES) è. 1071/2009.
29)
Èl. 4 ods. 3 nariadenia (ES) è. 1071/2009.
30
) Èl. 5 nariadenia (ES) è. 1072/2009.
31
) Èl. 2 ods. 2 a 4 nariadenia (ES) è. 1073/2009.
25
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e) zabezpeèi, aby prevádzkované vozidlá parkovali
a garáovali v priestoroch technickej základne alebo
v priestoroch urèených obcou na tento úèel,
f) zamestnáva ako vedúceho dopravy len osobu, ktorá
má osvedèenie o odbornej spôsobilosti; ak ide o osobu z iného èlenského tátu, uznanú odbornú kvalifikáciu a ak ide o cudzinca z tretieho tátu, aj osvedèenie vodièa30) a pracovné povolenie,
g) by poistený pre prípad zodpovednosti za kodu spôsobenú prevádzkovaním cestnej dopravy a èinnosou osádok vozidiel cestujúcim, odosielate¾om a príjemcom vecí a tretím osobám.
DRUHÁ ÈAS
PREVÁDZKOVANIE JEDNOTLIVÝCH DRUHOV
CESTNEJ DOPRAVY
§8
Osobná doprava
(1) Prevádzkova osobnú dopravu mono ako autobusovú dopravu alebo ako taxislubu.
(2) Autobusovú dopravu mono prevádzkova ako
pravidelnú, osobitnú pravidelnú alebo príleitostnú.31)
(3) Prevádzkova autobusovú dopravu mono len
autobusmi alebo autokarmi. Prevádzkovanie osobnej
dopravy pod¾a odseku 1 vozidlami s obsadite¾nosou
najviac devä osôb vrátane vodièa je prevádzkovaním
taxisluby.
§9
Pravidelná doprava
(1) Pravidelnou dopravou z h¾adiska dopravnej obslunosti územia je mestská doprava, prímestská doprava a dia¾ková doprava.
(2) Mestskú dopravu mono prevádzkova spolu
s mestskou elektrièkovou dopravou a mestskou trolejbusovou dopravou ako jednotný mestský dopravný
systém vzájomne zosúladených a prepojených liniek
a harmonogramu spojov na základe jednotného prepravného poriadku s jednotným systémom predaja
cestovných lístkov.
(3) Dia¾kovú dopravu mono prevádzkova ako vnútrotátnu, ak celá trasa autobusovej linky je na území
Slovenskej republiky, alebo ako medzinárodnú, ak trasa autobusovej linky presiahne aspoò raz tátnu hranicu Slovenskej republiky bez oh¾adu na to, èi úèelom
je nástup alebo výstup cestujúcich, alebo sluobná jazda prázdneho vozidla.
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§ 10
Dopravná licencia
(1) Dopravnou licenciou sa zriaïuje autobusová linka a jej udelením vzniká prevádzkovate¾ovi cestnej dopravy oprávnenie prevádzkova na nej pravidelnú
vnútrotátnu dopravu. Na zriadenie medzinárodnej
autobusovej linky a na vznik oprávnenia prevádzkova
na nej pravidelnú medzinárodnú dopravu je potrebné
povolenie pod¾a osobitného predpisu32) alebo pod¾a medzinárodnej zmluvy.
(2) Na kadú autobusovú linku je potrebná samostatná dopravná licencia. Ak ide v prímestskej doprave
o skupinu autobusových liniek jedného prevádzkovate¾a pravidelnej dopravy, ktorými zabezpeèuje dopravnú obslunos aglomerácie nepresahujúcu hranice
kraja, mono na ich zriadenie a prevádzkovanie udeli
jednu dopravnú licenciu. Na prevádzkovanie autobusových liniek jedného prevádzkovate¾a pravidelnej dopravy v mestskej doprave postaèuje jedna dopravná licencia.
(3) Povoli zriadenie autobusovej linky a udeli dopravnú licenciu mono, ak
a) iadate¾ je drite¾om povolenia na výkon povolania
prevádzkovate¾a cestnej dopravy pod¾a § 5 ods. 1
alebo licencie Spoloèenstva pod¾a § 5 ods. 2,
b) prevádzkovanie pravidelnej dopravy na celej trase
navrhovanej autobusovej linky umoòuje technický
stav, priepustnos ciest a bezpeènos a plynulos
cestnej premávky,
c) je zriadenie vnútrotátnej autobusovej linky v súlade s plánom dopravnej obslunosti, alebo ak na jej
zriadení je záujem dopravného správneho orgánu
s prihliadnutím na záujem obcí, zamestnávate¾ov
alebo verejnosti,
d) iadate¾ má vlastnú alebo prenajatú dostatoènú
technickú základòu potrebnú na obsluhu autobusovej linky a na prevádzkovanie pravidelnej dopravy
na nej pod¾a cestovného poriadku.
(4) V rozhodnutí o udelení dopravnej licencie môe
dopravný správny orgán iadate¾ovi uloi povinnos
a) pouíva urèitý druh alebo typ autobusu vzh¾adom
na jeho vek, prepravnú kapacitu, vybavenie alebo technickú úroveò,
b) zabezpeèi v súlade s plánom dopravnej obslunosti
nadväznos cestovného poriadku autobusovej linky
prevádzkovanej vo verejnom záujme na cestovný poriadok iného druhu dopravy, najmä elezniènej dopravy, s cie¾om obmedzi paralelné trasy a súbené
spoje autobusov a vlakov; to neplatí, ak ide o jednorazovú prepravu ve¾kého poètu cestujúcich, najmä
pri kultúrnych, portových alebo iných verejných
podujatiach,
c) zabezpeèi urèený okruh sluieb cestujúcim na
autobusových staniciach,
d) pouíva zastávku iba na nastupovanie alebo na vystupovanie cestujúcich,
e) zabezpeèi informaèné sluby pre cestujúcich alebo
urèitý systém objednávania a predaja cestovných
32

) Èl. 6 a 11 nariadenia (ES) è. 1073/2009.
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lístkov vrátane predaja s vyuitím elektronického
média a elektronického systému.
(5) Dopravná licencia vo vnútrotátnej doprave sa
ude¾uje najviac na desa rokov. Platnos dopravnej licencie mono na iados jej drite¾a predåi, a to aj opakovane, ak sa nezmenili podmienky, ktoré viedli k jej
udeleniu.
(6) Platnos dopravnej licencie zaniká uplynutím
èasu, na ktorý bola udelená, alebo jej odòatím. Ak drite¾om dopravnej licencie je fyzická osoba, platnos dopravnej licencie zaniká aj dòom smrti jej drite¾a; prevádzkova autobusovú linku môe doèasne dediè alebo
iná osoba, a to najviac na tri mesiace. Ak takáto osoba
do troch mesiacov odo dòa smrti drite¾a dopravnej licencie poiada o udelenie dopravnej licencie a spåòa
poiadavky na jej udelenie, dopravný správny orgán jej
ju udelí; inak udelí dopravnú licenciu na autobusovú
linku inému iadate¾ovi.
(7) Zmena dopravnej licencie sa vyaduje na doèasné prenechanie autobusovej linky inému dopravcovi,
na trvalú zmenu trasy autobusovej linky alebo na zmenu spôsobu jej prevádzkovania vyuitím vykonávajúceho dopravcu alebo subdodávate¾a. Povoli zmenu dopravnej licencie na iados jej drite¾a mono, ak sa tým
zabezpeèí dodranie podmienok udelenej dopravnej licencie pod¾a odsekov 3 a 4.
(8) Dopravná licencia je trvalo neprenosná na inú
osobu. Na trvalý prevod autobusovej linky na iného dopravcu pravidelnej dopravy je potrebné odòatie dopravnej licencie doterajiemu drite¾ovi a udelenie dopravnej licencie inému iadate¾ovi.
(9) Na zruenie autobusovej linky je potrebné odòa dopravnú licenciu jej drite¾ovi.
(10) Dopravný správny orgán odníme dopravnú licenciu jej drite¾ovi, ak
a) mu bolo odòaté povolenie na výkon povolania prevádzkovate¾a cestnej dopravy pod¾a § 5 ods. 1 alebo
odòatá licencia Spoloèenstva pod¾a § 5 ods. 2,
b) na jeho podnik bol vyhlásený konkurz,
c) ïalej nie je schopný vykonáva pravidelnú dopravu
z podnikate¾ských, technických alebo personálnych
dôvodov,
d) sa autobusová linka stala nepotrebnou vzh¾adom na
nezáujem cestujúcich,
e) bez vánej prekáky
1. nezaèal na autobusovej linke prevádzkova pravidelnú dopravu pod¾a cestovného poriadku do 30
dní odo dòa právoplatnosti rozhodnutia o udelení
dopravnej licencie, alebo
2. prestal prevádzkova pravidelnú dopravu pod¾a
cestovného poriadku na viac ako 15 pracovných
dní,
f) prevádzkovanie pravidelnej dopravy na autobusovej
linke dlhodobo neumoòuje technický stav, priepustnos ciest alebo bezpeènos a plynulos cestnej
premávky, alebo
g) závaným spôsobom alebo opakovane napriek upozorneniu dopravného správneho orgánu alebo orgánu odborného dozoru poruuje povinnosti dopravcu
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pravidelnej dopravy pod¾a tohto zákona alebo povinnosti vyplývajúce z dopravnej licencie a prepravného
poriadku,
h) o jej odòatie sám poiadal.
§ 11
Základné povinnosti dopravcu v pravidelnej doprave
(1) Dopravca v pravidelnej doprave je povinný
a) prevádzkova pravidelnú dopravu na autobusovej
linke v súlade s udelenou dopravnou licenciou a so
zmluvou o slubách vo verejnom záujme (ïalej len
zmluva o slubách) po celý èas ich platnosti (ïalej
len prevádzková povinnos),
b) prepravova cestujúcich pod¾a tarify (ïalej len tarifná povinnos) a vyda cestujúcemu cestovný lístok
alebo iný doklad potvrdzujúci zaplatenie cestovného
alebo ho zaevidova v elektronickom systéme, ak sa
na zaplatenie cestovného pouilo elektronické médium,
c) uzatvori zmluvu o preprave osôb s kadým cestujúcim pripraveným na zastávke na trase autobusovej
linky v èase odchodu autobusu pod¾a cestovného
poriadku (ïalej len prepravná povinnos); to neplatí, ak je vyèerpaná kapacita autobusu pod¾a
osvedèenia o evidencii, cestujúci nie je pod¾a prepravného poriadku spôsobilý na prepravu alebo prepravu na trase autobusovej linky doèasne znemoòuje aktuálny technický stav, priepustnos cesty
alebo bezpeènos a plynulos cestnej premávky.
§ 12
Oprávnenia dopravcu voèi cestujúcim
(1) Dopravca je pred zaèatím prepravy a poèas nej
oprávnený prostredníctvom vodièa alebo iného èlena
osádky autobusu, revízora alebo zamestnanca povereného organizáciou prepravy (ïalej len dispeèer) dáva
pokyny a príkazy cestujúcim na úèel zaistenia ich bezpeènosti alebo bezpeènosti a plynulosti cestnej premávky, ktorí sú povinní ich uposlúchnu.
(2) Vodiè, iný èlen osádky autobusu a revízor sú
oprávnení
a) vylúèi z prepravy cestujúceho, ktorý napriek upozorneniu neuposlúchne pokyn alebo príkaz pod¾a
odseku 1, poruí povinnos pod¾a prepravného poriadku, neoprávnene sa zdriava v autobuse, svojím
správaním ohrozuje bezpeènos prepravy, narúa
pokojnú a pohodlnú jazdu autobusu, zneèistí autobus alebo obauje cestujúcich, ako aj osobu nespôsobilú na prepravu pod¾a prepravného poriadku,
b) uloi cestujúcemu, ktorý sa nepreukáe platným
cestovným lístkom, povinnos zaplati cestovné
a sankènú úhradu, alebo preukáza svoju totonos
a poskytnú údaje potrebné na vymáhanie cestovného a sankènej úhrady pod¾a § 14 ods. 2,
c) vylúèi z prepravy cestovnú batoinu, príruènú batoinu cestujúceho alebo jeho ivé spoloèenské zviera, ak sú prekákou bezpeènej prepravy alebo pokojnej a pohodlnej prepravy, najmä ak obaujú
33

) Èl. 2 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) è. 181/2011.
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cestujúcich alebo ak to neumoòujú prepravné podmienky, najmä obsadite¾nos autobusu.
§ 13
Práva cestujúcich v pravidelnej doprave
(1) Práva cestujúcich v dia¾kovej doprave na autobusových linkách, ktorých trasa medzi východiskovou
a cie¾ovou zastávkou presahuje 250 km, upravuje osobitný predpis.2)
(2) Ak osobitný predpis33) neustanovuje inak, cestujúci má právo
a) na bezpeènú, pokojnú a pohodlnú prepravu autobusom spoja, na ktorý má cestovný lístok a miestenku
a do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné,
b) na prepravu príruènej batoiny, a ak to umoòujú
prepravné podmienky alebo zmluva o preprave osôb,
aj cestovnej batoiny a ivého spoloèenského zvieraa v tom istom autobuse,
c) poadova od osádky autobusu a od dispeèera potrebné cestovné informácie o podmienkach prepravy,
ktorí sú povinní ich bezodkladne poskytnú,
d) na vrátenie cestovného, ak sa neuskutoènila preprava, alebo na z¾avu z cestovného, ak sa preprava
uskutoènila oneskorene alebo dopravca nedodral
svoje záväzky zo zmluvy o preprave osôb.
(3) Cestujúci s miestenkou kúpenou pred nastúpením do autobusu má právo na vyhradené miesto pod¾a
miestenky, ak je pripravený na nastúpenie pred odjazdom autobusu z východiskovej zastávky alebo v èase
nastupovania do autobusu na nácestnej zastávke pod¾a cestovného poriadku.
(4) Cestujúci so zdravotným postihnutím so psom so
peciálnym výcvikom alebo cestujúci so zníenou pohyblivosou majú právo na vyhradené miesto.
(5) Ak sa niektorý spoj zruí alebo ak sa preprava na
òom preruí alebo zastaví, cestujúci s platným cestovným lístkom má prednostné právo na náhradnú prepravu do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné, iným
spojom tej istej autobusovej linky alebo iným spojom
inej autobusovej linky toho istého dopravcu. Ak to nie
je moné v ten istý deò, cestujúci má právo na bezplatnú prepravu spä do východiskovej zastávky a na vrátenie cestovného.
§ 14
Povinnosti cestujúcich v pravidelnej doprave
(1) Cestujúci je povinný
a) správa sa tak, aby neohrozil bezpeènos prepravy, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nepokodil autobus a zariadenia dopravcu
slúiace cestujúcim, nezneèistil autobus a priestory
dopravcu urèené cestujúcim a neobaoval ostatných cestujúcich a osádku autobusu,
b) poslúchnu pokyn alebo príkaz èlena osádky autobusu alebo iného oprávneného zamestnanca dopravcu na zaistenie bezpeènosti cestujúcich a bezpeènosti a plynulosti cestnej premávky,
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c) nastúpi do autobusu a vystúpi z neho na zastávke,
keï autobus stojí a vodiè alebo iný èlen osádky autobusu dá na to pokyn; nastúpi alebo vystúpi mimo
zastávky mono len na pokyn vodièa alebo iného èlena osádky autobusu,
d) zaplati cestovné a na výzvu vodièa, iného èlena
osádky autobusu alebo revízora preukáza sa platným cestovným lístkom.

verejnom záujme nariadi mimoriadnu zmenu cestovného poriadku.

(2) Ak sa pri kontrole cestovných lístkov v autobuse
alebo bezprostredne po vystúpení z neho na zastávke
cestujúci nepreukáe vodièovi, inému èlenovi osádky
autobusu alebo revízorovi na jeho výzvu platným cestovným lístkom, je povinný na mieste zaplati cestovné
a sankènú úhradu pod¾a tarify; inak je povinný poskytnú identifikaèné údaje na vymáhanie cestovného
a sankènej úhrady v rozsahu meno a priezvisko, dátum
narodenia, adresa trvalého pobytu, èíslo obèianskeho
preukazu alebo iného dokladu totonosti. Ak ide o maloletého, zisujú sa identifikaèné údaje aj o jeho zákonnom zástupcovi.

§ 16

(3) Povinnos poskytnú identifikaèné údaje v rozsahu pod¾a odseku 2 sa vzahuje aj na cestujúceho, ktorý
pokodil alebo zneèistil autobus a nezaplatil na mieste
pauálnu sumu náhrady kody alebo náhradu za vyèistenie autobusu.
§ 15
Cestovný poriadok
(1) Pravidelná doprava na autobusovej linke sa uskutoèòuje pod¾a cestovného poriadku.
(2) Cestovný poriadok zostavuje dopravca samostatne
pre kadú autobusovú linku. Ak pravidelnú dopravu na
jednej autobusovej linke prevádzkujú dvaja alebo viacerí dopravcovia, zostavujú jeden spoloèný cestovný poriadok pre túto linku. V dopravnej licencii mono urèi
alebo v zmluve o slubách dohodnú, e sa zostaví jeden
cestovný poriadok aj vtedy, ak nieko¾kí dopravcovia
uskutoèòujú pravidelnú dopravu na nieko¾kých autobusových linkách, ktoré sú sèasti spoloèné alebo na
seba nadväzujú, kriujú sa alebo inak súvisia.
(3) Cestovný poriadok a jeho zmeny schva¾uje dopravný správny orgán. Ak cestovný poriadok upravuje
trasu autobusovej linky a harmonogram spojov na základe plánu dopravnej obslunosti alebo zmluvy o slubách, schva¾uje ho, ako aj jeho zmeny, aj objednávate¾
dopravných sluieb (ïalej len objednávate¾). Objednávate¾ pri schva¾ovaní cestovného poriadku dbá o to,
aby sa cestovný poriadok alebo jeho zmena èo najmenej
dotkli plnenia záväzkov iných dopravcov a záväzkov
v elezniènej doprave a aby sa èo najlepie vyuili dopravné kapacity s cie¾om uspokoji dopyt a poiadavky
verejnosti na dopravné sluby.
(4) Cestovný poriadok sa zostavuje spravidla na jeden rok a jeho zmeny raz za polrok. Ak sa po schválení
cestovného poriadku alebo jeho zmeny podstatne zmenili rozhodujúce okolnosti, najmä plán dopravnej obslunosti, zmluva o slubách, cestovný poriadok elezniènej dopravy, poiadavky obcí alebo verejnosti na
dopravné sluby alebo technický stav, priechodnos
ciest na trase autobusovej linky, objednávate¾ môe vo

(5) Dopravca je povinný zverejni cestovný poriadok
a jeho zmenu v dostatoènom predstihu najneskôr
10 dní pred zaèiatkom platnosti na svojom webovom
sídle, na autobusových staniciach a zastávkach, prípadne aj iným vhodným spôsobom.

