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Dôvodová správa 
 
 
 

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje 
povinnosť mestu zabezpečovať verejnú dopravu. V §4 ods. 3 písm. g) sa uvádza, že „obec ... 
zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä ... miestnu verejnú dopravu“. 

V zmysle § 51, § 40 ods. 2 písm. c) zákona č. 56/2012 o cestnej doprave v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej doprave“) je mesto Prešov vecne a miestne 
príslušným správnym orgánom v oblasti cestnej dopravy (tzv. dopravným správnym 
orgánom), čo znamená, že vykonáva verejnú správu v cestnej doprave na území mesta. 

Mesto Prešov obdŕžalo dňa 3.12.2013 návrh na začatie konania o zmene dopravnej 
licencie na vnútroštátnu pravidelnú dopravu na vykonávanie osobnej autobusovej pravidelnej 
mestskej dopravy na území mesta Prešov so zastávkami na území mesta Prešov.  

Po vykonaní úkonov vyplývajúcich z príslušnej legislatívy, uskutočnení miestneho 
šetrenia je spracovaný tento materiál ako podklad pre vydanie stanoviska orgánov mesta 
k navrhovanej zmene dopravnej licencie. 

 
Materiál je predložený na zasadnutie Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove 

pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie dňa 4.2.2014, preto stanovisko tejto 
komisie bude predložené priamo na rokovaní Mestskej rady v Prešove. 
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Prevádzkovanie cestnej dopravy je podnikanie, ktorého predmetom je odplatné 

poskytovanie dopravných služieb verejnosti cestnými motorovými vozidlami, ktoré sú na 
tento účel typovo schválené. Dopravnými službami sa v osobnej doprave rozumie preprava 
cestujúcich a ich batožiny a súvisiace služby, najmä informačné služby poskytované 
cestujúcim, systém rezervácie a predaja cestovných lístkov a miesteniek, služby 
poskytované cestujúcim pred začiatkom prepravy a počas nej. 

Podľa § 44 písm. a) zákona o cestnej doprave vydáva mesto v súlade s ustanovením 
§ 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov, dopravcovi dopravnú licenciu na vykonávanie mestskej autobusovej 
a trolejbusovej dopravy na území mesta Prešov, ako aj jej zmeny. 

Na území mesta Prešov prevádzkuje verejnú, t. j. mestskú hromadnú dopravu 
dopravca – Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. a to základe dopravnej licencie udelenej 
mestom Prešov pod sp. č. D-2322/07 zo dňa 30. 7. 2007, ktorá nadobudla platnosť           
dňa 6. 8. 2007 v znení jej zmeny (vydanej 27.4.2009 pod sp. značkou T-9203/2009/24784-
Cá) (prílohy č. 1 a 2). 
 

Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. (dopravca), predložil dňa 3.12.2013 návrh na 
zmenu dopravnej licencie na vykonávanie mestskej autobusovej dopravy na území mesta 
Prešov zo zastávkami v meste Prešov (ďalej len „návrh na zmenu dopravnej licencie“). 
K návrhu na zmenu dopravnej licencie dopravca doložil všetky doklady potrebné pre vydanie 
zmeny licencie.  

Návrh na zmenu dopravnej licencie spočíva v rozšírení súboru autobusových liniek 
zriadením autobusovej linky č. 13 s cieľom prevádzkovať na tejto autobusovej linke osobnú 
autobusovú pravidelnú mestskú dopravu v súlade so záujmom dopravcu, príslušných obcí, 
mesta a cestujúcej verejnosti. Prevádzkovanie linky č. 13 na trase „Veľká Pošta – Ľubotice – 
Vyšná Šebastová/Severná a späť“ umožňuje nielen technický stav, priepustnosť ciest 
a bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, ale aj vlastná dostatočná technická základňa 
dopravcu, vrátane odborne spôsobilého obslužného personálu dopravcu, ktorá je potrebná 
na obsluhu zriaďovanej autobusovej linky a na prevádzkovanie dopravy na tejto linke podľa 
cestovného poriadku. Návrh na zmenu dopravnej licencie obsahoval tiež opis trasy novej 
linky č. 13 s uvedením zastávok, návrh zriadenia nových zastávok, cestovný poriadok linky 
č. 13 (príloha č. 3-5). 

Mesto Prešov, na základe príslušnej legislatívy oznámil začatie konania a dňa 
30.12.2013 vykonal ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. Svoje súhlasné 
stanoviská oznámili Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
(písomne, doručené dňa 27.12.2013,) a Mesto Prešov, v. z. MsÚ v Prešove sekcia SÚaU, 
odd. HAMaÚP (prílohy č. 6 a 7). V rámci konania neboli vznesené pripomienky, o ktorých by 
bolo potrebné rozhodovať. 
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Detaily navrhovaných zmien 
 

Linka č. 13 má obsluhovať mesto Prešov a obce Ľubotice a Vyšnú Šebastovú na trase 
(príloha č. 8): 
 

VEĽKÁ POŠTA – ul. Plzenská – ul. Rusínska – ul. Arm.gen.Svobodu - MK2 (Prešovská ul.) – 
Ľubotice (ul. Nižnianska – ul. Makarenkova – ul. Kapušianska)– Nižná Šebastová (ul. 
Šebastovská - ul. Vranovská - ul. Herlianska) – VYŠNÁ ŠEBASTOVÁ / SEVERNÁ.  

Smer TAM: 

 

VYŠNÁ ŠEBASTOVÁ / SEVERNÁ- Nižná Šebastová (ul. Herlianska - ul. Vranovská – ul. 
Šebastovská) – Ľubotice (ul. Bardejovská – ul. Kalinčiakova – ul. Nižnianska) - MK2 
(Prešovská ul.) - ul. Arm.gen.Svobodu - ul. Rusínska - ul. Lesík delostrelcov – VEĽKÁ 
POŠTA. 

Smer SPÄŤ: 

 
Na území mesta Prešov ide o nové, priame prepojenie centra mesta s južnou časťou lokality 
Nižná Šebastová a obcou Ľubotice. Zavádza sa obsluha na Herliansku ulicu, kde sa zriadia 
dve nové obojsmerné zastávky MHD. V súčasnosti táto ulica nie je obsluhovaná žiadnou 
linkou verejnej dopravy. Najbližšou zastávkou MHD pre obyvateľov lokality ulíc Herlianska 
a Slanská je zastávka „Šebastová“ (pri vstupe na leteckú základňu) s dochádzkovou 
vzdialenosťou od 500 – 1500 metrov, čo znamená, že táto lokalita mesta v súčasnosti nie je 
pokrytá obsluhou MHD. Zriadenie zastávok MHD na Herlianskej ulici je v súlade s územným 
plánom mesta Prešov (viď príloha č. 9).  
Južná časť Nižnej Šebastovej (oblasť medzi Vranovskou ulicou a Ľuboticami) ďalej získa 
priame a pravidelné spojenie so sídliskom Sekčov – predovšetkým s poliklinikou 
a zdravotnými ambulanciami na Jurkovičovej ulici, nákupnými centrami (Max, Lidl), širšie 
možnosti prestupu na zastávkach „Karpatská“ (pri ZOC MAX) a „Jurkovičova“ (pri poliklinike 
Sekčov) na nosné linky MHD 8, 32, 32A 38, ako aj ďalšie linky č. 10, 12, 34, 48. 
V rámci obce Ľubotice sa trasa linky nemení, je totožná s terajšou trasou linky č. 34S 
(navrhovanou na zrušenie), mení sa rozsah cestovného poriadku v – rozšírenie počtu spojov 
v dňoch pracovného pokoja. 
Linka č. 13 do Vyšnej Šebastovej nahradí linku č. 34S, ktorá v súčasnosti obsluhuje sídlisko 
Sekčov, miestnu časť Nižná Šebastová a obec Ľubotice. Ďalej čiastočne nahradí spoje na 
linke č. 32 obsluhujúcej sídlisko Sekčov a vytvorí nové možnosti pre obsluhu časti Nižná 
Šebastová v smere na Vyšnú Šebastovú. Zavedenie tejto linky umožní efektívnejšie využitie 
autobusov MHD, zvýši sa prevádzková rýchlosť na tejto linke.  
Pri zabezpečovaní MHD po týchto zmenách nedôjde k potrebe zvýšenia počtu vodičov a 
vypravovaných vozidiel. 
Linka č 13 bude obsluhovaná štandardnými vozidlami MHD (dĺžka 12 m), v čase prepravnej 
špičky v intervale 60 minút, v čase prepravného sedla v pracovnom dni v intervale 120 minút, 
v čase soboty, nedele a sviatkov v intervale 180 minút. 
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Predpoklad zmien v ročných kilometrických výkonoch 

Linka č. Ročné výkony: 
/v km/ Celkom Prešov Ľubotice Vyšná 

Šebastová 

13 (novo zriadená) zvýšenie + 81 973 + 28 428 + 11 892 + 41 653 

34S (zrušená) zníženie - 33 692 - 21 935 - 11 757 - 

32 zníženie - 6 373 - 6 373 - - 

 Celková zmena +48 281 + 120 + 135 + 41 653 

(príloha č. 11) 
 
Financovanie prevádzky linky č. 13 bude realizované štandardným spôsobom tak, ako sú 
financované ostatné linky MHD obsluhujúce priľahlé obce (Bzenov, Malý Šariš, Záborské, 
Ruská Nová ves, Teriakovce, Fintice, Ľubotice, mesto Veľký Šariš a jeho časť Kanaš). Linka 
č. 13 bude mimo územia mesta Prešov financovaná obcami Vyšná Šebastová a Ľubotice na 
základe zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme a to v plnej výške najazdených kilometrov. 
Zároveň sa tieto obce podieľajú aj na časti prevádzkových nákladov na území mesta Prešov 
a to vo výške 50% najazdených kilometrov v úseku od hraničnej zastávky po tzv. uzlovú 
zastávku.  
 
Predpoklad nákladov na prevádzku: 

Linka č. Ročné náklady: 
/v €/ Celkom Prešov Ľubotice Vyšná 

Šebastová 
13 (novo zriadená) zvýšenie + 167 905 + 58 299 + 24 358 + 85 318 

34S (zrušená) zníženie - 69 011 - 44 929 - 24 082 - 

32 zníženie - 13 054 - 13 054 - - 

 
Celková zmena + 41 908 + 246 + 276 + 85 318 

(príloha č.11) 
 
Zavedením linky č. 13 na vyššie uvedenej trase sa zlepší vzájomná dostupnosť obyvateľov 
mesta a dotknutých obcí, pri efektívnejšom využití jestvujúcej technickej základne dopravcu, 
terajšieho počtu vodičov MHD a bez navýšenia nákladov na prevádzku linky na území 
mesta. Pridaným efektom je potenciálne zníženie počtu osobných motorových vozidiel 
prichádzajúcich z oblasti Vyšná Šebastová do mesta Prešov. Rozšírenie obsluhy územia 
mestskou hromadnou dopravou môže byť chápané ako podpora rozvoja verejnej dopravy vo 
vzťahu k trvalo udržateľnému rozvoju miest a obcí. 
 
Dopravca DPMP, a.s. začal vo veci zriadenia linky do obce Vyšná Šebastová konať na 
základe listu starostu obce, v ktorom požiadal o spoluprácu pri zabezpečení obsluhy obce 
Vyšná Šebastová verejnou dopravou (príloha č. 10). Obyvatelia obce dochádzajú do mesta 
za prácou, do školy, k lekárom, na nákupy, ako aj za kultúrnym a športovým vyžitím. 
Dlhoročne pociťujú nedostatočné zabezpečenie obsluhy obce verejnou dopravou a vo veľkej 
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miere sú preto odkázaní na individuálnu dopravu. V novembri 2012 bola v obci uskutočnená 
anketa zameraná na zistenie dopravného správania sa obyvateľov obce, zistenie názorov na 
súčasnú obsluhu obce verejnou (autobusovou) dopravou a názorov na jej zlepšenie 
a zlepšenie dopravného spojenia s Prešovom. Obyvatelia obce vyslovili nespokojnosť so 
súčasným stavom a dožadujú sa zlepšenia. Na základe výsledkov ankety obecné 
zastupiteľstvo vyjadrilo súhlas a podporu zlepšenia obsluhy obce verejnou dopravou 
a v rozpočte obce vyčlenilo finančné prostriedky na tento účel. Dopravca a zástupcovia obce 
Vyšná Šebastová viedli rokovania za účelom spracovania návrhu rozsahu obsluhy obce, 
voľby vhodnej trasy linky, zastávok a cestovného poriadku, so zreteľom na zachovanie 
kvality obsluhy MHD dotknutej časti mesta Prešov minimálne na doterajšej úrovni a so 
snahou o jej zlepšenie.  
O žiadosti obce Vyšná Šebastová o spoluprácu pri zabezpečení obsluhy obce verejnou 
dopravou rokovalo aj predstavenstvo Dopravného podniku mesta Prešov, a.s. na svojom 
zasadnutí dňa 21.10.2013. Predstavenstvo spoločnosti vyjadrilo súhlas s rozšírením 
obsluhovaného územia a so zriadením linky MHD do obce Vyšná Šebastová (príloha č. 12). 
 
Dopravca tak spracoval pre obce dotknuté obce a mesto Prešov návrh na vydanie dopravnej 
licencie, resp. návrh na zmenu dopravnej licencie s navrhovaným termínom začatia 
prevádzkovania linky č. 13: január 2014. Obec vyšná Šebastová vydala dopravcovi dopravnú 
licenciu (príloha č. 13)a schválila cestovný poriadok a umiestnenie zastávok. Obsluha obce 
Ľubotice sa mení v označení čísla linky a rozšírení počtu spojov predovšetkým v dňoch 
pracovného pokoja. Trasa linky č. 13 v rámci obce Ľubotice je totožná s terajšou linkou č. 
34S. Obec Ľubotice schválila cestovný poriadok linky č. 13.  

 
Na základe všetkých uvedených skutočností správny orgán posúdil podmienky 

spôsobilosti na riadne a bezpečné vykonávanie autobusovej dopravy aj s poučením 
o povinnosti dodržiavania prevádzkových a bezpečnostných predpisov, schváleného 
cestovného a prepravného poriadku. Dopravca spĺňa zákonom stanovené podmienky pre 
udelenie zmeny dopravnej licencie, preto správny orgán konštatuje, že dopravcovi je možné 
udeliť zmenu dopravnej licencie na základe jeho návrhu v rozsahu:  

 
1. povoliť zriadenie linky č. 13 
2. povoliť zriadenie nových zastávok MHD na trase linky č. 13 
3. rušiť linku č. 34S 

Na schválenie cestovného poriadku a umiestnenie zastávok pre linku č 13 v meste Prešov  
správny orgán vydáva samostatný súhlas podľa § 50 ods. 4 písm. b) a c) zákona o cestnej 
doprave, t. j. mimo správneho konania, v ktorom určuje polohu zastávok MHD a schvaľuje 
navrhovaný cestovný poriadok predmetnej linky. 
 
Správny orgán nebol ovplyvnený skutočnosťou, že obce Vyšná Šebastová a Ľubotice už 
vydali dopravnú licenciu a schválenie cestovného poriadku a zastávok v rámci ich územia. 
Návrh rozhodnutia na zmenu dopravnej licencie  je uvedený na nasledujúcich troch stranách. 
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MESTO PREŠOV 

 
Hlavná 73, Prešov  080 01 Prešov 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Spis č. B/18035/3/2013-Sý                                                                 v Prešove dňa 2.1.2014 
 
 
 
 

R o z h o d n u t i e  

  
Mesto Prešov, ako miestne a vecne príslušný dopravný správny orgán v zmysle § 51, § 40 
ods. 2 písm. c) a podľa § 44 písm. a) zákona č. 56/2012 o cestnej doprave v znení 
neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, vydáva 
 
 

Dopravnému podniku mesta Prešov 
akciovej spoločnosti 
Bardejovská ul. č. 7 

080 06  Ľubotice 
 
 

z m e n u  d o p r a v n e j  l i c e n c i e  
 
 

na vykonávanie mestskej autobusovej dopravy na území mesta 
 

P r e š o v 
 

so zastávkami v meste Prešov, s platnosťou od 13. 1. 2014. 
 