Cestovný lístok a kontrola cestovných lístkov
(1) Potvrdením o uzatvorení zmluvy o preprave osôb
a o zaplatení cestovného je cestovný lístok v papierovej
podobe alebo v elektronickej podobe. Cestovný lístok
v papierovej podobe obsahuje obchodné meno dopravcu, jeho identifikaèné èíslo a daòové identifikaèné èíslo,
druh cestovného lístka, èas jeho platnosti, prevádzkový
rozsah a sumu zaplateného cestovného. Ïalie údaje,
ako aj tvar cestovného lístka a spôsob jeho vydávania
podrobnejie urèí prepravný poriadok po zoh¾adnení
predpisov o úètovníctve a o dani z pridanej hodnoty.
(2) Cestovné lístky sú jednorazové a èasové. Jednorazový cestovný lístok oprávòuje cestujúceho na jednu
prepravu do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné. Èasový cestovný lístok oprávòuje cestujúceho vo vyznaèenom èasovom období platnosti cestovného lístka na
opakované prepravy vetkými spojmi jednej autobusovej linky; v mestskom dopravnom systéme alebo v integrovanom dopravnom systéme aj viacerými alebo
vetkými linkami dopravného systému.
(3) Jednorazový cestovný lístok je prenosný a do zaèatia prepravy. Èasový cestovný lístok alebo jednorazový cestovný lístok vyhotovený na meno a priezvisko
cestujúceho je neprenosný.
(4) Cestujúci je povinný
a) ma platný cestovný lístok pri nastupovaní do autobusu, ak ho vydala výdajòa cestovných lístkov mimo
autobusu alebo ak ide o cestovný lístok vo forme aktivovaného elektronického média,
b) kúpi si cestovný lístok bezprostredne po nastúpení
do autobusu, ak cestovný lístok vydáva vodiè alebo
iný èlen osádky autobusu,
c) oznaèi si cestovný lístok v oznaèovacom zariadení
autobusu bezprostredne po nastúpení do autobusu,
ak ide o cestovný lístok, ktorého platnos sa zaèína
a jeho oznaèením.
(5) Cestujúci je povinný ma cestovný lístok pri sebe
po celý èas prepravy a bezprostredne pri vystupovaní
z autobusu a na výzvu sa ním preukáza osádke autobusu, revízorovi alebo osobe poverenej výkonom odborného dozoru.
§ 17
Tarifa
(1) Tarifa upravuje
a) sadzby základného cestovného a príplatkov k nim,
b) sadzby cestovného pre vetky skupiny cestujúcich
a psa so peciálnym výcvikom,
c) ceny za prepravu cestovnej batoiny, ivých spolo-
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èenských zvierat prepravovaných spolu s cestujúcim,
d) ceny za prepravu autobusových zásielok,
e) sadzbu sankènej úhrady pod¾a odseku 2 a
f) podmienky, za ktorých sa sadzby cestovného
a ostatných cien uplatòujú.
(2) Sankènú úhradu pri nepreukázaní sa platným
cestovným lístkom urèí dopravca najviac do stonásobku základného cestovného bez príplatkov.
(3) Dopravca je povinný zverejni tarifu na svojom webovom sídle a zabezpeèi, aby sa aspoò základné údaje
sprístupnili verejnosti v cestovnom poriadku, a ak je to
moné, aj v priestoroch autobusovej stanice a v autobusoch, a aby osádka autobusu a revízori boli schopní
informova cestujúcich o sadzbách a ostatných cenách
pred zaèatím prepravy a poèas nej.
§ 18
Dopravná obslunos
(1) Dopravnou obslunosou na úèely tohto zákona
sa rozumie vytvorenie ponuky primeraného rozsahu
dopravných sluieb vo vnútrotátnej doprave na zabezpeèenie pravidelnej dopravy na území kraja alebo obce.
(2) Primeraným rozsahom sa na úèely odseku 1 rozumie poèet spojov za deò, presnos a pravidelnos jednotlivých spojov na jednotlivých autobusových linkách na
uspokojenie dopytu verejnosti poèas jednotlivých dní
v týdni pri zoh¾adnení moností súbených prepráv34)
a prestupu, vzdialenosti k zastávkam, priepustnosti
ciest v priebehu dòa, bezpeènosti prepráv, výbavy a kapacity vozidiel a cestovného pre vybrané skupiny cestujúcich.
§ 19
Objednávate¾
(1) Ak nie je dostatoène zabezpeèená dopravná obslunos územia pravidelnou dopravou prevádzkovanou dopravcami na komerènom základe ani elezniènou dopravou, objednávate¾ je oprávnený vo verejnom
záujme objedna dopravné sluby v rozsahu potrebnom na zabezpeèenie dopravnej obslunosti územia.
(2) Objednávate¾om na úèely tohto zákona je orgán
verejnej správy, ktorý je pod¾a zákona povinný organizova a zabezpeèova dopravnú obslunos územia kraja alebo obce v pravidelnej doprave.
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nosti, prevádzkované eleznièné a autobusové linky
a ich prepravnú kapacitu a ïalie kapacitné monosti
dopravcov, technický stav ciest na trase autobusových
liniek, kapacitné monosti súbenej elezniènej dopravy a mestskej dráhovej dopravy, hospodárnos zabezpeèovania prepravy a finanèné monosti verejného rozpoètu na úhradu za slubu vo verejnom záujme35) (ïalej
len príspevok). Pri zostavovaní plánu dopravnej obslunosti objednávate¾ spolupracuje s objednávate¾om
dopravných sluieb elezniènej dopravy na zosúladení
kapacitných a prevádzkových moností v elezniènej
doprave a v pravidelnej autobusovej doprave.
(3) Plán dopravnej obslunosti obsahuje najmä
a) zoznam autobusových liniek alebo ich èastí, na ktorých sa má uskutoèòova pravidelná doprava vo verejnom záujme,
b) poiadavky na primeraný rozsah dopravných sluieb,
c) spôsob rieenia súbenej dopravy, opatrenia na zabezpeèenie koordinácie a nadväznosti na elezniènú
dopravu alebo na mestskú dráhovú dopravu,
d) spôsob výpoètu a harmonogram poskytovania príspevku z verejného rozpoètu,
e) monosti úpravy sadzby základného cestovného alebo udelenia výluèného práva36) na dopravné sluby
na urèitej autobusovej linke alebo na urèitých zastávkach,
f) ciele a zámery rieenia disproporcie dopytu a ponuky v urèitom území vrátane potreby investícií do vozidlového parku, do technickej základne alebo do organizácie a trasy autobusových liniek.
(4) Objednávate¾ musí vypracova plán dopravnej obslunosti tak, aby rieil efektívnos a hospodárnos zabezpeèovania dopravnej obslunosti, najmä racionálne
usporiadanie pravidelnej dopravy s cie¾om minimalizova súbené prepravy a vytvori funkènú nadväznos
pravidelnej dopravy na elezniènú dopravu a na mestskú dráhovú dopravu a aby podporoval integrované dopravné systémy.
(5) Plán dopravnej obslunosti je podkladom na ude¾ovanie dopravných licencií, na uzatváranie zmlúv
o slubách a na zostavovanie cestovných poriadkov
v pravidelnej doprave.
§ 21
Zmluva o slubách

(1) Na zabezpeèenie dopravnej obslunosti územia
objednávate¾ zostavuje plán dopravnej obslunosti
a uzatvára s dopravcami zmluvy o slubách.

(1) Úèelom zmluvy o slubách je zabezpeèi verejnosti
bezpeèné, efektívne a kvalitné dopravné sluby za urèené základné cestovné, ich primeranú výkonnos pod¾a
potrieb dopravnej obslunosti územia a zoh¾adni sociálne a environmentálne faktory a ciele regionálneho
rozvoja, ak nie sú zabezpeèené dopravcami pravidelnej
dopravy na komerènom základe.

(2) Pri zostavovaní plánu dopravnej obslunosti objednávate¾ berie do úvahy oprávnené poiadavky verej-

(2) Zmluvu o slubách uzatvára objednávate¾ s dopravcom v pravidelnej doprave na dopravné sluby,

§ 20
Plán dopravnej obslunosti

34

) § 20 ods. 4 zákona è. 514/2009 Z. z. v znení zákona è. 393/2011 Z. z.
) Èl. 2 písm. g) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o slubách vo verejnom záujme v elezniènej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zruujú nariadenia Rady (EHS) è. 1191/69 a (EHS) è. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3. 12. 2007).
36
) Èl. 2 písm. f) nariadenia (ES) è. 1370/2007.
35
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ktoré by inak, najmä pre ekonomickú nevýhodnos, vôbec neposkytoval, neposkytoval v poadovanom rozsahu alebo kvalite alebo by ich neposkytoval za urèené
základné cestovné, ale ktoré sú potrebné na zabezpeèenie dopravnej obslunosti územia. Zmluvu o slubách
nemono uzatvori na dia¾kovú dopravu a na komerèné
miestne rekreaèné a turistické prepravy.
(3) Objednávate¾ je povinný podporova vznik a prevádzkovanie integrovaného dopravného systému. Na
tento úèel môe objednávate¾ uzatvori zmluvu o slubách aj s obchodnou spoloènosou zaloenou na úèel
prevádzkovania integrovaného dopravného systému
(§ 3 ods. 3).
(4) Objednávate¾ môe uzavrie zmluvu o slubách
len s dopravcom, ktorý má platné povolenie pod¾a § 5
ods. 1 alebo licenciu Spoloèenstva pod¾a § 5 ods. 2, je
drite¾om platnej dopravnej licencie a z h¾adiska zabezpeèovania dopravnej obslunosti je spôsobilý splni záväzok.37) Objednávate¾ môe výnimoène uzatvori
zmluvu o slubách aj s dopravcom, ktorý ete nemá dopravnú licenciu, s podmienkou, e do zaèatia plnenia
záväzku ju získa.
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vykonáva kontrolu alebo má na neho hoci len minimálny vplyv, musí by súèasou obsahu zmluvy o slubách
aj mechanizmus umoòujúci návratnos nadmernej
úhrady príspevku do rozpoètu objednávate¾a a poiadavky pod¾a osobitného predpisu.42) Takto uzatvorená
zmluva o slubách obsahuje aj náklady na zamestnancov dopravcu dohodnuté v kolektívnej zmluve, ktoré sú
spojené s plnením záväzku.
(9) Súèasou obsahu zmluvy o slubách sú aj poiadavky na normy kvality a bezpeènosti pravidelnej dopravy vo verejnom záujme vrátane technických noriem
vzahujúcich sa na prepravu cestujúcich so zdravotným postihnutím a cestujúcich so zníenou pohyblivosou a poiadavky na vek, vybavenie a technickú
úroveò autobusov.
(10) Dopravca, ktorý uzatvoril zmluvu o slubách, je
povinný poèas trvania záväzku pri kúpe alebo lízingu
autobusov, ktorých predpokladaná cena bez dane
z pridanej hodnoty sa rovná alebo je vyia ako finanèný limit pod¾a osobitného predpisu,43) zoh¾adni energetické a environmentálne vplyvy prevádzky vozidiel
poèas ich ivotnosti pod¾a osobitného predpisu.44)

(5) Na spôsob výberu dopravcu a spôsob zadávania
zmlúv o slubách sa vzahujú osobitné predpisy.38)
(6) Zmluva o slubách s dopravcom pravidelnej dopravy musí ma písomnú formu. Ak osobitný predpis neustanovuje inak,39) zmluva o slubách obsahuje najmä
a) presné vymedzenie záväzku, najmä vymedzenie územia alebo autobusových liniek, rozsah prepráv a ich
èasové rozloenie poèas dòa a týdòa, ako aj povahu
a rozsah výluèných práv, ak boli dohodnuté,
b) prípustnos plnenia záväzku vykonávajúcim dopravcom alebo subdodávate¾om a vymedzenie jeho
podielu na prevádzkovaní autobusovej linky,
c) tarifu, najmä maximálnu sadzbu základného cestovného a cestovného vybraných skupín cestujúcich,40)
d) spôsob výpoètu príspevku a harmonogram jeho postupnej úhrady,
e) spôsob kontroly plnenia záväzku a spôsob vykazovania jeho plnenia,
f) nápravné opatrenia a moné sankcie za neplnenie
záväzku,
g) platnos zmluvy v rozsahu pod¾a osobitného predpisu.41)
(7) V zmluve o slubách s dopravcom pravidelnej
dopravy nemono obmedzi poskytnutie údajov súvisiacich s poskytovaním sluieb pod¾a tohto zákona.
(8) Ak bola zmluva o slubách uzatvorená priamym zadaním s dopravcom, nad ktorým objednávate¾
37

§ 22
Príspevok
(1) Úhradu od objednávate¾a za záväzok tvorí príspevok dohodnutý v zmluve o slubách. Príspevok sa uhrádza z rozpoètu objednávate¾a.
(2) Výka príspevku sa dohodne pod¾a rozsahu objednávaných dopravných sluieb v záväzku pod¾a pravidiel ustanovených osobitným predpisom.45)
(3) Objednávate¾ uhrádza príspevok postupne pod¾a
harmonogramu a podmienok dohodnutých v zmluve
o slubách a po skonèení rozpoètového roka uskutoèní
celkové vyúètovanie na základe vyhodnotenia plnenia
záväzku.
(4) Ak trasa autobusovej linky vedie cez územie dvoch
alebo viacerých objednávate¾ov, zmluvu o slubách
uzatvára ten z nich, na ktorého území je jej východisková zastávka. Na príspevku za sluby vo verejnom záujme sa podie¾a kadý vyí územný celok, na území ktorého sa nachádza nácestná alebo cie¾ová zastávka, ak
sa nedohodnú inak. Na úhradu nákladov dopravných
sluieb môu prispie aj obce a mestské èasti, v ktorých
prospech vznikol záväzok, ako aj zamestnávatelia, ktorých poiadavky na dopravné sluby pre svojich za-

) Èl. 2 písm. e) nariadenia (ES) è. 1370/2007.
) Èl. 5 nariadenia (ES) è. 1370/2007.
§ 24 ods. 1 písm. a), § 135 a 149 a § 152 zákona è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
39
) Èl. 4 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) è. 1370/2007.
40
) Èl. 3 ods. 3 nariadenia /ES) è. 1370/2007.
41
) Èl. 4 ods. 3 a 4 nariadenia (ES) è. 1370/2007.
42
) Èl. 5 ods. 2 nariadenia (ES) è. 1370/2007.
43
) § 4 ods. 2 písm. f) zákona è. 25/2006 Z. z.
44
) Zákon è. 158/2011 Z. z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
45
) Èl. 6 ods. 1 a príloha nariadenia (ES) è. 1370/2007.
38
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mestnancov boli zoh¾adnené v pláne dopravnej obslunosti a dohodnuté v obsahu záväzku.

vate¾om prepravy po dohodnutej trase s dohodnutými
zastávkami v dohodnutej periodicite.

(5) Dopravca, ktorý uzatvoril zmluvu o slubách, je
povinný vies evidenciu nákladov a výnosov z plnenia
záväzku oddelene od evidencie nákladov a výnosov
z ostatných poskytovaných dopravných sluieb.

(2) Osobitná pravidelná doprava môe by súbená
s trasou autobusovej linky pravidelnej dopravy s vyuívaním jej zastávok a prístrekov pod¾a dohody s jej prevádzkovate¾om alebo samostatná po vlastnej trase
s vlastnými zastávkami.

(6) Ak sa v zmluve o slubách nedohodne inak, príspevok mono poui len na úhradu plnenia záväzku.
§ 23
Povinnosti iných osôb
(1) Vlastník, správca alebo nájomca autobusovej stanice je povinný odplatne na základe zmluvy za rovnakých podmienok sprístupni priestory a poskytova
sluby vetkým dopravcom, ktorí pod¾a dopravnej licencie majú v nej zastávku. Zriaïovate¾ zastávky mimo
autobusovej stanice je povinný umoni inému dopravcovi jej pouívanie. Vlastník, správca alebo nájomca
autobusovej stanice je povinný na svojom webovom
sídle zverejni podmienky vyuívania priestorov a poskytovania sluieb vrátane cenníka.

(3) Dopravca má v osobitnej pravidelnej doprave prepravnú povinnos a povinnosti dopravcu len vo vzahu
k dohodnutej skupine cestujúcich; nemá prevádzkovú
povinnos ani tarifnú povinnos.
(4) Z osobitnej pravidelnej dopravy je vylúèená preprava autobusových zásielok, cestovnej batoiny a stojacich cestujúcich; to neplatí, ak ide o prepravu cestujúcich len na území obce.
(5) Dopravca v osobitnej pravidelnej doprave je povinný pouíva na plnenie dopravných sluieb vhodné
autobusy, ktoré sú uspôsobené alebo vybavené na prepravu dohodnutých skupín cestujúcich, ak ich preprava, nastupovanie alebo vystupovanie vyaduje osobnú
asistenciu, inú pomoc alebo pouitie technického zariadenia.

(2) Oznaèník a informaènú tabu¾u na autobusovej
stanici je povinný zriadi a udriava vlastník, správca
alebo nájomca autobusovej stanice po dohode s dopravcami, ktorí majú v nej zastávku; na zastávke mimo
autobusovej stanice má túto povinnos ten dopravca,
ktorý má na nej najviac autobusových spojov, ak sa dopravcovia nedohodli inak.

(6) Pouívané autobusy musia by popri oznaèení
obchodným menom dopravcu oznaèené vpredu a vzadu názvom cie¾ovej zastávky a nápisom oznaèujúcim
osobitnú pravidelnú dopravu, napríklad kolský autobus, Zmluvná preprava alebo obchodným menom objednávate¾a prepravy.

(3) Ak sa dopravcovia nedohodnú na podiele úhrady
nákladov s vlastníkom, správcom alebo nájomcom
autobusovej stanice a so zriaïovate¾om zastávky mimo
autobusovej stanice pod¾a odsekov 1 a 2 inak, znáajú
podiel pod¾a rozsahu vyuívania autobusovej stanice
a zastávky a sluieb, ktoré sú im poskytované.

§ 25

(4) Vlastník alebo správca cesty, po ktorej vedie trasa
autobusovej linky, je povinný v nevyhnutnom rozsahu
strpie zriadenie zastávky a umiestnenie jej oznaèníka,
prístreku pre cestujúcich a zariadenia na automatizovaný výdaj cestovných lístkov a umoni ich údrbu
a opravy.

Príleitostná doprava
(1) Príleitostná doprava sa uskutoèòuje na základe
dohody s objednávate¾om príleitostnej dopravy ako
jednorazová zmluvná preprava dohodnutej skupiny
cestujúcich po dohodnutej trase s dohodnutými zastávkami.
(2) Dopravca príleitostnej dopravy má prepravnú
povinnos a povinnosti dopravcu len voèi prepravovanej skupine cestujúcich; nemá prevádzkovú povinnos
ani tarifnú povinnos.

(5) Vlastník autobusovej èakárne a prístreku pre cestujúcich a zriaïovate¾ zastávky sú povinní udriava ich
v prevádzkyschopnom stave a èisté, ako aj stavebne ich
bezbariérovo upravi pre cestujúcich so zdravotným
postihnutím a cestujúcich so zníenou pohyblivosou.