 
 Týmto rozhodnutím dopravný správny orgán mení platnú dopravnú licenciu udelenú 
mestom Prešov pod sp. č. D-2322/07 zo dňa 30. 7. 2007, ktorá nadobudla platnosť              
dňa 6. 8. 2007 v znení jej zmeny vydanej 27.4.2009 pod sp. značkou T-9203/2009/24784-
Cá, v nasledovnom rozsahu: 
 

4. povoľuje zriadenie linky č. 13 
5. povoľuje zriadenie nových zastávok MHD na trase linky č. 13 
6. ruší linku č. 34S 

 
 Držiteľ dopravnej licencie je povinný vykonávať mestskú autobusovú dopravu možno 
len pri dodržaní podmienok stanovených zákone č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave  v znení 
neskorších predpisov a všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorými sa tento zákon 
vykonáva, najmä vyhlášky č. 124/2012 Z. z. 
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Podmienky rozhodnutia vydaného pod sp. č. D-2322/07 v bodoch č. 1 – 5 ostávajú 
v platnosti v plnom rozsahu vrátane časového vymedzenia. 

 
Na základe splnomocnenia zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov položky č. 79 z dôvodov verejného záujmu sa upúšťa od vyrubenia 
správneho poplatku. 
 
 

O d ô v o d n e n i e 
 

 Žiadateľ, Dopravný podnik mesta Prešov, a.s., predložil dňa 3.12.2013 návrh na 
zmenu dopravnej licencie na vykonávanie mestskej autobusovej dopravy na území mesta 
Prešov zo zastávkami v meste Prešov, vydanú dňa 30.7.2007 pod sp. značkou D-2322/07, 
ktorá nadobudla platnosť dňa 6. 8. 2007 v znení zmien a doplnkov. K návrhu na zmenu 
žiadateľ doložil v súlade s §53 zákona č. 56/2012 o cestnej doprave v znení neskorších 
predpisov všetky doklady potrebné pre vydanie zmeny licencie. Žiadateľ spĺňa zákonom 
stanovené podmienky pre udelenie zmeny dopravnej licencie. Správny orgán posúdil 
podmienky spôsobilosti na riadne a bezpečné vykonávanie autobusovej dopravy aj 
s poučením o povinnosti dodržiavania prevádzkových a bezpečnostných predpisov, 
schváleného cestovného a prepravného poriadku a udelil žiadateľovi zmenu dopravnej 
licencie. 

K návrhu bol zároveň priložený opis trasy novej linky č. 13 s uvedením zastávok, 
návrh zriadenia nových zastávok, cestovný poriadok linky č. 13. S poukázaním na § 50 ods. 
4 písm. b) a c) zákona č. 56/2012 o cestnej doprave v znení neskorších predpisov na 
schválenie cestovného poriadku a umiestnenie zastávok pre linku č 13 v meste Prešov vydá 
správny orgán samostatný súhlas. 

 
Mesto Prešov, na základe § 44 písm. a) zákona č. 56/2012 Z. z., o cestnej doprave 

v znení neskorších predpisov, ako vecne a miestne príslušný dopravný správny orgán pri 
výkone samosprávy pre udeľovanie a odnímanie dopravnej licencie na autobusové linky 
nepresahujúcu územie obce a príslušný určiť stanovištia vozidlám dopravcov mimo ich 
priestorov v obci na základe § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. v znení n. p. o správnom 
konaní, oznámil dňa 4. 12. 2013 začatie konania všetkým známym účastníkom konania 
a dotknutým orgánom štátnej správy a dňa 30.12.2013 vykonal ústne konanie spojené 
s miestnym zisťovaním. 
 Svoje súhlasné stanoviská oznámili Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií a Mesto Prešov, v. z. MsÚ v Prešove sekcia SÚaU, odd. 
HAMaÚP. 
 V rámci konania neboli vznesené pripomienky, o ktorých by bolo potrebné 
rozhodovať. 
 
 Na základe uvedeného dopravný správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
 
P o u č e n i e 

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podľa § 53 zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie. 

Odvolanie je potrebné v súlade s ustanovením § 54 ods. 1) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať na Mesto Prešov - Mestský úrad 
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v Prešove, Sekciu stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie dopravy, energetiky 
a životného prostredia Hlavná 73, 080 01 Prešov, správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. 

V súlade s § 54 ods. 2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je potrebné 
odvolanie podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

Odkladný účinok prípadného odvolania sa podľa §55 ods. 2 správneho poriadku 
s prihliadnutím na všeobecný verejný záujem vylučuje. Proti rozhodnutiu o vylúčení 
odkladného účinku v zmysle §55 ods. 3 správneho poriadku sa nemožno odvolať. 

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. 
 

 
 
 
 
 
        JUDr. Pavel Hagyari 
             primátor mesta 
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí: 
   
1. Dopravný podnik mesta Prešov, a.s., Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice 
2. KR-PZ - Krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, 080 05 Prešov 
3. PSK, Úrad prešovského samosprávneho kraja, odbor dopravy, Nám. Mieru č. 2, 080 01 Prešov 
4. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. mieru č. 2, 080 01 Prešov 
5. Mesto Prešov, MsÚ v Prešove, sekcia SÚaU, odd. HAMaÚP 
6. Mesto Prešov, MsÚ v Prešove, sekcia VSaVČ, odd. VPČ 
7. Spis 
 
 

 



Cislo: D-2322/07 	 V Presove dna 30.07.2007 

ROZHODNUTIE 

Mesto Presov, podl'a §§ 6, 7 a 30 pismo a) zakona C. 16811996 Z.z. 0 cestnej doprave 
v zneni neskorsfch predpisov udel'uje 

Dopravnemu podniku mesta Presov 

akciovej spolocnosti 

Bardejovska ul. c. 7 


08006 Uubotice 


dopravnu Iicenciu 

na vykonavanie mestskej autobusovej dopravy na uzemi mesta 

Presov 

so zastavkami v meste Presov s platnost'ou od 6.8.2007. 

Vykonavat' mestsku autobusovu dopravu mozno len pri dodrzani podmienok 
stanovenych v druhej hlave citovaneho zakona a vseobecne zavaznych pravnych predpisov, 
ktorymi sa tento zakon vykonava, najma vyhlasky C. 31111996 Z.z.. Dalej sa stanovuju tieto 
podmienky prevadzky: 

1. 	 Dopravca a jeho zamestnanci musia dodrziavat' vsetky vnutrostatne pravne predpisy 
Siovenskej republiky, tykajuce sa cestnej dopravy, ako aj podmienky tu d'alej 
uvedene, predpisy 0 bezpecnosti prace a prestavkach v praci osadok, 0 premavke na 
pozemnych komunikaciach a ine. 

2. 	 Doprava na autobusovych linkach sa vykonava podl'a schvaleneho cestovneho 
poriadku. Akakol'vek zmena cestovneho poriadku podlieha schvaleniu mesta Presov 
a musi sa zverejnit' najneskorsie 14 dni pred zaciatkom jej platnosti. 
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3. 	 Dopravnu licenciu must mat' osadka vozidla pri sebe ana poziadanie ju predlozit' 
kontrolnym organom SR. Platnii je len so schviilenym cestovnym poriadkom. 
Dopravnii Iicencia je neprenosna. 

4. 	 Dopravnii licencia sa uderuje na obdobie 10 rokov. 

5. 	 Doprava sa musi vykolllivat'v sulade s prepravnym poriadkom v cestnej doprave a so 
zmluvou 0 vykone vo verejnom zaujme. 

Odllvodnenie 

Ziadater predlozil niivrh 0 vydanie dopravnej Iiceneie na mestsku autobusovu 
dopravu, Dolozil ho v sulade s § 39 citovaneho zakona as § 18 vyhlasky c, 31111996 Z.z., 
ktorou sa vykollliva zakon 0 cestnej doprave, dokladmi potrebnymi pre vydanie licencie. 

Na zaklade splnomocnenia zakona /:, 145/1995 Z.z, 0 spravnych poplatkoch v zneni 
neskorslch predpisov polozky /:, 79 z dovodov verejneho zaujmu sa upust'a od vyrubenia 
spravneho poplatku. 