(3) Z príleitostnej dopravy je vylúèená preprava
autobusových zásielok a stojacich cestujúcich.

§ 24

(5) Drite¾ dopravnej licencie na pravidelnú dopravu
môe vykonáva vnútrotátnu príleitostnú dopravu
a na základe jazdného listu46) aj medzinárodnú príleitostnú dopravu.

Osobitná pravidelná doprava
(1) Osobitnou pravidelnou dopravou je pravidelná
doprava pre vopred dohodnuté skupiny cestujúcich
s vylúèením ostatných cestujúcich, najmä doprava zamestnancov do zamestnania a zo zamestnania a iakov
a tudentov do vzdelávacích zariadení a spä. Uskutoèòuje sa na základe zmluvy medzi dopravcom a objedná46

(4) Pouívané autobusy a autokary musia by popri
oznaèení obchodným menom dopravcu príleitostnej
dopravy oznaèené vpredu a vzadu nápisom Zájazd.

§ 26
Taxisluba
(1) Taxisluba je prevádzkovanie osobnej dopravy vo-

) Èl. 12 a 13 nariadenia (ES) è. 1073/2009.
Dohoda o medzinárodnej príleitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (dohoda INTERBUS), (Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ, kap. 07/zv. 7, Ú. v. ES L 321, 26. 11. 2002).
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zidlami taxisluby ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cie¾ového miesta
pod¾a zmluvy o preprave osôb.

siu najskôr po piatich rokoch odo dòa úplného
vyrovnania záväzkov z konkurzu pod¾a rozvrhového
uznesenia súdu.

(2) Dopravca má prevádzkovú povinnos v rozsahu
koncesie, prepravnú povinnos v rozsahu prepravného
poriadku a tarifnú povinnos pod¾a tarify.

(5) Odsek 4 sa vzahuje aj na iadate¾a, voèi ktorému
sa zamietlo vyhlásenie konkurzu len pre nedostatok
majetku postaèujúceho aspoò na úhradu trov konania.

(3) Dopravca môe ponúka poskytovanie dopravných sluieb zverejnením základných podmienok ich
poskytovania na stanoviti taxisluby, na svojom webovom sídle, na vozidlách taxisluby, formou reklamy
alebo zriadením dispeèingu a propagáciou objednávkovej sluby.

(6) Koncesiu nemono udeli ani iadate¾ovi, ktorému bol súdom uloený trest zákazu èinnosti vies motorové vozidlo alebo sankcia zákazu èinnosti vies motorové vozidlo v priestupkovom konaní, dokia¾ zákaz
trvá.

(4) Dopravca môe uzavrie zmluvu o preprave osôb
s cestujúcim
a) prostredníctvom vodièa vozidla taxisluby na stanoviti taxisluby alebo kdeko¾vek na území urèenom
v koncesii, kde sa poèas jazdy bez cestujúceho nachádza s vozidlom taxisluby,
b) vo svojom sídle, na inom vopred zverejnenom mieste
alebo na obvyklej zastávke vozidla taxisluby na pravidelnej trase, ktorá vak nesmie by súbená s trasou autobusovej linky alebo
c) prostredníctvom dispeèingu.
(5) Obec môe veobecne záväzným nariadením ustanovi podrobnosti o výkone taxisluby na území obce
a vyda prevádzkový poriadok stanovia taxisluby.
§ 27
Koncesia
(1) Prevádzkova taxislubu môe len drite¾ koncesie
pod¾a tohto zákona.
(2) Koncesia oprávòuje dopravcu ponúka dopravné
sluby a uzatvára zmluvy o preprave osôb len na území
vymedzenom v koncesii. Dopravca môe prepravi cestujúceho z územia vymedzeného v koncesii do ktoréhoko¾vek cie¾ového miesta v Slovenskej republiky alebo
v cudzine a z cie¾ového miesta v Slovenskej republike
na územie vymedzené v koncesii.
(3) Udeli koncesiu mono iadate¾ovi, ktorý
a) má najmenej jedno vlastné alebo prenajaté vozidlo,
ktoré spåòa poiadavky na vozidlo taxisluby pod¾a
§ 30,
b) má vlastné, prenajaté alebo inak zabezpeèené stanovite taxisluby a miesto na garáovanie alebo odstavenie vozidla taxisluby mimo èasu poskytovania
dopravných sluieb,
c) je bezúhonný pod¾a § 6 ods. 3 a 4,
d) má osvedèenie o odbornej spôsobilosti a
e) preukáe finanènú spo¾ahlivos pod¾a § 6 ods. 5.
(4) Koncesiu nemono udeli iadate¾ovi, na ktorého
majetok bol vyhlásený konkurz, poèas troch rokov odo
dòa ukonèenia konkurzu alebo opätovného potvrdenia
núteného vyrovnania; to neplatí, ak ku konkurzu alebo
k nútenému vyrovnaniu dolo v dôsledku úpadku alebo trestného èinu tretej osoby. Koncesiu vak mono
udeli iadate¾ovi po uplynutí jedného roka odo dòa vyrovnania záväzkov z konkurzu pod¾a rozvrhového
uznesenia súdu. Ak iadate¾ spôsobil konkurz alebo
nútené vyrovnanie úmyselne, mono mu udeli konce-

(7) V rozhodnutí o udelení koncesie môe dopravný
správny orgán iadate¾ovi uloi povinnos
a) pouíva urèitý druh alebo typ vozidiel vzh¾adom na
vek vozidla, jeho vybavenie a technickú úroveò alebo
na vybavenie vozidla na prepravu vybraných skupín
cestujúcich a psa so peciálnym výcvikom,
b) pouíva urèité stanovite taxisluby,
c) zabezpeèi informaèné sluby pre cestujúcich alebo
urèitý systém objednávania prepravy vrátane vyuitia elektronického média a elektronického systému.
(8) Koncesia sa ude¾uje na desa rokov, ak iadate¾
nepoiadal o kratí èas platnosti. Platnos koncesie
mono na iados jej drite¾a predåi, ak sú splnené poiadavky na prevádzkovanie taxisluby pod¾a tohto zákona.
(9) Koncesia je trvalo neprenosná na iného. Ak dôjde k prevodu podniku drite¾a koncesie na iného, dopravný správny orgán odníme koncesiu doterajiemu
drite¾ovi. Nadobúdate¾ podniku sa môe sta prevádzkovate¾om taxisluby, ak mu dopravný správny orgán
udelí koncesiu.
(10) Na doèasné najviac esmesaèné prenechanie
prevádzkovania taxisluby inému prevádzkovate¾ovi
taxisluby sa vyaduje rozhodnutie dopravného správneho orgánu o doèasnej zmene koncesie, a to na iados drite¾a koncesie z dôvodu vánej prekáky prevádzkovania taxisluby, alebo ak sa tým zabezpeèí
dodranie podmienok prevádzkovania taxisluby pod¾a
koncesie. So zmenou koncesie musí súhlasi doèasný
prevádzkovate¾ taxisluby.
(11) Platnos koncesie zaniká uplynutím èasu, na ktorý bola udelená, alebo jej odòatím.
(12) Ak drite¾om koncesie je fyzická osoba, platnos
koncesie zaniká aj dòom smrti jej drite¾a. V prevádzkovaní taxisluby môe a do skonèenia dedièského konania o podnik zomrelého drite¾a koncesie pokraèova
jeho dediè, pozostalý manel alebo iná osoba, ak spåòa
poiadavku bezúhonnosti pod¾a § 6 ods. 3. Pokraèovanie v prevádzkovaní taxisluby musí ohlási dopravnému správnemu orgánu do troch pracovných dní odo
dòa zaèatia pokraèovania v prevádzkovaní taxisluby
a priloi výpis z registra trestov nie starí ako tri mesiace. Dopravný správny orgán do 15 dní odo dòa doruèenia ohlásenia oznámi, e nemá námietky proti pokraèovaniu prevádzkovania taxisluby, alebo zakáe
pokraèova v prevádzkovaní taxisluby z dôvodu, e nie
sú splnené poiadavky na prevádzkovanie taxisluby.
(13) Dopravný správny orgán odníme koncesiu, ak jej
drite¾
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a) prestal spåòa poiadavky pod¾a tohto zákona,
b) na jeho podnik bol vyhlásený konkurz,
c) nie je ïalej schopný vykonáva èinnos dopravcu
z podnikate¾ských, technických alebo personálnych
dôvodov a ak ide o fyzickú osobu, aj zo zdravotných
dôvodov,
d) nezaèal bez vánej prekáky prevádzkova taxislubu pod¾a podmienok uloených v koncesii a pod¾a
prepravného poriadku do 30 dní odo dòa právoplatnosti rozhodnutia o udelení koncesie,
e) napriek upozorneniu a uloenej pokute prevádzkuje
taxislubu v rozpore so zákonom, s koncesiou alebo
s prepravným poriadkom,
f) o jej odòatie sám poiadal.
§ 28
Preukaz vodièa vozidla taxisluby
(1) Vodièom vozidla taxisluby môe by len ten, kto
je drite¾om preukazu vodièa vozidla taxisluby (ïalej
len preukaz vodièa). Vodiè vozidla taxisluby musí
by v pracovnom pomere k prevádzkovate¾ovi taxisluby po ustanovený týdenný pracovný èas alebo prevádzkova taxislubu ako samostatne zárobkovo èinná
osoba.
(2) Preukaz vodièa mono vyda tomu, kto
a) je najmenej tri roky drite¾om vodièského oprávnenia skupiny alebo podskupiny oprávòujúcej vies
vozidlo taxisluby,
b) má najmenej 21 rokov,
c) je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
d) je bezúhonný.
(3) Za bezúhonného sa na úèely vydania preukazu
vodièa nepovauje
a) ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný
trestný èin alebo za nedbanlivostný trestný èin súvisiaci s cestnou premávkou alebo s poskytovaním
sluieb zákazníkom a trest nebol zahladený,
b) ten, komu bol súdom uloený trest zákazu èinnosti
vies motorové vozidlo, alebo sankcia zákazu èinnosti vies motorové vozidlo v priestupkovom konaní, dokia¾ zákaz trvá.
(4) Odborná spôsobilos vodièa vozidla taxisluby sa
získava skúkou pred skúobnou komisiou a osvedèuje sa vydaním preukazu vodièa.
§ 29
Práva a povinnosti vodièa vozidla taxisluby
(1) Vodiè vozidla taxisluby je povinný poskytova dopravné sluby pod¾a prepravného poriadku, najmä
a) prepravi cestujúceho pod¾a pokynov dispeèingu
z vopred dohodnutého miesta a cestujúceho, ktorý
prejaví záujem o prepravu na stanoviti taxisluby,
na obvyklom mieste na pravidelnej trase prepravy
skupiny cestujúcich alebo kdeko¾vek na ceste poèas
jazdy vozidla taxisluby bez cestujúceho okrem zastávok pravidelnej dopravy,
b) pouíva strené svietidlo na oznamovanie, èi je vozidlo taxisluby vo¾né alebo obsadené cestujúcim
alebo zadanou objednávkou,
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c) naloi a upevni cestovnú batoinu a iné veci cestujúceho a po skonèení prepravy ich vyloi,
d) umoni cestujúcemu poh¾ad na displej taxametra
poèas jazdy od nastúpenia a po vystúpenie,
e) uskutoèni prepravu po najkratej trase prepravy,
ktorú umoòuje dopravná situácia; inú trasu prepravy môe poui len so súhlasom cestujúceho alebo na jeho návrh, alebo ak ide o vopred známu pravidelnú trasu prepravy skupiny cestujúcich,
f) vzia iného cestujúceho len so súhlasom cestujúceho alebo na jeho návrh; to neplatí, ak ide o cestujúceho nastupujúceho na obvyklom mieste na pravidelnej trase prepravy skupiny cestujúcich a vo
vozidle taxisluby je vo¾né miesto alebo ak s cestujúcim bola vopred uzatvorená zmluva o preprave osôb,
g) vyda cestujúcemu potvrdenie o zaplatenom cestovnom; kópia v papierovej podobe alebo v elektronickej
podobe je súèasou registratúry prevádzkovate¾a taxisluby,
h) ma vo vozidle taxisluby na mieste vidite¾nom cestujúcemu preukaz vodièa,
i) ma vo vozidle taxisluby kompletné tarifné podmienky a umoni cestujúcemu na poiadanie nahliadnu do nich.
(2) Vodiè vozidla taxisluby môe odmietnu vykona
prepravu alebo nedokonèi zaèatú prepravu, ak
a) to neumoòuje technický stav a priepustnos cesty
alebo bezpeènos a plynulos cestnej premávky na
trase prepravy najmä v dôsledku poveternostných
vplyvov, pokodenia pozemnej komunikácie alebo
dopravnej nehody,
b) správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo ozbrojený, alebo èas prepravy, cie¾ové miesto,
trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodièa obavu o svoje zdravie, o bezpeènos prepravy alebo o vozidlo taxisluby,
c) vzh¾adom na stav cestujúceho hrozí zneèistenie vozidla taxisluby alebo obaovanie vodièa poèas jazdy,
d) cestujúci napriek upozorneniu vo vozidle taxisluby
fajèí, konzumuje jedlo a nápoje alebo kàmi prepravované zviera alebo na prednom sedadle manipuluje
s príruènou batoinou, novinami, mapou alebo inou
vecou, ktorou mono obmedzi výh¾ad vodièa alebo
ohrozi vedenie vozidla taxisluby,
e) cestujúci má batoinu, ktorú vzh¾adom na jej poèetnos, ve¾kos, hmotnos alebo tvar nie je moné naraz prepravi, alebo chce prepravova zvieratá, ktoré
vzh¾adom na ich ve¾kos, poèetnos alebo správanie
nie je moné prepravi v priestore pre cestujúcich
ani v batoinovom priestore.
(3) Ak vodiè vozidla taxisluby odmietne prepravi
cestujúceho z dôvodu pod¾a odseku 2 písm. e), je povinný ohlási to dispeèingu s cie¾om zabezpeèi pristavenie
vhodného vozidla taxisluby alebo inému vodièovi, ktorý má spôsobilé vozidlo taxisluby.
§ 30
Vozidlo taxisluby
(1) Vozidlom taxisluby môe by len vozidlo, ktoré
a) je uvedené v koncesii a má v koncesii pridelené evidenèné èíslo vozidla taxisluby; toto èíslo musí by
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umiestnené vo vozidle taxisluby na mieste vidite¾nom pre cestujúceho,
je na predných ¾avých a pravých dverách oznaèené
obchodným menom prevádzkovate¾a taxisluby a telefónnym èíslom dispeèingu objednávkovej sluby,
ak ju prevádzkovate¾ taxisluby zriadil; inak telefónnym èíslom vodièa alebo dopravcu,
má pevne zabudovaný funkèný taxameter spåòajúci
poiadavky na urèené meradlá, ktorý umoòuje cestujúcemu poèas prepravy sledova okamitú cenu
cestovného a ktorý vydáva potvrdenku o zaplatenom
cestovnom; taxameter nemusí ma vozidlo taxisluby pouité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí
zaplatili cestovné pred zaèatím prepravy alebo na
obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy,
má na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla
taxisluby na mieste vidite¾nom pre cestujúceho základnú sadzbu cestovného; to neplatí, ak ide o vozidlo taxisluby pouité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred zaèatím prepravy
alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase
prepravy,
je poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za kodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví alebo na jeho
majetku,
je vybavené pevným alebo odnímate¾ným streným
svietidlom ltej farby s nápisom TAXI,
musí umoni prepravu najmenej 50 kg cestovnej
batoiny pri plnom obsadení v rámci celkovej hmotnosti vozidla alebo musí ma batoinový priestor alebo loný priestor s objemom najmenej 375 dm3.

(2) Dopravný správny orgán zaeviduje v koncesii pod¾a odseku 1 písm. a) ako vozidlo taxisluby len vozidlo,
ktoré
a) má najmenej troje vstupných dverí do priestoru pre
vodièa a cestujúcich,
b) je pod¾a osvedèenia o evidencii schválené na prepravu najmenej tyroch osôb a najviac deviatich osôb
vrátane vodièa,
c) má najviac pä rokov odo dòa uvedenia do prevádzky
alebo najazdených najviac 100 000 km s benzínovým motorom alebo hybridným pohonom alebo najviac 150 000 km s naftovým motorom.
(3) Vozidlo taxisluby môe by vybavené deliacou
stenou na ochranu vodièa. Deliaca stena musí by
umiestnená tak, aby odde¾ovala vodièa od cestujúcich,
ale aby umoòovala komunikáciu vodièa s cestujúcim,
najmä posuvnou èasou, sklopením alebo pevnými otvormi.
(4) Prevádzkovate¾ taxisluby musí ma na kadých
15 prevádzkovaných vozidiel taxisluby najmenej jedno vozidlo taxisluby, ktoré je poètom sedadiel alebo
ve¾kosou batoinového priestoru alebo loného priestoru uspôsobené alebo vybavené na prepravu viac ako
tyroch a najviac ôsmich cestujúcich, vybraných skupín cestujúcich s prísluenstvom, ve¾kého poètu kusov
batoiny alebo rozmernej batoiny.
§ 31
Prepravné povolenie v medzinárodnej doprave
(1) Dopravca so sídlom v Slovenskej republike potre-
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buje na uskutoènenie prepravy do iného tátu, z iného
tátu alebo cez územie iného tátu prepravné povolenie
prísluného orgánu tohto tátu alebo licenciu medzinárodnej organizácie.
(2) Ak prísluný orgán iného tátu alebo medzinárodná organizácia hromadne poskytne prepravné povolenia
alebo licencie dopravnému správnemu orgánu, ten ich
odovzdá dopravcom so sídlom v Slovenskej republike.
(3) Ak dopravca nevyuije prepravné povolenie na
uskutoènenie prepravy alebo závane poruí svoju povinnos v cestnej doprave týkajúcu sa osádky vozidla
alebo technického stavu vozidla poèas uskutoèòovania
prepravy na základe prepravného povolenia pod¾a odseku 1, dopravný správny orgán mu môe odoprie odovzdanie ïalích prepravných povolení do tohto tátu.
(4) Prepravné povolenie pod¾a odseku 1 nemono
odovzda osobe, ktorá nie je dopravcom s licenciou
Spoloèenstva pod¾a § 5 ods. 2 alebo nie je zapísaná
v obchodnom registri, ani dopravcovi, ktorý pouil na
prepravu cudzie prepravné povolenie, sfaloval prepravné povolenie alebo sfalované prepravné povolenie
vedome pouil.
(5) Dopravca v nákladnej doprave so sídlom v inom
táte potrebuje na uskutoènenie prepravy na územie,
z územia alebo cez územie Slovenskej republiky prepravné povolenie Slovenskej republiky alebo licenciu
medzinárodnej organizácie.
(6) Dopravný správny orgán je oprávnený zakáza
dopravcovi so sídlom v inom táte prepravu na územie,
z územia alebo cez územie Slovenskej republiky, a to a
na pä rokov, ak opakovane poruí dôleitú povinnos,
ktorá vyplýva z medzinárodnej zmluvy alebo z tohto zákona.
§ 32
Vozidlo prenajaté bez vodièa
(1) Na prepravy v nákladnej doprave mono poui aj
prenajaté vozidlo, ak je evidované v Slovenskej republike alebo v táte, v ktorom má nájomca sídlo alebo trvalý
pobyt, a sú v òom tieto doklady:
a) zmluva o prenájme vozidla alebo jej osvedèená kópia
alebo osvedèený výpis z nej, v ktorom sú uvedené identifikaèné údaje o prenajímate¾ovi, o nájomcovi, o vozidle, dátum uzavretia zmluvy a doba jej platnosti, a
b) pracovná zmluva alebo jej osvedèená kópia obsahujúca názov zamestnávate¾a, meno a priezvisko zamestnanca, dátum uzavretia a dobu platnosti zmluvy alebo iný doklad o pracovnom vzahu vodièa
k nájomcovi vozidla, ak vodiè nie je zároveò nájomcom vozidla.
(2) Prenajatým vozidlom na úèely odseku 1 sa rozumie vozidlo, ktoré prenajímate¾ nájomnou zmluvou za
odplatu a na urèenú dobu prenecháva bez vodièa na
uívanie prevádzkovate¾ovi nákladnej dopravy na úèet
tretej osoby alebo na vlastný úèet.
(3) Zmluva o prenájme vozidla pod¾a odseku 1
písm. a) sa musí vzahova výhradne na prenájom vozidla bez vodièa a nesmie by spojená so zmluvou uzav-

Èiastka 18

Zbierka zákonov è. 56/2012

retou s tým istým podnikom, ktorej predmetom je poskytnutie vodièa alebo osádky.
§ 33
Kabotána preprava
(1) Ak osobitný predpis47) alebo medzinárodná zmluva neustanovuje inak, dopravca so sídlom alebo s trvalým pobytom v inom táte môe vykona prepravu medzi dvomi miestami na území Slovenskej republiky len
na základe povolenia dopravného správneho orgánu.
(2) Kabotána preprava na území Slovenskej republiky je vylúèená pri pravidelnej doprave.
TRETIA ÈAS
PREPRAVA NEBEZPEÈNÝCH VECÍ
§ 34
Preprava nebezpeèných vecí
(1) V cestnej doprave mono prepravova len nebezpeèné veci, ktorých prepravu povo¾uje medzinárodná
zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná48) (ïalej
len dohoda ADR); to neplatí, ak ide o
a) prepravu nebezpeèných vecí vo vojenskom obvode alebo v inom uzavretom priestore ozbrojených síl vozidlom ozbrojených síl alebo o prepravu nebezpeèných
vecí v kolóne vozidiel ozbrojených síl po predpísanej
trase prepravy a pod trvalým doh¾adom odosielate¾a,
b) prepravu výbunín vozidlami ozbrojených síl alebo vozidlami ozbrojených bezpeènostných zborov pod
ich trvalým doh¾adom po celej trase prepravy,
c) èasovo obmedzené dopravné operácie s jednoznaène
urèenými nebezpeènými vecami, a to aj so zakázanými, ktoré individuálne výnimoène povolil dopravný
správny orgán za dodrania podmienky, e nie je
ohrozená bezpeènos, alebo
d) prepravu vozidiel vyradených z evidencie motorových vozidiel bez akumulátora, z ktorých nevytekajú
prevádzkové kvapaliny a neuniká hor¾avý plyn.
(2) Prepravu nebezpeèných vecí na území Slovenskej
republiky mono uskutoèni len spôsobom a za podmienok urèených v dohode ADR a ustanovených týmto
zákonom.
(3) Prepravu nebezpeèných vecí mono uskutoèni
len typovo schváleným vozidlom a s pouitím obalov,
nádob, cisterien a kontajnerov, ktoré sú schválené
a oznaèené. Osobitné predpisy,49) ktoré ustanovujú typové bezpeènostné poiadavky na vozidlá a prepravné
zariadenia a spôsoby ich pouívania, uskladòovania,
èistenia, dezinfekcie a dekontaminácie a pravidlá ma47
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nipulácie a prepravy výbunín, rádioaktívnych látok,
chemických látok, biologických a iných nebezpeèných
odpadov, ivých mikroorganizmov a geneticky modifikovaných organizmov, musia by dodrané pri balení
a inej manipulácii pred prepravou, pri nakládke, poèas
prepravy a pri vykládke nebezpeèných vecí.
(4) Nebezpeèné veci môe prepravova len dopravca,
ktorý vymenoval jedného alebo nieko¾kých bezpeènostných poradcov, má potrebnú technickú základòu, vozidlá a prepravné zariadenia pod¾a odseku 3 a osádky
vozidiel a ïalie osoby zúèastnené na nakládke, vykládke alebo inej manipulácii s nebezpeènými vecami,
ktoré boli zakolené bezpeènostnými poradcami.
(5) Kadý, kto je zúèastnený na preprave nebezpeèných vecí, je povinný dodriava pravidlá manipulácie
a prepravy, bezpeènostné opatrenia urèené na manipuláciu s nimi a na ich prepravu, dodriava pokyny
bezpeènostných poradcov, a ak dolo k dopravnej nehode alebo inej havárii s únikom nebezpeèných vecí,
minimalizova rozsah kôd na zdraví ¾udí a zvierat, na
majetku a na ivotnom prostredí.
(6) Kadý je povinný správa sa tak, aby nezvyoval
predvídate¾né nebezpeèenstvo hroziace z prepravovaných nebezpeèných vecí.
§ 35
Povinnosti úèastníkov prepravy nebezpeèných vecí
(1) Odosielate¾ nebezpeèných vecí je povinný odovzda na prepravu zásielku nebezpeèných vecí, ktorá je
v súlade s poiadavkami tohto zákona, a
a) presvedèi sa, èi nebezpeèné veci sú správne zatriedené, a preveri, èi ich preprava cestnou dopravou je
povolená,
b) poskytnú dopravcovi informácie a údaje, a ak je to potrebné, poadované prepravné a sprievodné doklady,
c) pouíva len obaly, nádoby na vo¾ne loené látky
a cisternové vozidlá, snímate¾né cisterny, batériové
vozidlá, viacèlánkové kontajnery na plyn, prenosné
cisterny a cisternové kontajnery, ktoré boli schválené na prepravu prísluných látok a sú oznaèené
predpísaným spôsobom,
d) dodriava predpisy o spôsobe odoslania a obmedzenia na odoslanie,
e) zabezpeèi, aby vyprázdnené, nevyèistené a neodplynené cisterny alebo vyprázdnené, nevyèistené vozidlá a kontajnery na vo¾ne loené látky boli primerane oznaèené bezpeènostnými znaèkami a aby
vyprázdnené, nevyèistené cisterny boli uzavreté
a predstavovali rovnaký stupeò nepriepustnosti,
ako plné cisterny.

) Kapitola III nariadenia (ES) è. 1072/2009 a kapitola V nariadenia (ES) è. 1073/2009.
) Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpeèných vecí (ADR) (vyhláka ministra zahranièných vecí è. 64/1987 Zb.)
v platnom znení.
49
) Napríklad § 22 a 26 zákona Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. o banskej èinnosti, výbuninách a o tátnej banskej správe v znení
neskorích predpisov, § 23 a 24 zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, § 8 a 10 zákona è. 151/2002 Z. z. o pouívaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorích
predpisov, § 14 a 15 zákona è. 541/2004 Z. z. o mierovom vyuívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 21/2007 Z. z., § 13 a 45 zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, § 16 zákona è. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok
a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon), § 4 zákona è. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene
a doplnení zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
48
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(2) Ak odosielate¾ nebezpeèných vecí koná na príkaz
tretej strany, povinnosti pod¾a odseku 1 má tretia strana voèi odosielate¾ovi nebezpeèných vecí.
(3) Príjemca nebezpeèných vecí je povinný
a) zásielku bezodkladne po jej dodaní zabezpeèi pred
tretími osobami a bezpeène ju uskladni,
b) obhliadnu zásielku, èi prepravné obaly nemajú zjavné pokodenie, netesnos alebo trhliny a èi zásielka je
v súlade so sprievodnými dokladmi a s ostatnými poiadavkami pod¾a dohody ADR,
c) zabezpeèi manipuláciu s prepravnými obalmi a do
ich vyèistenia alebo odplynenia.
(4) Dopravca je povinný zabezpeèi prepravu nebezpeèných vecí v súlade s poiadavkami tohto zákona,
najmä
a) preveri, èi je povolené nebezpeèné veci urèené na
prepravu prepravova cestnou dopravou,
b) overi, èi odosielate¾ poskytol pred zaèiatkom prepravy predpísané informácie k prepravovaným nebezpeèným veciam, èi sa v dopravných jednotkách
nachádzajú predpísané doklady, alebo ak sa namiesto papierových dokladov pouíva elektronické
spracovanie údajov alebo elektronická výmena údajov, èi sú údaje k dispozícii poèas prepravy spôsobom, ktorý je prinajmenom rovnocenný papierovej
dokumentácii,
c) vizuálne sa presvedèi, èi vozidlo a náklad nemajú
zjavné pokodenia, netesnosti alebo trhliny a èi nechýba niektorá súèas výstroja typovo schváleného
vozidla,
d) presvedèi sa, èi neuplynula lehota nasledujúcej
skúky cisternových vozidiel, batériových vozidiel,
snímate¾ných cisterien, prenosných cisterien, cisternových kontajnerov a viacèlánkových kontajnerov na plyn,
e) overi, èi vozidlo nie je preaené,
f) overi, èi boli na vozidlo pripevnené bezpeènostné
nálepky a predpísané oznaèenia,
g) zabezpeèi, aby sa vo vozidle nachádzala osobitná
výbava predpísaná písomnými pokynmi pre prípad
nehody.
(5) Ostatní úèastníci prepravy nebezpeèných vecí,
ktorí sa podie¾ajú na ich balení, nakládke, plnení a èistení cisterien a iných prepravných zariadení a vykládke, sú povinní plni povinnosti a dodriava opatrenia
pod¾a dohody ADR a manipuláciou s nebezpeènými vecami poveri len zamestnancov zakolených bezpeènostným poradcom.
§ 36
Bezpeènostný poradca
(1) Odosielate¾, dopravca, príjemca a kadý, kto sa
podie¾a na preprave nebezpeèných vecí balením, plnením, nakládkou, vykládkou alebo inou manipuláciou,
pri ktorej by mohlo dôjs k úniku nebezpeèných vecí
alebo k ohrozeniu ivota alebo zdravia ¾udí alebo zvierat, pokodeniu majetku alebo ohrozeniu ivotného
prostredia, je povinný vymenova jedného alebo nieko¾kých bezpeènostných poradcov a uloi im v súlade
s poiadavkami dohody ADR konkrétne úlohy, ktoré
majú pri preprave nebezpeèných vecí zabezpeèova.
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(2) Funkciu bezpeènostného poradcu môe vykonáva vedúci dopravy alebo iný zamestnanec povinnej
osoby pod¾a odseku 1 alebo na základe zmluvy pre povinnú osobu pod¾a odseku 1 právnická osoba alebo
samostatne zárobkovo èinná osoba.
(3) Bezpeènostným poradcom môe by len ten, kto
spåòa poiadavky dohody ADR a má osvedèenie o odbornej spôsobilosti na prepravu prísluného druhu nebezpeèných vecí vydané dopravným správnym orgánom na základe odbornej prípravy a skúky, ktorých
obsah upravuje dohoda ADR.
(4) Povinnosti bezpeènostného poradcu v súvislosti
s prepravou nebezpeèných vecí upravuje dohoda ADR.
§ 37
Odborná príprava a skúka
(1) Odbornú prípravu bezpeènostných poradcov a vodièov tvorí výuèba teórie a praktické cvièenia. Odborná
príprava musí by zameraná na praktickú stránku prepravy nebezpeèných vecí; jej rozsah a základný obsah
upravuje dohoda ADR.
(2) Skúku organizuje a skúobnú komisiu vymenúva a odvoláva dopravný správny orgán. Odbornú prípravu zabezpeèujú ním poverené právnické osoby (ïalej len poverené zariadenie).
(3) Dopravný správny orgán poverí odbornou prípravou právnickú osobu, ktorá o to poiada a preukáe, e
a) má osvedèenie o ivnostenskom oprávnení a je zapísaná v obchodnom registri,
b) má vypracovaný plán výuèby, v ktorom uvedie organizáciu, obsah a rozsah výuèby teórie a praktických
cvièení v súlade s dohodou ADR, predpokladaný poèet úèastníkov v jednotlivých kurzoch, skladbu vyuèovacích predmetov a zoznam uèebných materiálov,
c) má lektorov s odbornými predpokladmi; v ich zozname uvedie meno a priezvisko, dosiahnuté vzdelanie
a predmet výuèby,
d) má vo vlastníctve alebo v nájme miestnosti vhodné
ako uèebne, ktoré vyhovujú stavebno-technickým
poiadavkám na pobytové miestnosti,
e) má vo vlastníctve alebo v nájme vhodné priestory na
praktické cvièenia, ktoré zo stavebno-technického
h¾adiska a z h¾adiska vybavenia vyhovujú výuèbe
a praktickým cvièeniam hasenia poiaru a poskytnutia prvej pomoci pri zasiahnutí nebezpeènou látkou,
f) má vypracovaný kontrolný systém sledovania výuèby a praktických cvièení.
(4) Lektor pod¾a odseku 3 písm. c) musí ma pod¾a obsahu a formy odbornej prípravy niektorú z týchto kvalifikácií:
a) úplné stredné vzdelanie v odboroch súvisiacich
s prevádzkovaním cestnej dopravy alebo s výrobou
a prepravou chemických látok a najmenej desa rokov odbornej praxe; to neplatí, ak ide o lektora praktických cvièení hasenia poiaru a poskytovania prvej
pomoci pri zasiahnutí nebezpeènou látkou,
b) úplné stredné odborné vzdelanie v odboroch jednotlivých tém odbornej prípravy pod¾a dohody ADR
a najmenej desa rokov odbornej praxe,
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c) vysokokolské vzdelanie prvého stupòa v tudijných
programoch, ktorých obsahové zameranie súvisí
s prevádzkovaním cestnej dopravy alebo s výrobou
a prepravou chemických alebo rádioaktívnych látok,
a najmenej pä rokov odbornej praxe, alebo osvedèenie bezpeènostného poradcu a tri roky praxe v oblasti prepravy nebezpeèných vecí, alebo
d) vysokokolské vzdelanie druhého stupòa v tudijných programoch, ktorých jednotlivé témy obsahovým zameraním súvisia s poiadavkami dohody ADR
na odbornú prípravu, a najmenej pä rokov odbornej
praxe.
(5) Do odbornej prípravy sa uchádzaè prihlasuje podaním iadosti poverenému zariadeniu. iados obsahuje základné údaje o jeho osobe, vzdelaní a doterajej
praxi pri preprave nebezpeèných vecí v cestnej doprave; podrobnosti o obsahu iadosti a o termínoch jej podávania urèuje poverené zariadenie. Za zamestnanca
môe iados poda aj jeho zamestnávate¾.
(6) Poverené zariadenie písomne oznamuje dopravnému správnemu orgánu do troch pracovných dní odo
dòa zaèatia odbornej prípravy a do troch pracovných
dní odo dòa skonèenia odbornej prípravy tieto údaje:
a) obchodné meno a sídlo povereného zariadenia,
b) miesto uèební a výcvikových priestorov, v ktorých sa
uskutoèòuje odborná príprava,
c) dátum zaèatia a skonèenia odbornej prípravy a rozvrh hodín,
d) zoznam úèastníkov odbornej prípravy s uvedením
mien a priezvisk, dátumu narodenia.
(7) Skúka svojím obsahom a rozsahom musí by
v súlade s dohodou ADR; vykonáva sa po skonèení odbornej prípravy. O obsahu skúky a jej výsledku skúobná komisia vyhotoví protokol o vykonaní skúky,
ktorý podpisujú vetci èlenovia skúobnej komisie,
a bezodkladne ho postúpi dopravnému správnemu orgánu na vydanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti.
Lehota uloenia protokolu o vykonaní skúky v registratúre dopravného správneho orgánu je pä rokov.
(8) Potvrdením o absolvovaní odbornej prípravy
a skúky je osvedèenie o odbornej spôsobilosti, ktorého
formu a obsah upravuje dohoda ADR.
§ 38
Kontrola prepravy nebezpeèných vecí
(1) Kontrolu prepravy nebezpeèných vecí vykonávajú
kontrolné orgány, ktorými sú:
a) na cestách Policajný zbor v rámci výkonu doh¾adu
nad bezpeènosou a plynulosou cestnej premávky
a colné orgány; kontrolu na cestách mono vykona
aj v spolupráci s dopravnými správnymi orgánmi,
b) v priestoroch technickej základne úèastníkov prepravy nebezpeèných vecí dopravné správne orgány.
(2) Kontroly na cestách musia by náhodné a pokrýva èo najväèiu èas cestnej siete vyuívanej na prepravu nebezpeèných vecí a smú trva len nevyhnutný
èas. Miesta vybrané na kontrolu musia umoòova,
aby nevyhovujúce vozidlo mohlo by uvedené do poadovaného stavu alebo okamite odstavené alebo mohlo
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bez ohrozenia cestnej premávky dôjs na miesto urèené
kontrolným orgánom.
(3) Ak to neohrozuje cestnú premávku, osádku vozidla ani kontrolný orgán a je to technicky moné, kontrolný orgán môe z prepravovaných nebezpeèných vecí
odobra vzorku na laboratórne preskúmanie.
§ 39
Priebeh kontroly na cestách
(1) Kontrolný orgán pri kontrole na cestách zisuje, èi
a) ide o prepravu povolených nebezpeèných vecí a povoleným spôsobom,
b) ide o vozidlo schválené na prepravu prepravovaných
nebezpeèných vecí a èi je vybavené osvedèením
o schválení,
c) prepravné obaly sú schváleného typu vo vzahu
k prepravovaným nebezpeèným veciam a sú správne
oznaèené pod¾a dohody ADR,
d) nebezpeèné veci sú správne uloené, nepresahujú
povolenú najvyiu hmotnos vozidla, prípustné
hodnoty naplnenia nádre cisternového vozidla alebo prepravného zariadenia ani limitné mnostvo
v jednej dopravnej jednotke,
e) vodiè má osvedèenie ADR o kolení vodièa, prepravné a sprievodné doklady od odosielate¾a a písomné
pokyny na prepravu.
(2) Poruenia predpisov zistené pri kontrole na cestách sa pod¾a miery nebezpeènosti zatrieïujú do rizikových kategórií I a III.
(3) Kontrolný orgán nariadi kontrolovanej osádke vozidla odstráni zistené nedostatky na mieste, ak ide
o nedostatky zatriedené do rizikových kategórií II a III.
Ak to nie je moné a nehrozí bezprostredné nebezpeèenstvo z prepravovaných nebezpeèných vecí, môe
kontrolný orgán povoli dojazd do miesta vykládky pri
rizikovej kategórii II alebo do technickej základne dopravcu pri rizikovej kategórii III.
(4) Ak kontrolný orgán zistí poruenie povinnosti,
ktorá je zatriedená do rizikovej kategórie I s vysokým rizikom ohrozenia ivota ¾udí, závaného pokodenia ich
zdravia alebo významného pokodenia ivotného prostredia, prijme okamité ochranné alebo nápravné
opatrenia vrátane odstavenia vozidla.
(5) Kontrolný orgán vyhotoví z kontroly na cestách
záznam; jedno jeho vyhotovenie odovzdá vodièovi kontrolovaného vozidla.
(6) Kontrolný orgán vedie evidenciu vykonaných
kontrol na cestách, v ktorej zaznamenáva
a) poèet vykonaných kontrol,
b) poèet kontrolovaných vozidiel v èlenení na vozidlá
evidované v Slovenskej republike, evidované v èlenskom táte sídla dopravcu a evidované v treom táte,
c) poèet a druhy zistených priestupkov a iných správnych deliktov a
d) poèet a druhy uloených sankcií.
(7) Kontrolný orgán kadoroène do 31. marca spracúva podklady do správy o porueniach a pokutách pri
výkone kontroly prepravy nebezpeèných vecí na ces-
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tách za uplynulý kalendárny rok a zasiela ich Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo).
TVRTÁ ÈAS
VEREJNÁ SPRÁVA
§ 40
Základné ustanovenia
(1) Verejnú správu v cestnej doprave vykonávajú dopravné správne orgány a orgány odborného dozoru.
(2) Dopravnými správnymi orgánmi sú:
a) ministerstvo,
b) krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ïalej len krajský úrad dopravy),
c) vyie územné celky,
d) obce.
(3) Orgánmi odborného dozoru sú:
a) dopravné správne orgány,
b) Policajný zbor a
c) colné orgány.
§ 41
Ministerstvo
(1) Ministerstvo
a) vypracúva a predkladá vláde Slovenskej republiky
koncepcie a rozvojové programy v oblasti podnikania v cestnej doprave a úèasti Slovenskej republiky
na medzinárodnej cestnej doprave,
b) vydáva povolenia na medzinárodnú pravidelnú dopravu;50) zoznam vydaných povolení a licencií Spoloèenstva zverejòuje na svojom webovom sídle,
c) ude¾uje a odníma dopravné licencie na zriadenie
autobusovej linky v medzinárodnej pravidelnej doprave,
d) schva¾uje cestovné poriadky v medzinárodnej pravidelnej doprave,
e) pride¾uje orgánom iných tátov prepravné povolenia
umoòujúce ich dopravcom uskutoèòova prepravy
na územie, z územia alebo cez územie Slovenskej republiky a rozhoduje, v ktorých prípadoch mono
prepravu na územie, z územia alebo cez územie Slovenskej republiky uskutoèni bez prepravného povolenia,
f) odovzdáva prepravné povolenia pridelené príslunými orgánmi iných tátov alebo medzinárodnou organizáciou vnútrotátnym dopravcom umoòujúce im
uskutoèni prepravu na ich územie; ak ide o jedno50