Poucenie 

Proti tomuto rozhodnuliu mozno poda!' odvolanie do 15 dni odo dna jeho dorucenia na 
prislusnom sude prostrednictvom mesta PreSov v zmysle § 58 odst. 1 zakona c, 7111967 Zb, 
o spravnom konani. 

.IUDr, Pavel Hagyari 
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ROZHODNUTIE NADOBUDlO -

~stDAA J&'&' j/}tJL__ 

Cislo: T -9203/2009 V Presove dna 27. 4. 2009 

ROZHODNUTIE 

Mesto Presov, ako prislusny cestny spnivny organ pre miestne a ucelove komunikacie 
v zmysle § 3 ods.2 zakona c. 135/1961 Zb. 0 pozemnych komunikaciach v zneni neskorsich 
predpisov, podl'a §5 a §30 pismo a) zakona c. 168/1996 Z. z. 0 cestnej doprave v zneni 
neskorsich predpisov vydava 

Dopravnemu podniku mesta Presov 

akciovej spolocnosti 

BardejovskA ul. c. 7 


080 06 Uubotice 


zmenu dopravnej licencie 

na vykonavanie mestskej autobusovej dopravy na lizemi mesta 

Presov 

so zastavkami v meste Presov, s platnost'ou od 1. 5. 2009. 

Tymto rozhodnutim cestny spravny organ meni platnu dopravnu licenciu udelenu 
mestom Presov pod sp. C. D-2322/07 zo dna 30. 7. 2007, kton! nadobudla platnost' 
dna 6.8.2007, v nasledovnom rozsahu: 

1. upravuje trasu linky c. 12 
2. povol'uje zriadenie linky c. 42 
3. povol'uje zriadenie novych zastavok MHD na trasach liniek c. 12 a 42 

DrZitel' dopravnej licencie je povinny vykonavat' mestsku autobusovu dopravu moino 
len pri doddani podmienok stanovenych v druhej hlave zakona c. 168/1996 Z. z. 0 cestnej 
doprave a vseobecne zavaznych pravnych predpisov, ktorymi sa tento zakon vykonava, najma 
vyhhisky c. 311/1996 Z. z. v zneni n. p. 
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Podmienky rozhodnutia vydaneho pod sp. c. D-2322/07 v bodoch c. 1 - 5 ostavaju 
v platnosti v plnom rozsahu vratane casoveho vymedzenia. 
Rozhodnutie 0 namietkach ucastnikov konania: V konani vzniesol namietku p. Peter 
Berezovsky v nasledovnom zneni: "Navrhujem prest'ahovat' zastavku autobusu Pod 
Kamennou banou 0 100m severnejsie na miesto, kde sa na vychodnej strane nenachadzaju 
chatky. Po odstraneni krovin vznikne siroky priestor na parkovanie aj stretavanie sa mot. 
vozidiel. Suhlasim s vydanim licencie". 
Cestny spravny organ rozhodol 0 tejto namietke nasledovne: Zastavka "Pod Kamennou 
banou" je existujuca, nachadza sa na ulici Pod Kamennou baiiou a nebola predmetom 
konania. Pri vykonani miestnej ohliadky vykonanej dna 24.4.2009 bolo zistene, ze je 
navrhovane umiestnenie zastavky Kamenna bana nie je v susedstve s pozemkom par. c. 
6260/43, ktoreho majitel'om je p. Peter Berezovsky, preto cestny spravny organ povazuje jeho 
namietku za neopodstatnenu. 

Na zaklade splnomocnenia zakona C. 14511995 Z. z. 0 spravnych poplatkoch v zneni 
neskorsich predpisov polozky C. 79 z d6vodov verejneho zaujmu sa upust'a od vyrubenia 
spravneho poplatku. 

Odovodnenie 

Ziadatel' predlozil dna 3. 4. 2009 navrh na zmenu dopravnej licencie na vykonavanie 
mestskej autobusovej dopravy na uzemi mesta Presov zo zastavkami v meste Presov, vydanu 
dna 30.7.2007 pod sp. znackou D-2322/07, ktora nadobudla platnost' dna 6. 8.2007. K navrhu 
na zmenu dolozil v sulade s §39 citovaneho zakona a s § 18 vyhlasky c. 31111996 Z. z., ktorou 
sa vykonava zakon 0 cestnej doprave, doklady potrebne pre vydanie zmeny licencie. 

K navrhu bol zaroven prilozeny opis trasy novej linky c. 42 s uvedenim zastavok 
a opis trasy predizenej linky C. 12 s uvedenim zastavok, navrh zriadenia novych zastavok, 
cestovny poriadok liniek C. 12 a 42. 

Mesto Presov, na zaklade § 30 zakona c. 16811996, ako vecne a miestne prislusny 
organ pri vykone samospravy pre udel'ovanie a odnimanie dopravnej licencie na autobusove 
linky nepresahujucu uzemie obce a prislusny urCit' stanovistia vozidlam dopravcov mimo ich 
priestorov v obci na zaklade § 18 ods. 3 zakona C. 7111967 Zb. v zneni n. p. 0 spravnom 
konani, oznamil dna 7. 4. 2009 zacatie konania vsetkym znamym ucastnikom konania 
a dotknutym organom statnej spravy a dna 24.4.2009 vykonal ustne konanie spojene 
s miestnym zist'ovanim. 

Svoje stanoviska oznamili organy statnej spravy OR PZ - ODI v Presove, Mesto 
Presov, v. z. MsU OHAM- od. UP. 

Zo strany ucastnikov bola na konani vznesena namietka ucastnikom p. Petrom 
Berezovsky v nasledovnom zneni. uvedenom vo vyrokovej casti tohto rozhodnutia a mesto 
Presov, ako cestny spravny organ tejto, rozhodol 0 tejto namietke ako 0 neopodstatnenej 
z d6vodov uvedenych vo vyrokov jej casti tohto rozhodnutia. 

Zo strany ostatnych ucastnikov neboli vznesene pripomienky, 0 ktorych by bolo 
potrebne rozhodovat'. 

Na zaklade uvedeneho bolo potrebne rozhodnUt' tak, ako je uvedene vo vyrokovej 
casti tohto rozhodnutia. 
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Poucenie 

Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu je potrebne v sulade s ustanovenim §54 ods. 1 ) 
zakona c. 71/1996 Zb. 0 spravnom konani podal' na spravny organ, ktory predmetne 
rozhodnutie vydal a to na Mesto Presov, Mestsky urad, odbor hlavneho architekta mesta, 
oddelenie dopravy, energetiky a zivotneho prostredia, Jarkova 24, Presov. 

V sulade s §54 ods. 2 zakona e. 71/1996 Zb. 0 spravnom konani je potrebne odvolanie 
podal' v lehote do 15 dni odo dna dorueenia rozhodnutia. 

Toto rozhodnutie mozno preskumat' sudom aZ po vyeerpani riadneho opravneho prostriedku. 

JUDr. Pavel Hagyari 
primator mesta 

Rozhodnutie sa doruei: 
1. Dopravny podnik mesta Presov, a. s. Bardejovska 7, PO BOX 170 Presov 08170 
2. Jurciakova Alzbeta Pod WHee hOrkou 26 Presov 08001 
3. Simkovic Miroslav Pod WHee hOrkou 25 Presov 08001 
4. Simkovic Miroslav Pod WHee hOrkou 25 Presov 08001 
5. Repaska Cubiea M.Benku 2 Presov 08001 
6. Mily Marko Pavlovicovo nam. 7 Presov 08001 
7. Mila Zuzana Pavlovicovo nam. 7 Presov 08001 
8. Janci Frantisek Dt'ibravska2 Presov 08001 
9. Grobarcikova Marta Holfcska 15 Bratislava 85105 
10. Soltes Jozef Dt'ibravska 32 Presov 08001 
11. Soltesova Cudmila Dt'ibravska 32 Presov 08001 
12. JUDr. PaIsa Patrik Sidlovska 26 Presov 08001 
13. Palsova Adriana Sidlovska 26 Presov 08001 
14. Vasil' Jan Dt'ibravska 65 Presov 08001 
15. Vasil'ova Maria Dubravska 65 Presov 08001 
16. Jirgova Maria Sevema2 Presov 08001 
17. Feeh Frantisek Dubravska 25 Presov 08001 
18. Rendek Alexander Smrekova 9 Presov 08001 
19. Rendekova NadeZda Smrekova 9 Presov 08001 
20. Berezovsky Peter Mukacevska 55 Presov 08001 
21. Mesto Presov - MsU OSMM-MM larkova 24 Presov 08001 
22. OR PZ - Okresny dopravny inspektorat Vajanskeho 32 Presov 08001 
23. Mesto Presov - MsU OHAM UP larkova 24 Presov 08001 
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DOPRAVNY PODNIK MESTA PRESOV 

akciova spo}ocnost' 