)
)
52
)
53
)
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razové prepravné povolenia, môe tým poveri krajský úrad dopravy,
g) je oprávnené zakáza dopravcovi so sídlom alebo
s trvalým pobytom v inom táte prevádzkova cestnú
dopravu na území Slovenskej republiky,
h) povo¾uje dopravcovi so sídlom alebo s trvalým pobytom v inom táte kabotánu prepravu na území Slovenskej republiky v pravidelnej doprave a v nákladnej doprave a je oprávnené poadova od Európskej
komisie prijatie ochranného opatrenia, ak sa preukáe závané naruenie dopravného trhu na území
Slovenskej republiky alebo v niektorej jeho èasti,
i) plní úlohu kontaktného miesta zodpovedného za výmenu informácií s orgánmi ostatných èlenských tátov pod¾a osobitných predpisov,51)
j) je orgánom prísluným uznáva52) v prípade pochybnosti pravos dokladov o bezúhonnosti, o finanènej
spo¾ahlivosti a o odbornej spôsobilosti vydaných
v inom èlenskom táte na úèely udelenia povolenia na
výkon povolania prevádzkovate¾a cestnej dopravy
a na úèely uznania bezúhonnosti vedúceho dopravy,
k) vedie pod¾a osobitných predpisov53) vnútrotátny elektronický register prevádzkovate¾ov cestnej dopravy
a zabezpeèuje sprístupnenie jeho obsahu prísluným
orgánom iných èlenských tátov pod¾a osobitného
predpisu54) a dopravným správnym orgánom a orgánom odborného dozoru,
l) predkladá Európskej komisii správy o èinnosti pod¾a
osobitných predpisov55) a kadoroène jej predkladá
správu o porueniach a pokutách pri výkone kontroly prepravy nebezpeèných vecí na cestách za uplynulý kalendárny rok,
m) vydáva a odníma osvedèenia vodièa,30)
n) organizuje skúky a vymenúva a odvoláva èlenov
skúobnej komisie v rámci odbornej prípravy bezpeènostných poradcov prepravy nebezpeèných vecí,
o) poveruje právnické osoby odbornou prípravou bezpeènostných poradcov a vodièov vozidiel prepravujúcich nebezpeèné veci, kontroluje priebeh a obsah
odbornej prípravy a odníma poverenia, ak zistí rozpor s týmto zákonom alebo s dohodou ADR,
p) vydáva osvedèenia o odbornej príprave bezpeènostných poradcov a vodièov vozidiel prepravujúcich nebezpeèné veci vo forme a s obsahom pod¾a dohody
ADR,
q) ukladá sankcie za poruenie právne záväzných aktov Európskej únie pod¾a osobitného predpisu56)
vrátane pokút za iné správne delikty, prejednáva
v prvom stupni priestupky, ku ktorým dolo v medzinárodnej cestnej doprave a v preprave nebezpeèných vecí, a je odvolacím orgánom vo veciach, v kto-

Kapitola III nariadenia (ES) è. 1073/2009.
Èl. 18 a 24 nariadenia (ES) è. 1071/2009 a èlánky 11 a 13 nariadenia (ES) è. 1072/2009.
Èl. 19 a 21 nariadenia (ES) è. 1071/2009.
Èl. 16 nariadenia (ES) è. 1071/2009 a èl. 14 nariadenia (ES) è. 1072/2009.
Rozhodnutie Komisie zo 17. decembra 2009 o minimálnych poiadavkách na údaje vkladané do vnútrotátneho elektronického registra
podnikov cestnej dopravy (2009/992/EÚ) (Ú. v. EÚ L 339, 22. 12. 2009).
54
) Nariadenie Komisie (EÚ) è. 1213/2010 zo 16. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú spoloèné pravidlá týkajúce sa vzájomného prepojenia vnútrotátnych elektronických registrov podnikov cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 335, 18. 12. 2010).
55
) Èl. 26 ods. 1 nariadenia (ES) è. 1071/2009, èl. 17 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) è. 1072/2009 a èl. 28 ods. 1, 2 a 4 nariadenia (ES)
è. 1073/2009.
56
) Èl. 12 a 13 nariadenia (ES) è. 1072/2009.
51
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rých v prvom stupni rozhodovali krajské úrady
dopravy a vyie územné celky,
r) schva¾uje a zabezpeèuje výrobu a distribúciu úradných tlaèív prepravných povolení, licencií, koncesií,
osvedèení o odbornej spôsobilosti a preukazov vodièa vydávaných pod¾a tohto zákona,
s) rozhoduje o udelení výnimky z práv cestujúcich na
konkrétnu pravidelnú dopravu pod¾a osobitného
predpisu,57) ak podstatná èas trasy prepravy vedie
po území tretieho tátu,
t) je prísluné uzatvori so tátom, ktorý je úèastníkom dohody ADR, dohodu, ktorej obsahom je urèenie dopravných operácií s nebezpeènými vecami,
ktoré sa budú na ich území doèasne vykonáva odchylne od dohody ADR; uzatvorenie dohody oznamuje Európskej hospodárskej komisii Organizácie
Spojených národov.
(2) Ministerstvo ustanoví veobecne záväzným právnym predpisom
a) podrobnosti o preukazovaní finanènej spo¾ahlivosti,
b) podrobnosti o vykonávaní skúok na získanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovate¾a cestnej dopravy,
c) podrobnosti o vykonávaní skúok na získanie odbornej spôsobilosti v taxislube,
d) podrobnosti o oznaèovaní vozidiel obchodným menom a o vybavenosti technickej základne prevádzkovate¾a cestnej dopravy,
e) podrobnosti o obsahu cestovného poriadku, o postupe jeho zostavovania a schva¾ovania a o spôsobe
zverejòovania,
f) podrobnosti o vykonávaní skúok vodièa taxisluby,
o zozname predmetov skúky a o preukaze vodièa taxisluby,
g) podrobnosti o priebehu kontroly prepravy nebezpeèných vecí na cestách a o vzore záznamu z kontroly na
cestách,
h) opis a skladbu rizikových kategórií poruení predpisov zistených pri kontrole prepravy nebezpeèných
vecí na cestách,
i) vzor normalizaèného formulára správy o porueniach a pokutách pri kontrole prepravy nebezpeèných vecí na cestách,
j) vzor preukazu povereného zamestnanca pri výkone
odborného dozoru a
k) podrobnosti o návrhoch na zaèatie konaní pod¾a
tohto zákona.
(3) Ministerstvo vedie jednotný informaèný systém,
ktorým
a) sleduje, eviduje a vyhodnocuje vývoj ponuky prepravných kapacít v nákladnej doprave, poèet dopravcov nákladnej dopravy, ich finanènú spo¾ahlivos a poèet vozidiel, vývoj dopytu po prepravných
výkonoch, prepravných nákladov a cien na trhu nákladnej dopravy; urèení prevádzkovatelia nákladnej
dopravy a odosielatelia vecí sú povinní poskytnú
ministerstvu potrebné údaje a
57

)
)
59
)
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)
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)
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b) sleduje a eviduje poèet prepravených cestujúcich,
osobokilometre, odjazdené kilometre a objem trieb
cestovného a ostatných cien za dopravné sluby bez
dane z pridanej hodnoty za Slovenskú republiku
pod¾a jednotlivých autobusových liniek medzinárodnej pravidelnej dopravy, medzinárodnej osobitnej pravidelnej a príleitostnej autobusovej dopravy;
dopravcovia medzinárodnej autobusovej dopravy sú
povinní poskytnú ministerstvu potrebné údaje.
§ 42
Krajský úrad dopravy
Krajský úrad dopravy
a) ude¾uje a odníma povolenia na výkon povolania prevádzkovate¾a cestnej dopravy,58)
b) vydáva a odníma licencie Spoloèenstva,59)
c) ude¾uje a odníma koncesie na výkon taxisluby,
d) vydáva a odníma preukazy vodièa,
e) odovzdáva dopravcom na základe poverenia ministerstva prepravné povolenia pridelené prísluným
orgánom iného tátu dopravcom so sídlom alebo
s trvalým pobytom v Slovenskej republike,
f) vydáva osvedèenia o prevádzkovaní cestnej dopravy
pre vlastnú potrebu pod¾a osobitného predpisu,60)
g) zriaïuje skúobné komisie na preukazovanie odbornej spôsobilosti vedúcich dopravy a prevádzkovate¾ov
cestnej dopravy61) pod¾a § 6 ods. 6 a na výkon taxisluby, vymenúva a odvoláva ich èlenov a zabezpeèuje organizaèno-technicky ich èinnos,
h) vydáva na základe výsledku skúky osvedèenia o odbornej spôsobilosti pod¾a § 6 ods. 9,
i) je zberným miestom údajov do vnútrotátneho elektronického registra prevádzkovate¾ov cestnej dopravy pod¾a § 41 ods. 1 písm. l) a do jednotného informaèného systému pod¾a § 41 ods. 3,
j) ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty
a prejednáva v prvom stupni priestupky v cestnej
doprave, ku ktorým dolo v jeho územnom obvode,
okrem pravidelnej dopravy a taxisluby, a
k) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom
stupni rozhoduje obec.
§ 43
Vyí územný celok
Vyí územný celok
a) ude¾uje a odníma dopravné licencie na pravidelnú
dopravu okrem mestskej dopravy a vedie ich evidenciu,
b) ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty
v pravidelnej doprave, ku ktorým dolo v jeho územnom obvode, okrem mestskej dopravy,
c) schva¾uje cestovné poriadky pravidelnej dopravy okrem mestskej dopravy,
d) je objednávate¾om v územnom obvode kraja, zostavuje plán dopravnej obslunosti kraja a uzaviera

Èl. 2 ods. 5 nariadenia (EÚ) è. 181/2011.
Kapitoly II a III nariadenia (ES) è. 1071/2009.
Èl. 4 a 12 nariadenia (ES) è. 1072/2009 a èl. 4, 21 a 22 nariadenia (ES) è. 1073/2009.
Èl. 5 ods. 5 nariadenia (ES) è. 1073/2009.
Èl. 8 a 9 a príloha I nariadenia (ES) è. 1071/2009.
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s dopravcami pravidelnej dopravy zmluvy o slubách okrem mestskej dopravy, kontroluje ich plnenie a poskytuje im príspevok.
§ 44
Obec
Obec
a) ude¾uje a odníma dopravné licencie v mestskej doprave,
b) ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty
a prejednáva v prvom stupni priestupky v mestskej
doprave a v taxislube, ku ktorým dolo v obci.
c) dáva súhlas na zriadenie autobusovej zastávky
v obci v konaní o udelenie dopravnej licencie na
autobusovú linku prechádzajúcu obcou,
d) vyjadruje sa v konaní o schválenie cestovného poriadku autobusových liniek, ktoré prechádzajú obcou a majú v nej zastávku,
e) urèuje dopravcom cestnej dopravy stanovitia v obci
na odstavenie a parkovanie vozidiel mimo ich technickej základne,
f) urèuje stanovitia vozidiel taxisluby v obci a ich kapacitu a oznaèenie dopravnými znaèkami,
g) schva¾uje cestovný poriadok autobusových liniek
v mestskej doprave,
h) je objednávate¾om v obci, zostavuje plán dopravnej
obslunosti obce a uzatvára s dopravcom mestskej
dopravy zmluvu o slubách, kontroluje jej plnenie
a poskytuje príspevok.
§ 45
Odborný dozor

Èiastka 18

zidlá a vodièov na cestách na území kraja a technickú
základòu dopravcov, ktorí majú sídlo v kraji.
(5) Vyí územný celok vykonáva odborný dozor nad
pravidelnou dopravou a kontroluje plnenie povinností
dopravcov vo svojom územnom obvode, najmä vybavenie technickej základne, dodriavanie prevádzkovej povinnosti a tarifnej povinnosti, dodriavanie prepravného poriadku, cestovného poriadku a plnenie záväzku
zo zmluvy o slubách.
(6) Obec vykonáva odborný dozor nad mestskou dopravou a taxislubou a kontroluje plnenie povinností
dopravcov, najmä vybavenie technickej základne, dodriavanie prevádzkovej povinnosti a tarifnej povinnosti, dodriavanie prepravného poriadku, cestovného poriadku a plnenie záväzku zo zmluvy o slubách,
a prevádzkovate¾ov taxisluby.
(7) Policajný zbor kontroluje na cestách v rámci výkonu doh¾adu nad bezpeènosou a plynulosou cestnej
premávky technickú spôsobilos vozidiel, vybavenie
prepravnými a sprievodnými dokladmi, oznaèenie vozidiel a spôsobilos vodièov a osádky na cestnú premávku.
(8) Colné orgány kontrolujú u vodièov doklady dopravcov v medzinárodnej doprave a pri preprave do
iných tátov a z iných tátov potrebné pod¾a osobitných
predpisov a medzinárodných zmlúv.
(9) Kontroly v rámci odborného dozoru pod¾a odsekov 3 a 6 vykonávajú osoby poverené výkonom kontroly v rozsahu udeleného oprávnenia. Svoju príslunos
k orgánu odborného dozoru a rozsah oprávnenia preukazujú preukazom.
§ 46
Oprávnenia odborného dozoru

(1) Odborným dozorom je kontrola
a) prevádzkovate¾ov cestnej dopravy, èi prevádzkujú
cestnú dopravu v súlade s týmto zákonom, osobitnými predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktoré
upravujú prevádzkovanie cestnej dopravy,
b) vybavenia a technickej spôsobilosti prevádzkovaných vozidiel a technickej základne dopravcov,
c) vodièov a ostatných èlenov osádok a bezpeènostných poradcov pri preprave nebezpeèných vecí,
d) dopravcov, odosielate¾ov, príjemcov a iných osôb
pri preprave nebezpeèných vecí,
e) dodriavania prevádzkovej povinnosti, prepravnej
povinnosti a tarifnej povinnosti dopravcov a
f) dodriavania podmienok, za ktorých bolo vydaný
preukaz vodièa.

(1) Osoba poverená výkonom odborného dozoru je pri
výkone kontroly oprávnená
a) vstupova do prevádzkových priestorov technickej
základne a do prevádzkovaných vozidiel,
b) nahliada do dokladov a evidencií v prevádzkových
priestoroch a vo vozidlách,
c) kontrolova taxametre vozidiel taxisluby a záznamové zariadenia vozidiel,
d) kontrolova oznaèenie vozidiel povinné pod¾a tohto
zákona,
e) kontrolova podmienky prepravy cestujúcich a ich
batoiny v pravidelnej doprave a v taxislube, prepravy autobusových zásielok a prepravy vecí a ivých zvierat v nákladnej doprave.

(2) Odborný dozor sa vykonáva kontrolami na cestách, vo vozidlách a v technickej základni kontrolovaných osôb.

(2) Osoba pod¾a odseku 1 je oprávnená prepravova
sa bezplatne v kontrolovanom vozidle, ak kontrolný
úkon mono uskutoèni len v pohybujúcom sa vozidle.

(3) Ministerstvo vykonáva odborný dozor nad medzinárodnou dopravou, nad prepravami do iných tátov
a z iných tátov a nad kabotánymi prepravami na území Slovenskej republiky a kontroluje, èi sú splnené zákonné poiadavky, ktoré boli podkladom na vydanie
povolení, licencií Spoloèenstva, dopravných licencií,
koncesií, preukazu vodièa a osvedèení vodièa.

(3) Ak osoba pod¾a odseku 1 zistí poruenie povinnosti alebo iný nedostatok v èinnosti kontrolovaného,
upozorní ho a vyzve ho na bezodkladné odstránenie na
mieste, a ak to nie je moné, tak v urèenej primeranej
lehote.

(4) Krajský úrad dopravy vykonáva odborný dozor
nad cestnou dopravou na území kraja a kontroluje vo-

(4) Osoba pod¾a odseku 1 je oprávnená na zabezpeèenie výkonu kontroly uklada poriadkové pokuty, zadra osvedèenie vodièa, osvedèenie ADR o kolení vodièa
a preukaz vodièa a zakáza pokraèovanie prepravy. Po-
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riadkovú pokutu môe uloi na mieste do 500 eur, a to
aj opakovane. Od jej zaplatenia môe celkom alebo
èiastoène upusti, ak kontrolovaný poskytol poadovanú súèinnos.
§ 47
Nápravné opatrenia
(1) Ak orgán odborného dozoru zistí, e prevádzkovate¾ cestnej dopravy závaným spôsobom alebo opakovane poruil povinnos prevádzkovate¾a cestnej dopravy, dá dopravnému správnemu orgánu podnet na
uplatnenie postupu pod¾a § 31 ods. 6 alebo pod¾a osobitného predpisu.62) Ak orgán odborného dozoru zistí
iný správny delikt pod¾a § 48 alebo priestupok pod¾a
§ 49, podá oznámenie dopravnému správnemu orgánu.
(2) Orgán odborného dozoru dá podnet na odòatie
dopravnej licencie, ak kontrolou zistí niektorý z dôvodov na odòatie dopravnej licencie pod¾a § 10 ods. 10,
alebo na odòatie koncesie, ak zistí niektorý z dôvodov
pod¾a § 27 ods. 13.
(3) Orgán odborného dozoru je povinný na poiadanie
informova prísluný orgán tátu, ktorý je úèastníkom
dohody ADR, o prijatých opatreniach pod¾a odsekov 1
a 2, ktoré boli uplatnené voèi dopravcom so sídlom
v tomto táte.
(4) Orgán odborného dozoru je povinný na poiadanie
poskytnú príslunému orgánu tátu, ktorý je úèastníkom dohody ADR, súèinnos pri objasòovaní poruenia
povinností vyplývajúcich z dohody ADR, ku ktorým dolo na území Slovenskej republiky.
(5) Prísluník Policajného zboru môe zastavi a odstavi vozidlo na ceste a prerui alebo zakáza ïaliu
prepravu, ak zistí, e
a) vozidlo nie je schválené na uskutoèòovanú prepravu, nemá osvedèenie o typovom schválení, nie je
oznaèené pod¾a zákona alebo
b) vodiè nemá pri sebe potrebné doklady o vozidle
a o prepravovaných veciach alebo preukaz vodièa.
(6) Prísluník Policajného zboru môe povoli dokonèenie preruenej prepravy, ak náprava zistených
nedostatkov nie je moná na mieste, ale a v technickej
základni alebo v servise, a dokonèenie prepravy po urèenej trase bezprostredne neohrozuje bezpeènos
osádky vozidla, cestujúcich, nákladu ani bezpeènos
a plynulos cestnej premávky. Ak to nie je moné, prevádzkovate¾ cestnej dopravy musí zabezpeèi náhradné
vozidlo a prestup cestujúcich alebo prekládku nákladu, alebo náhradnú osádku vozidla.
(7) Ak prísluník Policajného zboru odstaví vozidlo
na ceste alebo preruí a zakáe ïaliu prepravu, bezodkladne o tom upovedomí prevádzkovate¾a cestnej dopravy, aby mohol zabezpeèi náhradnú prepravu; do
jeho príchodu sa o bezpeènos odstaveného vozidla
a jeho osádky a o náklad postará Policajný zbor na náklady prevádzkovate¾a cestnej dopravy.
62

) Èl. 13 nariadenia (ES) è. 1071/2009.
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§ 48
Iné správne delikty
(1) Dopravný správny orgán uloí pokutu od 100 eur
do 15 000 eur prevádzkovate¾ovi cestnej dopravy, ktorý
a) prevádzkuje cestnú dopravu bez vymenovania vedúceho dopravy alebo vymenovanému vedúcemu dopravy neumoòuje skutoène a sústavne riadi dopravné èinnosti podniku,
b) vymenoval za vedúceho dopravy osobu, ktorá nespåòa poiadavky na odbornú spôsobilos alebo na bezúhonnos,
c) neoznámil dopravnému správnemu orgánu, koho
vymenoval za vedúceho dopravy, alebo zmenu v osobe vedúceho dopravy neoznámil do 15 dní,
d) neoznámil dopravnému správnemu orgánu v ustanovenej lehote zmenu údaja evidovaného vo vnútrotátnom elektronickom registri prevádzkovate¾ov
cestnej dopravy,
e) prevádzkuje autobusovú linku bez dopravnej licencie alebo po odòatí dopravnej licencie,
f) vykoná kabotánu prepravu v rozpore s ustanovenými pravidlami alebo bez jazdného listu,
g) nevrátil dopravnému správnemu orgánu osvedèenie
vodièa, ak vodiè prestal spåòa poiadavky, za ktorých bolo vydané,
h) nemá v Slovenskej republike vo vlastných alebo
v prenajatých priestoroch skutoèné a stabilné miesto usadenia podniku, neprevádzkuje nevyhnutnú
technickú základòu a vozidlový park alebo nemá
v sídle podniku doklady o podnikaní v cestnej doprave, najmä povolenia a licencie, úètovné doklady, evidenciu zamestnancov a prevádzkovaných vozidiel,
i) prevádzkuje cestnú dopravu alebo taxislubu vozidlami, ktoré nie sú vybavené alebo oznaèené ustanoveným spôsobom,
j) prevádzkuje taxislubu bez koncesie alebo v rozpore
s òou alebo poskytuje dopravné sluby taxisluby
vodièom, ktorý nemá preukaz vodièa.
(2) Objednávate¾ uloí pokutu od 500 eur do
10 000 eur prevádzkovate¾ovi pravidelnej dopravy, ktorý
a) nevedie úètovníctvo o nákladoch a príjmoch z plnenia záväzku oddelene od ostatného podnikového úètovníctva,
b) poskytol objednávate¾ovi neúplné alebo nepravdivé
údaje o nákladoch a príjmoch z plnenia záväzku,
o metóde ich výpoètu alebo o rozsahu plnenia záväzku poèas platnosti zmluvy o slubách s cie¾om získa
príspevok,
c) pouil príspevok na iný úèel alebo iným spôsobom,
ne bolo dohodnuté v zmluve o slubách,
d) pouil na plnenie záväzku vykonávajúceho dopravcu alebo subdodávate¾a, hoci to nebolo dohodnuté
v zmluve o slubách ani dodatoène povolené objednávate¾om.
(3) Dopravný správny orgán uloí pokutu od 100 eur
do 5 000 eur dopravcovi, ktorý
a) nezverejnil ustanoveným spôsobom prepravný poriadok alebo v pravidelnej doprave cestovný poriadok,
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b) neposkytuje dopravné sluby cestujúcim pod¾a dopravnej licencie alebo poruuje prevádzkovú povinnos, prepravnú povinnos alebo tarifnú povinnos,
c) predáva cestovné lístky a miestenky netransparentným spôsobom v rozpore s tarifou, najmä bez monosti rezervácie a skorej kúpy, diskrimináciou alebo
uprednostòovaním niektorej skupiny cestujúcich
alebo bez potvrdenia o zaplatení cestovného, príplatkov, zliav a iných úhrad,
d) predáva cestovné lístky a miestenky na autobusovej
linke drahie, ne je maximálne základné cestovné
dohodnuté v zmluve o slubách alebo povolené objednávate¾om, alebo neoprávnene poaduje príplatky a iné úhrady,
e) prevádzkuje taxislubu bez zverejnenia prepravného poriadku alebo bez zverejnenia sadzby základného cestovného vo vozidle taxisluby,
f) prevádzkuje taxislubu za ceny, ktoré nie sú v súlade s tarifou.
(4) Dopravný správny orgán uloí pokutu od 500 eur
do 20 000 eur dopravcovi, odosielate¾ovi, príjemcovi
alebo inej osobe, ktorá poruila svoje povinnosti pri balení, manipulácii, nakládke, plnení alebo èistení cisterny alebo iného prepravného zariadenia, poèas prepravy
alebo vykládky nebezpeèných vecí vyplývajúce z dohody ADR a tohto zákona.
(5) Dopravný správny orgán uloí pokutu za konania
pod¾a odsekov 1 a 4 od 5 000 eur do 50 000 eur, ak ide
o opakované konanie, ku ktorému dolo do dvoch rokov
od právoplatnosti rozhodnutia o uloení predchádzajúcej pokuty.
(6) Dopravný správny orgán uloí pokutu od 1 000 eur
do 15 000 eur
a) vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi autobusovej
stanice, ktorý za rovnakých podmienok nesprístupní priestory a neposkytne sluby vetkým dopravcom, ktorí pod¾a dopravnej licencie majú v nej zastávku, alebo nezverejní podmienky vyuívania
priestorov a poskytovania sluieb vrátane cenníka,
nezriadi a neudruje oznaèník a informaènú tabu¾u
na autobusovej stanici,
b) vlastníkovi alebo správcovi cesty, ktorý neumoní
zriadenie zástavky, umiestnenie jej oznaèníka, prístreku pre cestujúcich, zariadenie automatizovaného výdaja cestovných lístkov alebo ich údrbu
a opravy,
c) vlastníkovi autobusovej èakárne, prístreku pre
cestujúcich, zriaïovate¾ovi zastávky, ktorý ich neudriava v prevádzkyschopnom stave a èisté a ktorý
ich bezbariérovo neupraví pre cestujúcich so zdravotným postihnutím a cestujúcich so zníenou pohyblivosou.
(7) Dopravný správny orgán pri urèení výky pokuty
prihliada na závanos protiprávneho konania, najmä
na jeho vplyv na pravidelnos a spo¾ahlivos cestnej dopravy, na následky na zdravie, majetok a ivotné prostredie a na dåku trvania protiprávneho stavu.
(8) Konanie o uloení pokuty mono zaèa do iestich
mesiacov odo dòa, v ktorom sa prísluný dopravný
správny orgán dozvedel o konaní pod¾a odsekov 1 a 5;
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najneskôr do troch rokov odo dòa, keï k takému konaniu dolo.
(9) Výnos pokút je pod¾a vecnej príslunosti dopravného správneho orgánu príjmom tátneho rozpoètu,
rozpoètu vyieho územného celku alebo rozpoètu
obce.
§ 49
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) prevádzkuje cestnú dopravu bez povolenia na výkon
povolania prevádzkovate¾a cestnej dopravy pod¾a § 5
ods. 1 alebo licencie Spoloèenstva pod¾a § 5 ods. 2,
b) ako vodiè sa pri kontrole na ceste nevie preukáza
kópiou povolenia pod¾a § 5 ods. 1 alebo licencie Spoloèenstva pod¾a § 5 ods. 2, jazdným listom, sprievodnými dokladmi o prepravovanom náklade, a ak ide
o prepravu na a z územia Slovenskej republiky do
a z tretieho tátu, aj prepravným povolením,
c) ako vodiè vozidla prepravujúceho nebezpeèné veci
nezabezpeèí v súlade s dohodou ADR, aby vo vozidle
boli sprievodné a prepravné doklady a písomné pokyny od odosielate¾a nebezpeèných vecí, osvedèenie
o odbornej spôsobilosti, aby boli a do vykládky prepravné obaly riadne uzatvorené a oznaèené, aby boli
pouité správne výstrané tabule, znaèky a bezpeènostné nálepky,
d) vykonáva funkciu vedúceho dopravy bez právneho
vzahu k prevádzkovate¾ovi cestnej dopravy pod¾a
osobitného predpisu19) alebo pre viacerých prevádzkovate¾ov cestnej dopravy, ne je prípustné pod¾a
osobitného predpisu a tohto zákona; to neplatí, ak
má výnimku od dopravného správneho orgánu,
e) vykonáva funkciu vedúceho dopravy napriek tomu,
e dopravný správny orgán alebo prísluný orgán
èlenského tátu usadenia ho vyhlásil za nespôsobilého samostatne sústavne riadi dopravné èinnosti
podniku prevádzkovate¾a cestnej dopravy,
f) narúa bezpeènú, pokojnú a pohodlnú prepravu
cestujúcich, najmä obaovaním cestujúcich alebo
osádky vozidla neprimeraným hlukom alebo zápachom, prepravou nevhodnej príruènej batoiny alebo zvieraa, alebo zneèistí autobus alebo autokar,
g) neuposlúchne poèas prepravy pokyn alebo príkaz vodièa alebo iného èlena osádky vozidla, revízora alebo
dispeèera na zaistenie bezpeènosti cestujúcich alebo
bezpeènosti a plynulosti cestnej premávky,
h) neoprávnene sa zdriava v prevádzkových priestoroch dopravcu, ktoré nie sú urèené cestujúcim alebo
verejnosti, alebo vo vozidle, ktoré nevykonáva cestnú dopravu, a neuposlúchne výzvu na ich opustenie,
i) pokraèuje v prevádzkovaní taxisluby po smrti drite¾a koncesie bez ohlásenia dopravnému správnemu
orgánu alebo napriek jeho zákazu.
(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. a) sa uloí pokuta do 5 000 eur, pod¾a odseku 1 písm. b) pokuta
do 3 000 eur, pod¾a odseku 1 písm. c) a f) pokuta do 500 eur,
pod¾a odseku 1 písm. g) a i) pokuta do 200 eur.
(3) Zákaz èinnosti mono uloi za priestupky pod¾a
odseku 1 písm. d) a e).
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(4) Za priestupky pod¾a odseku 1 písm. b) a h) mono uloi blokovú pokutu do 500 eur a v rozkaznom konaní do 1 500 eur.
(5) V blokovom konaní môu prejednáva priestupky
pod¾a odseku 1 písm. f) a h) aj revízori.
(6) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzahuje
veobecný predpis o priestupkoch.63)
(7) Výnos pokút je pod¾a vecnej príslunosti dopravného správneho orgánu príjmom tátneho rozpoètu, rozpoètu vyieho územného celku alebo rozpoètu
obce. Výnos blokovej pokuty pod¾a odseku 5 je príjmom
dopravcu.

§ 50
Konania
(1) Ak ïalej nie je ustanovené inak, na konania pod¾a
tohto zákona sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní.64)
(2) Na povo¾ovanie výkonu povolania prevádzkovate¾a cestnej dopravy sa vzahuje veobecný predpis
o správnom konaní, ak osobitný predpis15) neustanovuje inak.
(3) Na ude¾ovanie licencie Spoloèenstva na medzinárodnú dopravu sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní, ak osobitné predpisy65) neustanovujú inak.
(4) Veobecný predpis o správnom konaní sa nevzahuje na
a) zriaïovanie skúobných komisií, vymenúvanie a odvolávanie ich èlenov a na ich rozhodovanie,
b) schva¾ovanie cestovných poriadkov a ich zmien,
c) ude¾ovanie súhlasu obce s umiestnením zastávky
pravidelnej dopravy a jej oznaèníka v obci a na urèovanie názvu zastávky,
d) vydávanie osvedèení o odbornej spôsobilosti, osvedèení o odbornej príprave bezpeènostných poradcov,
osvedèení ADR o kolení vodièa a preukazu vodièa,
e) vydávanie osvedèenia o vykonávaní dopravy pre
vlastnú potrebu,
f) odovzdávanie prepravných povolení iných tátov dopravcom so sídlom alebo s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
g) poskytovanie prepravných povolení Slovenskej republiky orgánom iných tátov urèených ich dopravcom,
h) postup prísluníka Policajného zboru pri kontrole
na cestách.
§ 51
Miestna príslunos
(1) V konaní o udelenie, zmenu a odòatie dopravnej
licencie na zriadenie autobusovej linky v pravidelnej
doprave je miestne prísluným dopravný správny orgán, v ktorého územnom obvode je východisková za63

stávka. Zriadi autobusovú linku a zmeni trasu autobusovej linky, ktorá presahuje územný obvod tohto dopravného správneho orgánu, môe len so súhlasom dopravných správnych orgánov rovnakého druhu
a stupòa v územných obvodoch na trase autobusovej
linky.
(2) V ostatných konaniach je miestne prísluným dopravný správny orgán, v ktorého územnom obvode má
iadate¾ sídlo alebo trvalý pobyt.

§ 52
Návrh na udelenie povolenia na
výkon povolania prevádzkovate¾a cestnej dopravy
(1) Návrh na zaèatie konania o udelenie povolenia na
výkon povolania prevádzkovate¾a cestnej dopravy pod¾a § 5 ods. 1 obsahuje
a) údaje o navrhovate¾ovi:
1. meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu obvyklého bydliska,18) ak ide o fyzickú osobu,
2. názov, adresu sídla, právnu formu, identifikaèné
èíslo a predmet èinnosti, ak ide o právnickú osobu,
3. obchodné meno, adresu sídla, právnu formu,
identifikaèné èíslo, údaj o registrácii v obchodnom registri alebo inom podnikate¾skom zozname
a predmet podnikania, ak ide o podnikate¾a,
b) titul, meno a priezvisko vedúceho dopravy, dátum
narodenia, adresu trvalého pobytu a údaj, èi ide
o zamestnanca v pracovnom pomere na ustanovený
týdenný pracovný èas, o manaéra na základe manaérskej zmluvy, o spoluvlastníka podniku navrhovate¾a alebo o akcionára podniku navrhovate¾a; to
neplatí, ak navrhovate¾om je fyzická osoba, ktorá
bude sama vykonáva funkciu vedúceho dopravy
ako konate¾ podniku alebo samostatne zárobkovo
èinná osoba,
c) údaje potvrdzujúce skutoèné a stabilné miesto
usadenia18) navrhovate¾a v Slovenskej republike
pod¾a § 6 ods. 2, najmä údaje o sídle vedenia podniku, o sídle a vybavení technickej základne, o druhovej a typovej skladbe vozidlového parku a o mieste
garáovania alebo parkovania vozidiel a o poète osádok vozidiel a ich odbornej skladbe z h¾adiska skupín vodièských oprávnení a osvedèení o odbornej
spôsobilosti,
d) údaje preukazujúce splnenie poiadaviek ku dòu
prvého zápisu do evidencie motorových vozidiel,
spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu a bezúhonnos èlenov tatutárneho orgánu a vedúceho
dopravy pod¾a § 6 ods. 3 a 4,
e) údaje preukazujúce splnenie poiadaviek na finanènú spo¾ahlivos podniku a na odbornú spôsobilos
èlenov tatutárneho orgánu a vedúceho dopravy
pod¾a § 6 ods. 5 a 6,
f) navrhovaný druh a rozsah cestnej dopravy, ktorú
chce prevádzkova.

) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov.
65
) Èl. 4, 6 a 7 nariadenia (ES) è. 1072/2009 a èl. 4 nariadenia (ES) è. 1073/2009.
64
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(2) Ak navrhovate¾ chce prevádzkova cestnú dopravu nebezpeèných vecí, súèasou návrhu pod¾a odseku
1 sú aj údaje preukazujúce poiadavky dohody ADR na
druh a skladbu vozidlového parku a na odbornú spôsobilos vodièov a bezpeènostných poradcov.
(3) Prílohou k návrhu pod¾a odsekov 1 a 2 sú doklady
preukazujúce údaje uvedené v návrhu na zaèatie konania.