Bardejovska 7, 080 06 Uubotice 

Mestsky urad PreSov 
H1avm'i 73 
080 68 Prdov 

Vas list zn./zo dna NaSa znacka Vybavuje/linka I:ubotice, dna 
Zf'lt. JZ0' <:, JUDr.Z.Zeleznikova 29. II. 2013 

VEe: 	Nlivrh na zal.'atie konania 0 zmcnu dopravnej licencie na vnutrostatnu pravidclnu 
dopravu, na 'I'ykonlivanie osobnej autobusovej pravidelnej mestskej dopravy 

Dopravca 
Obchodne meno: Dopravny podnik mesta Pre~ov, akciova spolol.'nost' 
Sidlo (miesto usadenia): Bardejovskli 7, 080 06 Uubotice, SR 
kontaktrni adresaladresa pre dorucovanie: 
Dopravny podnik mesta Presov .. akciova spolocnost' 
Bardejovska 7 
P.O.BOX 170 
081 70 Presov 
leo: 31718922 
Veduci dopravy: Ing. Peter Janus 

narodeny: 07. 10. 1960 
bydlisko: Zlta 57, 082 16 Fintice, SR 
Osvedcenie 0 odbomej sposobilosti v oblasti cestnej osobnej dopravy 
C. PO000000980 I 0000 zo dna 24.07.2012 

Rozhodnutie 0 udeleni povolenia na vykon povolania prevadzkovatel'a osobnej cestnej 
dopravy zo dna OS. OS. 2012, pravoplatne dna 05. 10.2012, cislo spisu: 9/2012/02592-004 

V sulade s ustanovenim § 53 a suvisiacimi ustanoveniami zakona c. 56/2012 Z. z. 0 cestnej 
doprave v znenf neskorsich predpisov tymto dopravca/ziadatel' predklada mivrh na zacatie konania 
o zmenu dopravnej licencie udelenej mestom Presov dopravcovi Dopravny podnik mesta Presov, 
akciova spolocnost' pod c. D-2322/07 zo dna 30. 07. 2007 s platnost'ou od 06. OS. 2007 v znenf 
zmien a doplnkov. 

NAvrh na zmenu dopravnej licencie dopravca/ziadatel' predklada z dovodu rozilirenia poctu 
autobusovych liniek zriadenim autobusovej !inky c. 13 s ciei'om prevadzkovat' na tejto autobusovej 
linke osobnu autobusovU pravidelnu mestsku dopravu v sulade so zaujmom dopravculziadatel'a, 
prislu~nych obef, mesta a cestujucej verejnosti. 
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Prevadzkovanie !inky c. 13 na trase Ve1'ka Posta Eubotice - Vy§na SebastovaiSevema a 
spilt' umo:l:nuje nielen technicky stav, priepustnost' ciest a bezpecnost' a plynulost' cestnej 
premavky, ale aj vlastna dostatocna technicka zakladila vratane odborne sposobil6ho obslufn6ho 
personalu dopravcu/:l:iadatel'a potrebmi na obsluhu zriad'ovanej autobusovej linky ana 
prevadzkovanie dopravy na tejlo linke podl'a cestovneho poriadku. 

Na zaklade tycbto skutocnosti, ni:l:sie uvedenych nale:l:itostf navrhu v zmysle citovaneho 
zakona a prilozenych dokladov tymto dopravcalZiadatel' navrhuje, aby mesto Preiiov ako 
miestne prislusny dopravny spnivny organ rozhodlo 0 zmene dopravnej licencie na 
vnutro!ltatnu pravidelnu dopravu, 0 zmene dopravnej licencie na vykonavanie osobnej 
autobusovej pravidelnej mestskej dopravy na uzemi mesta Prdov so zastavkami v meste 
Presov udelenej mestom Presov dopravcovi Dopravny podnik mesta Preiiov, akciova 
spolocnost', Bardejovska 7, 080 06 Uubotice pod c. D-2322/07 zo dna 30. 07. 2007 s platnost'ou 
od 06. 08. 2007 v zneni zmien a doplnkov. 

11 
Udaje tYkajuce sa autobusovej linky (udaje 0 jej trase, poete a umiestnenf zastavok, 0 pocte 
a skladbc autobusov a 0 predpokladanom pocte spojov za dei\) 
- vid' prflohy: - Opis trasy 

- Navrh na zriadenie norych zastavok MHD na lizemf Presova pri 
zavedeni novej linky c. 13 

21 
Prepravny poriadok, vratane navrhu tarify, vybavovacom tarifnom systemu a podobe 
cestovneho listka 
- vid' prflohu: - Prepravny poriadok mestskej hromadnej dopravy v Presove zo dna 20. 12. 2005 

s ucinnost'ou od 01. 01. 2006 v zncnl zmien a doplnkov vratane Prflohy c. 2 
k Prepravnemu poriadku mestskej hromadnej dopravy v Presove Tarifa mestskej 
hromadnej dopravy v Presove s ucinnost'ou od 01. 02. 2013 

31 
Nlivrh cestovneho poriadku 
- vid' prilohu: - Cestovny poriadok linky 15. 13 
41 
Navrhovany den zacatia prevadzkovania autobusovej \inky a navrh na ohdobie jej 

previidzkovania 

- predpoklad zacatia prevadzkovania autobusovej linky c. 13: januar 2014 

- obdobie jej prevadzkovania: na dobu neurcitli 


Prilo!tene doklady: 

- rypis z Obchodneho registra Okresneho sUdu Pr~ov, Oddiel: Sa, Vlo:l:ka cislo: 2531P 

- prilohy podl'a bodu II a:l: 31 Navrhu. 


Ostatne ustanovenia platnej dopravnej licencie v zneni zmien a doplnkov sa nemenia. 


f);".; jJh;'.iJ ;'-1 '{ ~: U' ii\il ~I 
nH~tl ;J (:"80'1 f\ \

a~j / I/(ciovil spolocno;;t ~~-0 
Doc. PhDr. Stefania Andrasi!ikova, PhD., MPH PhDr. Milan Laca 


predseda predstavenstva clen predstavenstva 


za predstavenstvo 
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          Príloha č. 4 
 

Opis trasy  
 
 

Linka č. 13  
Základná trasa:  VEĽKÁ POŠTA – Plzenská / Lesík delostrelcov – Rusínska – Arm.gen.Svobodu - 

MK2 – Ľubotice (tam: Nižnianska – Makarenkova – Kapušianska / späť:  
Bardejovská - Kalinčiakova)  – Vranovská – Nižná Šebastová – Herlianska – 
VYŠNÁ ŠEBASTOVÁ / SEVERNÁ a späť.  

 
1. Zavedie sa dopravná obsluha MHD na celú Herliansku ulicu v Nižnej Šebastovej a do Vyšnej 

Šebastovej. Uvedená oblasť získa priame spojenie s Veľkou poštou v centre mesta,                      
s poliklinikou a nákupnými centrami na Sekčove.   

2. Štandardné vozidlá budú premávať v čase špičky v intervale 60 minút, v sedle pracovného dňa v 
intervale 120 minút, v soboty, nedele a sviatky v intervale 180 minút. 

3. Linka obslúži väčšie územie v porovnaní so zrušenou linkou 34S.  
4. Počas víkendu dôjde ku zvýšeniu počtu spojov medzi Sekčovom a Nižnou Šebastovou v oboch 

smeroch . 
5. Počet zastávok: 24.  Nové  zastávky v Prešove: Herlianska, Limbová (presunutá). 
6. Počet obrátok:  13 v pracovných dňoch, 6 v sobotu, 5 v nedeľu. 
7. Dĺžka trasy :  11 km z Vyšnej Šebastovej;  12,8 km zo Severnej cez Vyšnú Šebastovú. 
8. Čas jazdy spoja : 24  min. z Vyšnej Šebastovej, 32 min. zo Severnej cez Vyšnú Šebastovú. 
 
 
Zrušené zastávky na zrušenej linke 34S: Slávik, Slanská.  
Náhradné zastávky: Herlianska, Limbová, Pažica, Šebastovská. 
 
 

 
 

Návrh zriadenia nových zastávok MHD na území Prešova 
pri zavedení novej linky č. 13. 

 
 
Zastávka : 
 
„Herlianska“ – na znamenie –  obojsmerne   
   nové nástupiská na Herlianskej ul. (za križovatkou so Slanskou) 
 
„Limbová“ – na znamenie – presunutá do novej polohy  
   nové nástupiská na Herlianskej ulici v oboch smeroch. 



Linka č.  13 
Odchody zo zastávky  Veľká pošta
                 smer   Sekčov – N. / V. Šebastová

m. Zastávka p. h. Pracovný deň
0´
3´
5´
6´
9´

10´
11´
12´
13´
14´
15´
16´
17´
18´
19´
20´
23´
24´
25´
26´
27´
- - -
27´
28´
29´

Veľká pošta
 *Rusínska
  Jurkovičova
  Karpatská
 *Nižnianska
 *Kalinčiakova
 *Ľubotice
 *Šalgovická
 *Korabinského
 *J. Kostru
 *Strážnická
 *Šebastovská
 *Pažica
  Šebastová
 *Limbová
 *Herlianska
 *Kamence
 *Rázc. V. Šebastová
 *OcÚ  V. Šebastová
 *Pod Maglovcom
 *Vyšná Šebastová
- - - - - - - - - - - - - - - -
 *Kapanoš              (S)
 *Kostol                  (S)
 *Severná              (S)

§
§
§
§
§

§
§
§

4 43B
5 37B
6 40B
7 30
8
9 30S

10
11 30
12
13 30S
14 30
15 30S
16 30
17 30S
18
19 30Y
20
21  
22 20
h. Sobota Nedeľa, sv.
5 40A  
6

7 30S 30S
8

VYSVETLIVKY: 9
§ 
*

A -

B -

S -

Y -

druhé tarifné pásmo
na znamenie

z Pažice do V. Šebastovej

zo zastávky Pažica
do Severnej, potom 
do V. Šebastovej

do Severnej, vynechá zast.
OcÚ, Pod M., V.Šebastová

ďalej do Severnej (čas 35´)

10 30 30
11

12

13 30S 30S
14

15

16 30 30
17

18

19 30Y 30Y
20

21   
22

Tolerancia odchodov +- 2 min. . Platí od

Linka č.  13 
Odchody zo zastávky  Vyšná Šebastová
              smer   N.Šeb.-Sekčov-Veľká pošta

m. Zastávka p. h. Pracovný deň
0´
1´
2´
3´
4´
8´
9´

10´
11´
12´
13´
14´
15´
18´
19´
21´
23´
24´
- - -
0´
1´
2´

Vyšná Šebastová 
 *Pod Maglovcom
 *OcÚ  V. Šebastová
 *Rázc. V. Šebastová
 *Kamence
  *Limbová
  Šebastová
 *Pažica
 *Šebastovská
 *Bardejovská
 *Domašská
 *Kalinčiakova
 *Nižnianska
  Karpatská
  Jurkovičova
 *Rusínska
 *Lesík delostrelcov
  Veľká pošta 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
 *Severná              (S)
 *Kostol                  (S)
 *Kapanoš              (S)

§
§
§
§
§

§
§
§

4
5 03X
6 03X
7 00X
8 03
9
10 01S
11
12 03
13
14 01S
15 03
16 01S
17 03
18 01S
19
20 15SA
21  
22 47A
h. Sobota Nedeľa, sv.
5 50
6

7

8 08X 08X
VYSVETLIVKY: 9

§ 
*

A -

S -

X -

druhé tarifné pásmo
na znamenie

 po zastávku Pažica

zo Severnej, vynechá zast.  
V.Šebastová, Pod M., OcÚ. 
(Rázcestie V.Š. + 5 minút)

odchod z V. Šebastovej, 
odchod zo Severnej  o 8  
minút  skôr

10

11 08 08
12

13

14 08X 08X
15

16

17 08 08
18

19

20 15SA 15SA
21

22

Tolerancia odchodov +- 2 min. . Platí od

Príloha č. 5
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OKRESNÝ lJRAD PREŠOV 
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 


Námestie mieru 2, 080 O1 Prešov 


001110: 1 7 OEC 1013 

Mesto Prešov 
Mestský úrad v Prešove 
Hlavná 73 
080 O1 Prešov 

'-j 
.1tY(J.... 

r 
V8Še číslo/zo dňa 
Bil 8035/20 13-Sý /4.12.2013 

Vec 
Dopravná licencia 

vyjadrenie 

Naše číslo Vybavuj e/linka Prešov 
OU-PO-OCDPK-20 13/02035-2/D2 Mgr.Koscura/7465897 19.12.2013 

Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, ako orgán štátnej 
správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. c) 
zákona NR SR č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných 
komunikácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príslušný konať ako príslušný cestný 
správny orgán pre cesty II. a III. triedy podľa ustanovenia § 3 ods. l písm. c) zákona Č. 135/1961 
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v·znení neskorších predpisov (ďalej len cestný 
zákon"), po doručení písomného oznámenia Mesta Prešov vo veci začatia konania o zmene vydanej 
dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú dopravu pre DPMP, a.s., Prešov so zriadením 
zastávok verejnej pravidelnej hromadnej dopravy v Prešove, čast' Nižná Šebastová, dáva 
nasledovné vyjadrenie: 

Po oboznámení sa s obsahom vyššie uvedeného oznámenia a po vykonaných procesných 
úkonoch Vám oznamujeme, že tunajší cestný správny orgán nemá zásadné námietky proti zmene 
vydanej dopravnej licencie pre DPMP, a.s., Prešov. Upozorňujeme však dopravný správny orgán na 
nutnosť dodržania príslušnej legislatívy pri umiestňovaní a vybavení autobusových zastávok, ich 
dÍžke a označení na ceste III/O 18202 v katastrálnom území Nižná Šebastová s dôrazom na STN 
73 6425 Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky, STN 01 8020 Dopravné značky na 
pozemných komunikáciách a STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic. Pri ich umiestňovaní 
a zapracovaní do platných cestovných poriadkov MHD odporúčame rešpektovať pôsobnosť 

správnych orgánov podľa ustanovení príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov 
s dôrazom na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. 

Okresn}' tlm,j Pr"'lŠOV 

odbor ce5tne; dopra., apatellln~c~ ;.~munW( 


Nr.í'nes· . 'JU 2
S pozdravom Ot J 1 Prešov 
~. 

Ing. Vladimír uterán 
vedúci odboru 
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ZÁVÄZNÉ STANOVISKO Strana 
1 

k spisu č. Bil80351201 3-Sý - správne konanie vo veci udelenia zmeny dopravnej licencie vydanej dňa 30.7.2007 pod sp. 
zn'ačkou D-2322107, v zneni 27.4.2009 značkou T-920312009124784-Cá 

Dátum rokovania: 

Meno, priezvisko, bydlisko, 
organizácia: 

30.12.2013 O 9.00 hod. 

l 7 v

/l4k7ÍW~ ",,}Lu'7 5vl; f'SL . 

~ l) 
v 

Podpis účastníka rokovania: 
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Obec Vyšná Šebastová 

Vyšná Šebastová č. iS7} 08006 Prešov 6 


Vážený pán 
OOPRAVNY PODf... IK 

Ing. Peter Janus 
riaditer3 O -09~ 2013 
Dopravný podnik mesta Prelov, a.s. 

ZO.: Prlt: 	 P.O.BOX. 170 
R~'f . 081 70 Prelov 

Váš list zo dňa 	 Naše číslo Vybavuje Vyšná Šebastová 
294/2013 Bc. Šváby 30.9.2013 

Vážený pán riaditeľ, 
dovorte mi osloviť Vás so ž.iadosťou o spoluprácu pri zabezpečení obsluhy našej obce 
verejnou dopravou. 