§ 53
Návrh na udelenie alebo zmenu dopravnej licencie
na vnútrotátnu pravidelnú dopravu
(1) Návrh na zaèatie konania o udelenie alebo zmenu
dopravnej licencie na vnútrotátnu pravidelnú dopravu obsahuje
a) údaje pod¾a § 52 ods. 1 písm. a) a c),
b) èíslo a dátum udelenia povolenia na výkon povolania
prevádzkovate¾a cestnej dopravy,
c) údaje týkajúce sa autobusovej linky alebo liniek, na
ktorých chce prevádzkova pravidelnú dopravu, najmä údaje o jej trase, poète a umiestnení zastávok,
o prístupe na autobusovú stanicu, o poète a skladbe
autobusov a o predpokladanom poète spojov za deò,
d) prepravný poriadok vrátane návrhu tarify, údaje
o vybavovacom tarifnom systéme a podobu cestovného lístku,
e) návrh cestovného poriadku,
f) navrhovaný deò zaèatia prevádzkovania autobusovej linky a návrh na obdobie jej prevádzkovania.
(2) Prílohou k návrhu pod¾a odseku 1 sú doklady preukazujúce údaje uvedené v návrhu pod¾a odseku 1.
§ 54
Návrh na udelenie koncesie na taxislubu
(1) Návrh na zaèatie konania o udelenie koncesie na
taxislubu obsahuje
a) údaje pod¾a § 52 ods. 1 písm. a) a b),
b) osvedèenie o odbornej spôsobilosti a údaje o finanènej spo¾ahlivosti podniku a bezúhonnosti èlenov
tatutárneho orgánu podniku,
c) údaje o sídle a mieste podnikania a o sídle technickej
základne,
d) identifikaèné údaje o vozidlách taxisluby, a to
druh, typ a evidenèné èíslo, dátum prvého zápisu do
evidencie motorových vozidiel a poèet najazdených
kilometrov, údaje o technickej kontrole a o emisnej
kontrole a údaj o tom, èi sú vo vlastníctve, v nájme
alebo v lízingu,
e) údaje o mieste a právnom vzahu k stanoviu taxisluby,
f) zoznam vodièov vozidiel taxisluby a údaje o ich spôsobilosti na vedenie vozidiel a o ich odbornej spôsobilosti a bezúhonnosti a o preukazoch vodièa,
g) údaj o existencii, prevádzkových a technických monostiach dispeèingu.
(2) Prílohou k návrhu pod¾a odseku 1 sú doklady preukazujúce údaje uvedené v návrhu na zaèatie konania.
66

) Èl. 2 ods. 4 nariadenia (EÚ) è. 181/2011.
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§ 55
Návrh na udelenie licencie Spoloèenstva
Návrh na udelenie licencie Spoloèenstva pod¾a § 5
ods. 2 obsahuje
a) údaje pod¾a § 52 ods. 1 písm. a) a c),
b) údaje a doklady preukazujúce splnenie poiadaviek
pod¾a osobitných predpisov.65)
PIATA ÈAS
ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
§ 56
Prechodné ustanovenia
(1) ivnostenské koncesie na vykonávanie vnútrotátnej cestnej dopravy získané do 30. júna 2010 strácajú platnos najneskôr 3. decembra 2013.
(2) Konania o uloení sankcie zaèaté pred 1. marcom
2012 sa dokonèia pod¾a doterajích predpisov; ostatné
konania sa dokonèia pod¾a tohto zákona.
(3) Vozidlá a cisterny vyrobené pred 1. januárom
1997 v súlade s technickými poiadavkami platnými do
31. decembra 1996 mono pouíva vo vnútrotátnej
nákladnej doprave aj po 4. decembri 2011, ak sú udriavané na poadovanej bezpeènostnej úrovni. Rovnako sa môu po 4. decembri 2011 pouíva vo vnútrotátnej nákladnej doprave aj cisterny uvedené do
prevádzky po 1. januári 1997 v súlade s dohodou ADR
v znení platnom v deò výroby cisterny.
(4) Zobrazenie a umiestnenie kódu núdzových opatrení a výstraného títku pod¾a doterajích predpisov
na vozidlách registrovaných v Slovenskej republike
mono do 31. decembra 2012 pouíva vo vnútrotátnej preprave nebezpeèných vecí namiesto identifikaèného èísla nebezpeènosti uvedeného v dohode ADR.
(5) Obmedzenia týkajúce sa prepravy dioxínov a furánov pod¾a doterajích predpisov zostávajú v platnosti aj
po 1. marci 2012.
(6) Povolenia, dopravné licencie a iné rozhodnutia
a osvedèenia vydané pod¾a doterajích predpisov zostávajú v platnosti do vyznaèeného dòa ich platnosti; ak
nemajú vyznaèenú platnos, platia do 4. decembra
2015.
(7) Osobitný predpis o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave sa vzahuje na práva
cestujúcich vo vnútrotátnej dia¾kovej doprave s dåkou trasy autobusovej linky presahujúcou 250 km od
1. marca 2017.66)
(8) Preukazy vodièa sa zavedú postupne; vodiè vozidla taxisluby je povinný ho ma od 4. decembra
2013.
(9) Taxametre umoòujúce tlaè potvrdenia o zaplatení cestovného musia by vo vozidle taxisluby umiestnené od 1. januára 2014.
(10) Prevádzkovanie osobnej dopravy, ktorá je pod¾a
tohto zákona autobusovou dopravou (§ 8), vozidlami
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s obsadite¾nosou najviac devä osôb vrátane vodièa je
od 1. januára 2014 taxislubou.
§ 57
Transpozièné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 58
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è. 435/2008 Z. z., zákona è. 488/2009 Z. z., zákona
è. 136/2010 Z. z., zákona è. 556/2010 Z. z. a zákona
è. 158/2011 Z. z.,
2. vyhláka Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky è. 311/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení vyhláky
Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej
republiky è. 109/2003 Z. z. a vyhláky è. 357/2007 Z. z.,
3. vyhláka Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky è. 363/1996 Z. z. o vzore na
vyhotovenie prepravného poriadku v cestnej doprave.

Zruovacie ustanovenia
Zruujú sa:
1. zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 386/1996 Z. z., zákona è. 58/1997 Z. z., zákona è. 340/2000 Z. z., zákona è. 416/2001 Z. z., zákona è. 506/2002 Z. z., zákona
è. 534/2003 Z. z., zákona è. 114/2004 Z. z., zákona
è. 331/2005 Z. z., zákona è. 43/2007 Z. z., zákona

§ 59
Úèinnos
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. marca 2012.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Iveta Radièová v. r.
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Príloha
k zákonu è. 56/2012 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 95/50/ES zo 6. októbra 1995 o jednotných postupoch kontroly cestnej prepravy nebezpeèného tovaru (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 07/zv. 02, Ú. v. ES L 249, 17. 10. 1995) v znení smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2001/26/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 07/zv. 05, Ú. v. ES L 168,
23. 6. 2001), smernice Komisie 2004/112/ES (Ú. v. EÚ L 367, 14. 12. 2004) a smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2008/54/ES (Ú. v. EÚ L 162, 21. 6. 2008).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/1/ES z 18. januára 2006 o pouívaní vozidiel prenajatých bez vodièov na cestnú prepravu tovaru (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 33, 4. 2. 2006).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpeèného tovaru (Ú. v. EÚ L 260, 30. 9. 2008) v znení rozhodnutia Komisie 2009/240/ES (Ú. v. EÚ L 71,
17. 3. 2009), rozhodnutia Komisie 2010/187/EÚ (Ú. v. EÚ L 83, 30. 3. 2010), smernice Komisie 2010/61/EÚ
(Ú. v. EÚ L 233, 3. 9. 2010) a rozhodnutia Komisie 2011/26/EÚ (Ú. v. EÚ L 13, 18. 1. 2011).
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES z 23. apríla 2009 o podpore ekologicky a energeticky
úsporných vozidiel cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 120, 15. 5. 2009).
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57
ZÁKON
z 3. februára 2012,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 209/2002 Z. z., zákona è. 401/2002 Z. z., zákona
è. 442/2003 Z. z., zákona è. 465/2003 Z. z., zákona
è. 528/2003 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 455/2004 Z. z., zákona è. 523/2004 Z. z., zákona
è. 578/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 332/2005 Z. z., zákona è. 363/2007 Z. z., zákona
è. 129/2008 Z. z., zákona è. 144/2008 Z. z., zákona
è. 282/2008 Z. z., zákona è. 462/2008 Z. z., zákona
è. 496/2009 Z. z., zákona è. 133/2010 Z. z., zákona
è. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 333/2010 Z. z., zákona è. 6/2011 Z. z., zákona è. 125/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z. a zákona è. 390/2011 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 16a ods. 1 písm. d) sa slová zdravotným postihnutím nahrádzajú slovami pecifickými potrebami.
2. V § 16a odsek 7 znie:
(7) Fond na podporu túdia tudentov so pecifickými potrebami mono poui na finanèné zabezpeèenie
zodpovedajúcich podmienok túdia tudentov so pecifickými potrebami vzh¾adom na ich pecifické potreby..
3. V § 47 ods. 1 sa vypúa druhá veta.
4. V § 47 odsek 9 znie:
(9) Návrh na udelenie alebo neudelenie tátneho súhlasu predkladá vláde ministerstvo. Návrh na neudelenie tátneho súhlasu ministerstvo predkladá, ak dospeje k záveru, e udelenie tátneho súhlasu nie je vo
verejnom záujme a tento návrh odôvodní. Vláda rozhodne o iadosti do deviatich mesiacov od jej doruèenia
na ministerstvo. Pred predloením iadosti vláde si
k nej ministerstvo vyiada stanovisko Akreditaènej komisie..
5. V § 47 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: Po

udelení tátneho súhlasu iadate¾ zosúladí bez zbytoèného odkladu svoj názov s názvom, pod ktorým má
pôsobi ako súkromná vysoká kola..
6. V § 54 ods. 16 na konci druhej vety sa slová  doktor teológie (v skratke ThDr.) nahrádzajú slovami
 doktor (philosophiae doctor, v skratke PhD.;
skratka PhD. sa uvádza za menom).
7. V § 57 odsek 4 znie:
(4) Ak je súèasou overovania schopností na túdium prijímacia skúka (odsek 3), uchádzaèovi so pecifickými potrebami sa na jeho iados na základe vyhodnotenia jeho pecifických potrieb [§ 100 ods. 9
písm. b)] urèí forma prijímacej skúky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho pecifické potreby..
8. V § 73 sa odsek 3 dopåòa písmenom o), ktoré znie:
o) pecifickej potrebe (§ 100)..
9. V § 77 odsek 8 znie:
(8) Bez výberového konania na miesto vysokokolského uèite¾a môe rektor alebo dekan najviac na jeden
rok
a) prija zamestnanca do pracovného pomeru na kratí
pracovný èas alebo
b) uzatvori dohody o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru..
10. V § 80b ods. 3 sa za slová pracovný èas vkladajú
slová alebo týdenný rozsah pracovnej èinnosti, ak ide
o dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru,.
11. V § 80b sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:
(6) Údaje v registri zamestnancov v rozsahu meno
a priezvisko, tituly a údaje o pracovnom pomere alebo
dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru
pod¾a odseku 3 sa sprístupòujú bez obmedzenia spôsobom umoòujúcim hromadný prístup pod¾a osobitného predpisu.38b).
Doterají odsek 6 sa oznaèuje ako odsek 7.
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12. V § 96 ods. 3 sa slová so zdravotným postihnutím nahrádzajú slovami so pecifickými potrebami.
13. § 100 vrátane nadpisu znie:
§ 100
Podpora tudentov a uchádzaèov
o túdium so pecifickými potrebami
(1) Vysoká kola vytvára veobecne prístupné akademické prostredie aj vytváraním zodpovedajúcich podmienok túdia pre tudentov so pecifickými potrebami bez zniovania poiadaviek na ich tudijný výkon.
(2) Za tudenta so pecifickými potrebami sa povauje tudent
a) so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím,
b) s chronickým ochorením,
c) so zdravotným oslabením,
d) s psychickým ochorením,
e) s autizmom alebo ïalími pervazívnymi vývinovými
poruchami,
f) s poruchami uèenia.
(3) tudent predkladá na úèely vyhodnocovania jeho
pecifických potrieb a rozsahu podporných sluieb najmä
a) lekárske vysvedèenie nie starie ako tri mesiace,
ktorým je najmä lekársky nález, správa o priebehu
a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie, alebo
b) vyjadrenie psychológa, logopéda, kolského psychológa, kolského logopéda alebo peciálneho pedagóga.49aa)
(4) tudent pod¾a odseku 2, ktorý súhlasí s vyhodnotením svojich pecifických potrieb, má pod¾a rozsahu
a druhu pecifickej potreby nárok na podporné sluby,
najmä na
a) zabezpeèenie monosti vyuíva pecifické vzdelávacie prostriedky,
b) individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výuèbu vybraných jednotiek tudijného programu pre tudentov so zmyslovým postihnutím,
c) osobitné podmienky na vykonávanie tudijných povinností bez zniovania poiadaviek na tudijný výkon,
d) individuálny prístup vysokokolských uèite¾ov,
e) odpustenie kolného v odôvodnite¾ných prípadoch,
ak ide o túdium dlhie, ako je tandardná dåka prísluného tudijného programu.
(5) Podrobnosti o minimálnych nárokoch tudenta
pod¾a odseku 2 na podporné sluby pod¾a druhu pecifickej potreby ustanoví veobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(6) pecifické potreby tudenta pod¾a odseku 2, ktorému sú poskytované podporné sluby, môu by prehodnocované, a to aj na iados tudenta.
(7) Na vysokých kolách pôsobia
a) peciálne pedagogické pracoviská na podporu túdia tudentov so pecifickými potrebami,
b) koordinátori pre tudentov so pecifickými potrebami (ïalej len koordinátor). Koordinátorom môe
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by fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak je koordinátorom fyzická osoba, výkonom èinnosti ho
poveruje rektor; ak na vysokej kole pôsobí aj koordinátor pre fakultu, výkonom èinnosti ho poveruje
dekan. Ak je koordinátorom fyzická osoba, ide spravidla o vysokokolského uèite¾a. Ak je koordinátorom právnická osoba, zmluvu o výkone èinnosti
s ním uzatvára rektor. Právnická osoba môe zabezpeèova èinnos koordinátora aj pre viac vysokých
kôl. Èinnos koordinátora je zabezpeèovaná z prostriedkov fondu na podporu túdia tudentov so
zdravotným postihnutím.
(8) peciálne pedagogické pracoviská na podporu
túdia tudentov so pecifickými potrebami plnia úlohu metodických, znalostných a koordinaèných centier
a sú zriadené na
a) Univerzite Komenského v Bratislave,
b) Technickej univerzite v Koiciach.
(9) Koordinátor najmä
a) aktívne sa podie¾a na identifikovaní uchádzaèov
o túdium so pecifickými potrebami a tudentov so
pecifickými potrebami,
b) vyhodnocuje pecifické potreby uchádzaèov o túdium so pecifickými potrebami a tudentov so pecifickými potrebami, rozsah zodpovedajúcich podporných sluieb a podie¾a sa na ich zabezpeèovaní,
c) zabezpeèuje spoluprácu s pracoviskami a úèelovými
zariadeniami vysokej koly alebo fakulty a so zamestnancami vysokej koly, najmä im poskytuje informácie a poradenstvo v súvislosti so pecifickými
potrebami tudentov,
d) vykonáva poradenstvo pre tudentov pod¾a odseku
2 pri zabezpeèovaní podporných sluieb a tieto sluby pre nich koordinuje,
e) kadoroène podáva návrh na pouitie finanèných
prostriedkov na podporu túdia tudentov so pecifickými potrebami, najmä na zabezpeèenie
materiálno-technických pomôcok a vybavenia; koordinátor fakulty predkladá návrh koordinátorovi
vysokej koly,
f) kadoroène predkladá vysokej kole správu o podmienkach vyuívania podporných sluieb za vysokú
kolu; koordinátor fakulty spolupracuje s koordinátorom vysokej koly pri príprave správy.
(10) Podrobnosti o pôsobnosti koordinátora ustanovuje vnútorný predpis vysokej koly.
(11) Ministerstvo metodicky usmeròuje vysoké koly
pri poskytovaní podpory pod¾a tohto paragrafu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 49aa znie:
49aa) § 27 ods. 2 zákona è. 578/2004 Z. z. v znení zákona
è. 133/2010 Z. z.
§ 19 zákona è. 317/2009 Z. z..

14. V § 102 ods. 2 písm. k) sa za slovo udelenie
vkladajú slová alebo neudelenie.
15. Za § 113ad sa vkladá § 113ae, ktorý vrátane nadpisu znie:
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§ 113ae

Èl. II

Prechodné ustanovenie úèinné od 1. apríla 2012

Úèinnos

Právnické osoby, ktorým bol udelený tátny súhlas
na pôsobenie ako súkromná vysoká kola, zosúladia
svoj názov s názvom, pod ktorým sú oprávnené pôsobi
ako súkromná vysoká kola, do 31. augusta 2012..

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2012
okrem èl. I bodov 1, 2, 7, 8, 12 a 13, ktoré nadobúdajú
úèinnos 1. januára 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Hruovský v. r.
Iveta Radièová v. r.
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58
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 8. februára 2012,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 446/2006 Z. z., ktorým sa vydáva tatút kúpe¾ného miesta Vysoké Tatry

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 35 ods. 10 zákona è. 538/2005 Z. z. o prírodných lieèivých vodách, prírodných lieèebných kúpe¾och, kúpe¾ných miestach
a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 446/2006
Z. z., ktorým sa vydáva tatút kúpe¾ného miesta Vysoké Tatry sa mení a dopåòa takto:
1. V prílohe èl. I sa odsek 3 dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) kúpe¾né územie v mestskej èasti Tatranské Zruby..
2. V prílohe èl. I ods. 4 druhej vete sa èíslo 8 nahrádza èíslom 9.
3. V prílohe sa èl. I dopåòa odsekom 12, ktorý znie:
(12) Opis hraníc kúpe¾ného územia v mestskej èasti
Tatranské Zruby:
a) západnú hranicu tvorí èas trate Tatranskej elek-

trickej eleznice nad areálom kúpe¾nej lieèebne od
koncového bodu junej hranice a po asfaltové parkovisko pri bytovom dome Vostok, odkia¾ pokraèuje
severná hranica,
b) severná hranica vedie od trate Tatranskej elektrickej
eleznice k asfaltovému parkovisku pri bytovom
dome Vostok (parc. è. 504/2), pokraèuje okolo plochy
parkoviska k potoku a ïalej je tvorená potokom a po
chodník nad objektom na pozemku parc. è. 504/12,
c) východná hranica sa napája na severnú hranicu
v prieseèníku potoka a chodníka nad objektom na
pozemku parc. è. 504/12, pokraèuje po tomto chodníku a po cestu vedúcu z parkoviska pre hlavnú lieèebnú budovu nad objektom na pozemku parc.
è. 504/10 a pod pozemkom parc. è. 504/46  zeleò
pod hlavnou lieèebnou budovou,
d) juná hranica smeruje po hranici pozemkov parc.
è. 504/49 a parc. è. 504/39 a po tra Tatranskej elektrickej eleznice, odkia¾ sa zaèína západná hranica..
4. V prílohe sa za obrázok è. 8 dopåòa obrázok è. 9:

Èiastka 18

Zbierka zákonov è. 58/2012

Strana 467

Obrázok è. 9

1

LEGENDA:
HRANICA KÚ
MIERKA 1 : 3 000

1

HLAVNÁ LIEýEBNÁ BUDOVA

KÚPEďNÉ MIESTO

VYSOKÉ TATRY
HRANICA KÚPEďNÉHO ÚZEMIA /KÚ/
MESTSKEJ ýASTI

TATRANSKÉ ZRUBY

S
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Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. marca
2012.