Naša obec leží v tesnej blízkosti mesta Prešov. Obyvatelia obce dochádzajú do mesta za 
prácou, do školy, k lekárom, na nákupy, ako aj za kultúrnym a športovým vyžitím. Dlhoročne 
pOciťujeme nedostatočné zabezpečenie obsluhy obce verejnou dopravou a vo veľkej miere 
preto sme odkázaní na individuálnu dopravu. 

V novembri 2012 bola v obci uskutočnená anketa zameraná na zistenie dopravného 
správania sa obyvateľov obce, zistenie názorov na súčasnú obsluhu obce verejnou 
(autobusovou) dopravou a názorov na jej zlepšenie a zlepšenie dopravného spojenia 
s Prešovom. Anketou boli oslovení obyvatelia obce Vyšná Šebastová a jej časti Severná. 

Obyvatelia obce vyslovilí nespokojnosť so súčasným stavom a dožadujú sa zlepšenia 
obsluhy vo forme rozšírenia počtu spojov v pracovných dňoch, ako aj v dňoch pracovného 
pokoja a vo večerných hodinách, zavedenie pravidelnosti odchodov spojov. Zároveň 

obyvatelia vyslovili súhlas s tými aby verejná doprava bola hradená aj z rozpočtu obce. 
Obyvatelia by privítali, ak by obec bola obsluhovaná linkou mestskej hromadnej 

dopravy, ktorej je DPMP, a.s. prevádzkovaterom. Pozitívum obyvatelia vidia hlavne v zlepšení 
dostupnosti ďalších častí mesta Prešov, ako aj vo využívaní jedného cestovného dokladu na 
cestovanie. 

Na základe výsledkov ankety obecné zastupiterstvo vyjadrilo súhlas a podporu 
zlepšenia obsluhy obce verejnou dopravou a v rozpočte obce vyčlenilo finančné prostriedky 
na tento účel. 

S poukázaním na vyššie uvedené Vás preto chcem pOŽiadať o nadviazanie spolupráce 
vo forme zabezpečenia obsluhy našej obce jednou z liniek mestskej hromadnej dopravy, 
ktoré prevádzkuje dopravný podnik mesta Prešov, a.s. Naša predstava je napríklad vo využití 
linky č, 345, ktorá v súčasnosti obsluhuje tubotice a Nižnú Šebastovú a ktorá by možno 
mohla zachádzať do našej obce a jej časti Severná, čo vnímame ako zlepšenie využitia 

Telefón: Fax: E~m~iI: Internet: 

0517765907 OSl776S907 obeevysnasebaswv3@stonllne.sk www.vysnasebastova.sk 
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Obec Vyšná Šebastová 

Vyšná Šebastová č. 157,08006 Prešov 6 


kapacity vozidiel MHD. Vneposlednom rade bude týmto naša obec I'ahšie prístupná aj pre 
obyvaterov mesta Prešov, ktorí budú mať lepšiu možnosť zoznámiť sa s obcou a jej okoHm, 
ale aj navštíviť svojich známych. 

Z našej strany bude samozrejmosťou dodržanie všetkých zákonom stanovených 
náležitostí, ktoré z predmetu veci pre našu obec vyplývajú. 

Váfený pán riaditeľ, 
verím, že sa nám spoločným úsilím podari zlepiiť služby poskytované pre obyvaterov 

nalej obce, ale aj pre obyvaterov mesta Prešov. 

s úctou 

c;2,"~,~ 
~ 

Bc. Stanislav Švá 
starosta obce / 

06EC'NÝ ÚRAD 
VY5N ,1\ 

Telefón: fax: E-mail: Internet: 
OSl176S907 0517765907 obecvysnasebastova@stonline.sk www.vysnasebastova.sk 
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Dopravný podnik mesta Prešov' akciová spoločnosť
Ul. Bardejovská7,080 06 IJubotice, pošta: P.o.BoX 170, 081 70 Prešov

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, Vložka číslo: 253lP

Stanovisko k zavedeniu linky MHD do Vyšnej Šebastovei.

Na základe žiadosti obce Vyšná Šebastová predstavenstvo akciovej spoloěnosti uznesením
59l20I3 zo dňa2I.I0.20I3 schválilo zavedenie linky MHD do tejto obce'
Zavedení tejto linky .dójde k týmto zmenám v prevádzke a obsluŽnosti územia mesta Prešov,
miestnej časti Nižná Šebastová' obce Lubotice a obce Vyšná Šebastová :
- linka č. 13 do Vyšnej Šebastovej nahradí linku č. 34 S, ktorá v súčasnosti obsluhuje sídlisko
Sekčov, miestnu časť NiŽná Šebastová a obec lJubotice,
- linka ě. 13 čiastočne nahradí spoje na linke č. 32 obsluhujúcej sídlisko Sekčov a vytvorí
nové moŽnosti pre obsluhu časti NiŽná Šebastová v smere na Vyšnú Šebastovú'
- zavedenie tejto linky umožní efektívnejšie využitie autobusov MHD, zvýši sa prevádzková
rýchlosť na tejto linke a zvýšené náklady spojené s rozšírením obsluhovaného územia do obce
Vyšná Sebastová uhradí obec na základe zmluvy o výkonoch vo verejnomzáujme,
- pri zabezpečovaní MHD po týchto zmenách nedójde kpotrebe zvýšenia počtu vodičov a
vypravovaných vozidiel.

Predpokladané zmeny v ročných kilometrových výkonoch :

Linka č. Ročné výkony v km Celkom Prešov Lubotice Vyšná Šebastová

13 (novo zavedená) zýšenie
34 S (zrušená) zniženie
32 zníženie

Celková zmena

81 973 28 428 1I 892
33 692 21 935 rT 757
6373 6373

+ 48281 + 120 + 135

41 653

+ 41 653

Predpokladané náklady na prevádzku v eurách:

Ročné náklady v € Celkom Prešov Lubotice Vyšná ŠebastováLinka č.

13 (novo zavedená) zýšenie
34 S (zrušená) zniženie
32 zníženie

Celková zmena

V Lubotici ach 22) .201 4

167 905 58229 243s8 85 318
69 011 44929 24082
13 054 13 054

+ 41 908 +246 +216 + 85 318

h^
Ing.fleter Janus
wu6lný riaditeť

DoPRAVNÝ PoDNlK
mesta Prešov

akciová spo/očnosťPríloha : Výpis z uznesenia predstavenstva 59l20I3.
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Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Ul. Bardejovská7, 080 06lJubotice, pošta: P.o.BoX 170' 081 70 Prešov

Spoločnosť zapisanáv obchodnom registri okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, Vložka číslo: 253lP

Výpis z uznesenia
z riadneho zasadnutia predstavenstva akciovej spoločnosti,- 

konaného dňa 21. októbra 2013

Predstavenstvo akciovej spoločnosti sa na svojom riadnom zasadnutí dřn2I. októbra 2013

sa uznieslo na nasledovnom :

5912013
Predstavenstvo na základe žiadosti obce Vyšná Šebastová súhlasí so zavedením linky MHD
do tejto obce a poveruje výkonného riaditeťa a. s. zrealizovať potrebné právne a zmluvné
úkony.

V Luboticiach2l. 10. 2013

fr-;,ríU
doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH.

predsedníčka predstavenstva

Príloha č. 12
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Obec Vyšná Šebastová 

Vyšná Sebastová 157 080 06 Pre!ov 


Spis Č. 912014 vo Vytnej Sebastovej dňa 2.1.2014 


Rozhodnutie o udeleni dopravnej licencie 

Obec Vy.ná Šebastová, ako miestne a vecne prlslušný dopravný správny orgán 
v zmysle § 51 a § 40 ods. 2 písm. c) zákona Č. 5612012 o cestnej doprave v zneni 
neskoršfch predpisov (dalej len "zákon o cestnej doprave") v súlade s ustanoven im § 47 
zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny 
poriadok"), vydáva podľa § 44 písm. a) v spojeni s § 9 a 10 zákona o cestnej doprave a 
skutočného stavu veci v zmysle § 32 správneho poriadku z preukázaných potrebných 
podkladov a návrhu rozhodnutia podľa § 53 zákona o cestnej doprave udeľuje 

dopravnú licenciu 

dopravcovi: 
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 
so sídlom Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice 
IČO: 31718922 
Spoločnosť zaplsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka 
číslo: 253/P 
kontaktná adresa/adresa pre doručovanie: 
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 
Bardejovská 7 
P.O.BOX 170 
081 70 Prešov 

na vykonávanie mestskej autobusovej dopravy na katastniinom území Vytná
Šebastová na autobusovú linku č. 13 s trasou a zastávkami na územi obce. 