Iveta Radièová v. r.
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59
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 8. februára 2012,
ktorým sa ustanovuje zoznam nesamosprávnych území, ktoré v medzinárodných vzahoch
vystupujú samostatne a ktoré sa povaujú za tát dohovoru

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 102 ods. 1
písm. b) zákona è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 313/2011 Z. z. nariaïuje:

o cestnej premávke podpísaného 19. septembra 1949
v eneve alebo zmluvnou stranou Dohovoru o cestnej
premávke podpísaného 8. novembra 1968 vo Viedni
(oznámenie è. 4/2009 Z. z.), je uvedený v prílohe.

§1

§2

Zoznam nesamosprávnych území, ktoré v medzinárodných vzahoch vystupujú samostatne a ktoré sa povaujú za tát, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru

Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. marca
2012.

Iveta Radièová v. r.
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Príloha
k nariadeniu vlády è. 59/2012 Z. z.

ZOZNAM NESAMOSPRÁVNYCH ÚZEMÍ, KTORÉ V MEDZINÁRODNÝCH VZAHOCH
VYSTUPUJÚ SAMOSTATNE A KTORÉ SA POVAUJÚ ZA TÁT DOHOVORU
1. Èínska republika (Taiwan).
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60
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 10. februára 2012,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlaèív urèených na predpisovanie liekov
a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlaèív a o ich predajných
miestach a podrobnosti o evidencii ich výdaja

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 141 ods. 1 písm. h) zákona è. 362/2011 Z. z.
o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§1
(1) Predajné miesto tlaèív urèených na predpisovanie
liekov a zdravotníckych pomôcok skladuje tlaèivá v takých uzamykate¾ných priestoroch, ktoré zabezpeèujú
ochranu tlaèív pred stratou, odcudzením, pokodením
alebo znièením.
(2) Predajné miesto vedie evidenciu o výdaji tlaèív urèených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok,
okrem výpisu z lekárskeho predpisu, ktorá obsahuje
a) meno a priezvisko lekára,
b) meno a priezvisko splnomocnenej osoby, ak na prevzatie tlaèív lekár splnomocnil inú osobu,
c) adresu lekára alebo sídlo zdravotníckeho zariadenia,
d) adresu splnomocnenej osoby, ak na prevzatie tlaèív
lekár splnomocnil inú osobu,
e) èíslo preukazu totonosti lekára alebo osoby splnomocnenej na prevzatie tlaèív,
f) mnostvo tlaèív v kusových jednotkách,
g) nezamenite¾né evidenèné èísla tlaèív,
h) dátum výdaja tlaèív,
i) iné údaje, ak treba.
(3) Predajné miesto vedie evidenciu o výdaji tlaèív výpisu z lekárskeho predpisu, ktorá obsahuje
a) meno a priezvisko drite¾a povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov alebo obchodné meno, ak ide o právnickú osobu,
b) meno a priezvisko splnomocnenej osoby, ak na prevzatie tlaèív drite¾ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti splnomocnil inú osobu,
c) adresu drite¾a povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, ak ide o fyzickú osobu, alebo sídlo, ak ide o právnickú osobu,
d) adresu splnomocnenej osoby, ak na prevzatie tlaèív

e)
f)
g)
h)
i)

drite¾ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti splnomocnil inú osobu,
èíslo preukazu totonosti drite¾a povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti alebo osoby splnomocnenej na prevzatie tlaèív,
mnostvo tlaèív v kusových jednotkách,
nezamenite¾né evidenèné èísla tlaèív,
dátum výdaja tlaèív,
iné údaje, ak treba.
§2

(1) Vzor tlaèiva lekárskeho predpisu1) a podrobnosti
o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe è. 1.
(2) Vzor osobitného tlaèiva lekárskeho predpisu
oznaèeného ikmým modrým pruhom2) a podrobnosti
o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe è. 2.
(3) Vzor tlaèiva lekárskeho poukazu2) a podrobnosti
o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe è. 3.
(4) Vzor tlaèiva výpisu z lekárskeho predpisu3) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe è. 4.
(5) Vzor tlaèiva objednávky4) a podrobnosti o jeho
grafických prvkoch sú uvedené v prílohe è. 5.
(6) Vzor tlaèiva osobitnej objednávky oznaèenej ikmým modrým pruhom5) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe è. 6.
§3
Zruuje sa vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 542/2006 Z. z. o podrobnostiach
vyhotovenia tlaèív urèených na predpisovanie liekov
a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch
a údajoch týchto tlaèív a o ich predajných miestach
v znení vyhláky è. 572/2008 Z. z.
§4
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. marca 2012.

v z. Ján Porubský v. r.

1

)
)
3
)
4
)
5
)
2

§
§
§
§
§

120
120
120
120
120

ods.
ods.
ods.
ods.
ods.

1 zákona è. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1 písm. h) a ods. 8 zákona è. 362/2011 Z. z.
19 zákona è. 362/2011 Z. z.
10 zákona è. 362/2011 Z. z.
18 zákona è. 362/2011 Z. z.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 60/2012 Z. z.

Vzor tlaèiva lekárskeho predpisu a podrobnosti o jeho grafických prvkoch

1. Rozmer tlaèiva:
Tlaèivo lekárskeho predpisu má rozmer 105 mm x 148,5 mm.
2. Podkladový materiál:
Tlaèivo lekárskeho predpisu je vytlaèené na bezdrevnom ofsetovom papieri s hmotnosou minimálne 80 g/m2.
3. Farebnos:
Lícna strana tlaèiva: 1 farba
Tlaè a texty na lícnej strane tlaèiva sú vyhotovené farbou z Pantone kály Black U.
Rubová strana tlaèiva: 0 farieb
4. Èíslovanie:
Tlaèivo na lícnej strane obsahuje nezamenite¾né sekvenèné evidenèné èíslo tvorené kombináciou dvoch písmen
a sedemmiestnym èíslom. Písmená sú vyhotovené farbou z Pantone kály Black U a èíslice sú vyhotovené farbou
z Pantone kály Magenta U.
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 60/2012 Z. z.

Vzor osobitného tlaèiva lekárskeho predpisu oznaèeného ikmým modrým pruhom
a podrobnosti o jeho grafických prvkoch
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1. Rozmer tlaèiva:
Osobitné tlaèivo lekárskeho predpisu oznaèené ikmým modrým pruhom má rozmer 105 mm x 148,5 mm.
2. Podkladový materiál:
Osobitné tlaèivo lekárskeho predpisu oznaèené ikmým modrým pruhom sa skladá z originálu a dvoch kópií.
Prvopis tlaèiva je vytlaèený na bezdrevnom ofsetovom papieri s hmotnosou minimálne 80 g/m2.
Kópie tlaèiva sú vytlaèené na bezdrevnom ofsetovom papieri s hmotnosou minimálne 80 g/m2.
3. Farebnos:
Lícna strana prvopisu tlaèiva: 2 farby
1. Tlaè a texty na lícnej strane prvopisu tlaèiva sú vyhotovené farbou z Pantone kály Black U.
2. Prvopis tlaèiva obsahuje na lícnej strane oznaèenie ikmým modrým pruhom smerujúce uhloprieène z ¾avej
dolnej strany prvopisu tlaèiva do pravej hornej strany prvopisu tlaèiva. írka ikmého modrého pruhu je 10 mm.
ikmý modrý pruh je vyhotovený farbou z Pantone kály Cyan U.
Rubová strana prvopisu tlaèiva: 0 farieb
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Lícna strana 1. a 2. kópie tlaèiva: 2 farby
1. Tlaè a texty na lícnej strane kópie tlaèiva sú vyhotovené farbou z Pantone kály Black U.
2. Kópie tlaèiva obsahujú na lícnej strane oznaèenie ikmým modrým pruhom smerujúce uhloprieène z ¾avej dolnej strany kópie tlaèiva do pravej hornej strany kópie tlaèiva. írka ikmého modrého pruhu je 10 mm. ikmý
modrý pruh je vyhotovený farbou z Pantone kály Cyan U.
Rubová strana 1. a 2. kópie tlaèiva: 0 farieb
4. Èíslovanie:
Prvopis tlaèiva na lícnej strane obsahuje nezamenite¾né sekvenèné evidenèné èíslo tvorené kombináciou dvoch
písmen a sedemmiestnym èíslom. Písmená sú vyhotovené farbou z Pantone kály Black U a èíslice sú vyhotovené
farbou z Pantone kály Magenta U.
Kópie tlaèiva obsahujú na lícnej strane nezamenite¾né evidenèné èíslo, ktoré je alfanumericky zhodné s evidenèným èíslom prvopisu tlaèiva.
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 60/2012 Z. z.

Vzor tlaèiva lekárskeho poukazu a podrobnosti o jeho grafických prvkoch
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1. Rozmer tlaèiva:
Tlaèivo lekárskeho poukazu má rozmer 148,5 mm x 210 mm.
2. Podkladový materiál:
Tlaèivo lekárskeho poukazu je vytlaèené na bezdrevnom ofsetovom papieri s hmotnosou minimálne 80 g/m2.
3. Farebnos:
Lícna strana tlaèiva: 1 farba
Tlaè a texty na lícnej strane tlaèiva sú vyhotovené farbou z Pantone kály Black U.
Rubová strana tlaèiva: 1 farba
Texty na rubovej strane tlaèiva sú vyhotovené farbou z Pantone kály Black U.
4. Èíslovanie:
Tlaèivo na lícnej strane obsahuje nezamenite¾né sekvenèné evidenèné èíslo tvorené kombináciou dvoch písmen
a sedemmiestnym èíslom. Písmená sú vyhotovené farbou z Pantone kály Black U a èíslice sú vyhotovené farbou
z Pantone kály Magenta U.
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 60/2012 Z. z.

Vzor tlaèiva výpisu z lekárskeho predpisu a podrobnosti o jeho grafických prvkoch

1. Rozmer tlaèiva:
Tlaèivo výpisu z lekárskeho predpisu má rozmer 105 mm x 148,5 mm.
2. Podkladový materiál:
Tlaèivo výpisu z lekárskeho predpisu je vytlaèené na bezdrevnom ofsetovom papieri s hmotnosou minimálne
80 g/m2.
3. Farebnos:
Lícna strana tlaèiva: 1 farba
Tlaè a texty na lícnej strane tlaèiva sú vyhotovené farbou z Pantone kály Black U.
Rubová strana tlaèiva: 0 farieb
4. Èíslovanie:
Tlaèivo na lícnej strane obsahuje nezamenite¾né sekvenèné evidenèné èíslo tvorené kombináciou dvoch písmen
a sedemmiestnym èíslom. Písmená sú vyhotovené farbou z Pantone kály Black U a èíslice sú vyhotovené farbou
z Pantone kály Magenta U.
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k vyhláke è. 60/2012 Z. z.

Vzor tlaèiva objednávky a podrobnosti o jeho grafických prvkoch
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1. Rozmer tlaèiva:
Tlaèivo objednávky má rozmer 148,5 mm x 210 mm.
2. Podkladový materiál:
Tlaèivo objednávky sa skladá zo tyroch rovnocenných listov vytlaèených na samoprepisovacom papieri s hmotnosou minimálne 50 g/m2.
3. Farebnos:
Lícna strana kadého tlaèiva: 2 farby
1. Tlaèivo obsahuje na lícnej strane prvého listu tlaèiva tlaè a texty vyhotovené farbou z Pantone kály Black U
a Magenta U.
2. Tlaèivo obsahuje na lícnej strane druhého listu tlaèiva tlaè a texty vyhotovené farbou z Pantone kály Black U
a Magenta U.
3. Tlaèivo obsahuje na lícnej strane tretieho listu tlaèiva tlaè a texty vyhotovené farbou z Pantone kály Magenta U.
4. Tlaèivo obsahuje na lícnej strane tvrtého listu tlaèiva tlaè a texty vyhotovené farbou z Pantone kály Black U
a Magenta U.
Rubová strana tlaèiva: 0 farieb
4. Èíslovanie:
Tlaèivo na lícnej strane kadého listu obsahuje nezamenite¾né sekvenèné evidenèné èíslo tvorené kombináciou
dvoch písmen a sedemmiestnym èíslom. Písmená sú vyhotovené farbou z Pantone kály Black U a èíslice sú vyhotovené farbou z Pantone kály Magenta U.
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k vyhláke è. 60/2012 Z. z.

Vzor tlaèiva osobitnej objednávky oznaèenej ikmým modrým pruhom
a podrobnosti o jeho grafických prvkoch
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1. Rozmer tlaèiva:
Tlaèivo objednávky má rozmer 148,5 mm x 210 mm.
2. Podkladový materiál:
Tlaèivo objednávky sa skladá zo tyroch rovnocenných listov vytlaèených na samoprepisovacom papieri s hmotnosou minimálne 50 g/m2.
3. Farebnos:
Lícna strana kadého tlaèiva: 2 farby
1. Tlaèivo obsahuje na lícnej strane prvého listu tlaèiva tlaè a texty vyhotovené farbou z Pantone kály Black U.
2. Tlaèivo obsahuje na lícnej strane druhého listu tlaèiva tlaè a texty vyhotovené farbou z Pantone kály Black U.
3. Tlaèivo obsahuje na lícnej strane tretieho listu tlaèiva tlaè a texty vyhotovené farbou z Pantone kály Black U.
4. Tlaèivo obsahuje na lícnej strane tvrtého listu tlaèiva tlaè a texty vyhotovené farbou z Pantone kály Black U.
5. Tlaèivo obsahuje na lícnej strane kadého listu oznaèenie ikmým modrým pruhom smerujúce uhloprieène
z ¾avej dolnej strany tlaèiva do pravej hornej strany tlaèiva. írka ikmého modrého pruhu je 25 mm. ikmý
modrý pruh je vyhotovený farbou z Pantone kály Cyan U.
Rubová strana tlaèiva: 0 farieb
4. Èíslovanie:
Tlaèivo na lícnej strane kadého listu obsahuje nezamenite¾né sekvenèné evidenèné èíslo tvorené kombináciou
dvoch písmen a sedemmiestnym èíslom. Písmená sú vyhotovené farbou z Pantone kály Black U a èíslice sú vyhotovené farbou z Pantone kály Magenta U.
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61
VYHLÁKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 10. februára 2012,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky è. 643/2008 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod¾a § 97 písm. a) a d) zákona
è. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 466/2008 Z. z. (ïalej len zákon)
ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky è. 643/2008 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 305/2005
Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov sa mení a dopåòa takto:
1. V § 2 odsek 3 znie:
(3) Ak sa poskytuje starostlivos dieau v profesionálnej rodine v rodinnom dome alebo v byte, ktorého je
vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoloèným nájomcom zamestnanec detského domova, výka
úhrady výdavkov pod¾a odseku 1 sa zvýi raz za kalendárny rok o sumu urèenú na úhradu výdavkov spojených s bývaním dieaa v profesionálnej rodine zodpovedajúcu jednej dvanástine sumy 2,5-násobku sumy
ivotného minima pre nezaopatrené diea2) za kadý
kalendárny mesiac, poèas ktorého sa dieau poskytovala starostlivos; to platí aj vtedy, ak sa starostlivos
poskytovala tomuto dieau len èas kalendárneho mesiaca. Ak sa poèas kalendárneho mesiaca skonèila starostlivos o diea v profesionálnej rodine a na jeho
miesto bolo poèas tohto kalendárneho mesiaca zaradené iné diea, zapoèítava sa na úèely zvýenia výky
úhrady výdavkov pod¾a prvej vety tento kalendárny
mesiac len raz v sume urèenej na úhradu výdavkov
spojených s bývaním dieaa v profesionálnej rodine,
ktorému sa skonèilo poskytovanie starostlivosti v tomto kalendárnom mesiaci..
2. V § 2 ods. 5 prvá veta znie: Profesionálna rodina
vedie evidenciu výdavkov na diea v profesionálnej rodine pod¾a § 52 ods. 1 písm. a) zákona okrem výdavkov
spojených s jeho stravovaním vo výke stravovacej
jednotky, osobnou hygienou dieaa a s hygienou domácnosti, prepravou a cestovaním dieaa, so kolskou dochádzkou dieaa, s vo¾noèasovými aktivitami
a záujmovými èinnosami dieaa a zvýených výdavkov pod¾a odseku 3 a pod¾a § 4 ods. 7..

3. V § 2 ods. 6 sa slová lôkoviny, poste¾ná bielizeò
a osuky nahrádzajú slovami koèík, autosedaèka
a predmety na zabezpeèenie bezpeènosti dojèiat.
4. V § 2 ods. 7 písm. a) sa vypúajú slová a záujmových èinností.
5. V § 3 odsek 2 znie:
(2) Starostlivos v samostatnej skupine, pecializovanej samostatnej skupine a samostatnej skupine pre
maloleté matky s demi sa zabezpeèuje najmenej dvomi
vychovávate¾mi3) alebo zamestnancami pod¾a § 47a zákona a ïalími zamestnancami; celkový poèet zamestnancov je najmenej pä a najviac sedem..
6. V § 9 sa za slová Slovenskej republiky vkladá èiarka
a slová v 12 vyhotoveniach, a to jeden originál a 11 kópií. sa nahrádzajú slovami: a to jeden originál iadosti
a kópie iadosti pod¾a poètu èlenov akreditaènej komisie; poadovaný poèet kópií iadosti zverejòuje Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na svojom webovom sídle..
7. V § 10 písm. a) sa na konci vypúa èiarka a pripájajú sa tieto slová: a miesto výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, kde budú
tieto opatrenia pre klientov vykonávané,.
8. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 11a
Spoloèné ustanovenia
(1) Suma úhrady výdavkov pod¾a § 2 ods. 1 a 3,
suma vreckového, vecného daru a príspevkov pod¾a § 8
sa zaokrúh¾uje na najbliích desa eurocentov nahor.
Suma úhrady pod¾a § 2 ods. 4 a úhrady pod¾a § 6 sa zaokrúh¾uje na najblií eurocent nadol.
(2) Vybavenie dieaa vecami osobnej povahy, najmä
obleèenie, obuv, galantéria, okuliare, drobné perky
a hodinky, zabezpeèené dieau detským domovom,
ktoré sú odovzdané dieau po skonèení starostlivosti
v profesionálnej rodine alebo v skupine pod¾a § 3, sa zaznamená v spisovej dokumentácii dieaa vedenej detským domovom..
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. marca 2012.

Jozef Mihál v. r.
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