Táto dopravná licencia sa vydáva za nasledovných podmienok: 
a) dopravca je povinný dodržať všeobecné povinnosti dopravcu (§ 11 zákona o cestnej 

doprave) vrátane súvisiacich prevádzkových a bezpečnostných predpisov, 
b) dopravca je povinný dodržať cestovný poriadok MHD schválený obcou Vyšná Šebastová 

(§ 15 zákona o cestnej doprave), 
c) 	 dopravca je povinný dodržaf Prepravný poriadok mestskej hromadnej dopravy 

v Prešove zo dňa 20. 12. 2005 s účinnosťou od 01. 01. 2006 v znení zmien a doplnkov 
vrátane Prflohy Č. 2 k Prepravnému poriadku mestskej hromadnej dopravy v Prešove 
Tarifa mestskej hromadnej dopravy v Prešove s účinnosťou od 01. 02. 2013, 

d) označiť každé vozidlo používané v MHD obchodným menom dopravcu, 
e) zabezpečiť, aby v každom vozidle používanom v MHD bol doklad o udeleni dopravnej 

licencie, 
f) označiť každý autobus na linke údajom o výChOdiskovej, nácestnej a cierovej zastávke, 

vrátane člselného označenia linky, 
g) 	 na autobusových zastávkach linky označiť názov zastávky, číslo prevádzkovej linky, ako 

aj umiestniť cestovný poriadok informujúci oprlchode jednotUvých spojov linky a trvale 
ho udržiavať v aktuálnom stave, 

h) 	 informovaf verejnosť o zrušení autobusovej linky, preéíslovanl alebo zmene jej trasy, o 
zmene cestovného poriadku a tarify najmenej 15 dnI vopred pri pripravovanej zmene. Pri 
nepredvidanej a operatlvnej zmene informovať verejnosť a správny orgán neodkladne. 

Príloha č. 13



len čo sa o nej dopravca dozvedel, 
i) predkladať správnemu orgánu zmenu cestovného poriadku 
j) prepravovať bezplatne na linke MHD osoby poverené štátnym odborným dozorom na 

základe preukázania sa platným preukazom (poverením) na výkon $OD spoločne so 
služobným preukazom. 

Dopravná licencia sa udeľuje s účinnosťou na desať rokov v zmysle § 10 ods. 5 zákona 
o cestnej doprave 

od 13. 01. 2014 na obdobie do 12.01. 2024. 

Správny orgán si vyhradzuje právo toto povolenie • licenciu odňať v zmysle §10 ods. 10 
zákona o cestnej doprave alebo ak dopravca nedodrží podmienky v nej uložené. 

Na základe splnomocnenia zákona Č. 145/1995 Z. z. o správnYCh poplatkoch v zneni 
neskortích predpisov položky Č. 79 z dôvodov verejného záujmu sa upúšťa od vyrubenia 
správneho poplatku. 

Od6vodnenie: 

Dňa 2.12.2013 podal dopravca, Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spOločnost', 
so sídlom Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice návrh na začatie konania o udelenie dopravnej 
licencie s uvedením základných údajov a pri/ožením požadovaných písomnosti podľa § 53 
zákona o cestnej doprave. 

Obec Vyšná $ebastová, na základe § 44 písm. a) zákona Č. 56/2012 Z. z. o cestnej 
doprave v znení neskorších predpisov. ako vecne a míestne príslušný dopravný správny 
orgán pri výkone samosprávy pre udeľovanie a odnímanie dopravnej licencie na autobusové 
linky nepresahujúcu územie obce a prlslušný určiť stanovištia vozidlám dopravcov mimo ich 
priestorov v obci na základe § 18 ods. 3 zákona Č. 71/1967 Zb. v zneni n. p. o správnom 
konani, oznámil dňa 6. 12. 2013 začatie konania všetkým známym účastníkom konania 
a dotknutým orgánom štátnej správy. Vzhľadom na skutočnosť. že žiadosť poskytovala 
dostatočný podklad pre posúdenie návrhu, správny orgán upustil od ústneho pojednávania. 

Žiadateľ. Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, spifIa zákonom 
stanovené podmienky na udelenie dopravnej licencie. K žiadosti boli doložené všetky 
zákonom predpísané podklady. Správny orgán posúdil podmienky spôsobilosti na riadne a 
bezpečné vykonávanie autobusovej dopravy aj s poučením o povinnosti dodržiavania 
prevádzkových a bezpečnostných predpisov. schváleného cestovného a prepravného 
poriadku a udelil žiadateľovi dopravnú licencíu. 

V rámci konania bolo správnemu orgánu v zákonnej lehote dňa 16.12.2013 doručené 
stanovisko Prešovského samosprávneho kraja, odboru dopravy, Nám. Mieru Č. 2, Prešov 
v znení: Prešovský samosprávny kraj, ako príslušný dopravný správny orgán. podla § 40 ods. 2 písm. 
ej zákona é. 56/2012 o cestnej doprave oznamuje. te nesúhlasí fi udelenim dopravl'Iej licencie na 
vnútroštátnu pravidelnú dopravu na vykonávanie osobmtj autobusovej pravidelnej mestskej dopravy 
na území obce Vyšná ŠebaslOvá a jej časti Severná. so zastávkami II obci Vyšná Šebastová a v jej časti 
Severná. Udelenie licencie by výrazne zasiahlo do plnenia záväzkov dopravcu SAD Prdov a. s., ktorý 
má s Prešovským samosprávnJ'm krajom uzOl'rehÍ zmluvu o službách vo verejnom zátýme a preto 
nemá tunajší dopravný správny orgán záujem (J udelenie vyššie uvedenej dopravnej licencie. 
Potenciálne zníženie tržieb linky Prešov - Podhradtk. s klarou dopravca l' rámci uzavrelej zmluvy 
zabezpečuje dopravnú obslúŽ1losť aj obce Vyšná Šebastová a Severná. spôsobí zvýšenie úhrady za 
služby vo verejnom záujme, ktoráje poslcylOvaná z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. 
Správny orgán o predmetnom stanovisku - námietke rozhodol nasledovne: 
Správny orgán považuje vznesenú námietku za neopodstatnenú. Obsluhou obce Vyšná 
Šebastová Iínkou mestskej autobusovej dopravy Č. 13 II trasou a zastávkami na územi obce 
nebude žiadnym spôsobom obmedzovaný rozsah obsluhy obce autobusovou dopravou 
dopravcovi, ktorý obsluhu realizuje v súčasnosti. Zavedenfm linky č. 13 dÔjde k zvýšeniu 
dopravnej obslužnosti obce - zvýšeniu počtu spojov. zavedenie pravidelnosti odchodov 
spojov, viacerých možnosti prestupu na iné linky. lepšej dostupnosti záujmových clerov 
prepravy cestujúcich, zvýšenie komfortu cestujúcich (napr. obsluha nfzkopodlažnými 
vozidlami). Zavedenie linky MHD Je tie! v záujme obyvateľov obce, ktorí svoj názor vyjadrili 
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v rámci ankety uskutočnenej v mesiaci november 2012. 
S poukázanim na § 50 ods. 4 písm. b) a c) zákona Č. 5612012 o cestnej doprave 

v znení neskorších predpisov na schvIlIenie cestovného poriadku a umiestnenie zastávok 
pre linku č 13 v obci Vylná Sebastová vydá správny orgán samostatný súhlas. 

Na základe uvedeného bolo rozhodnuté, tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu možno pod ra § 53 a nasl. správneho poriadku podať 
odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia v zmysle § 27 ods. 2, bod 1. zákona Č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriedení v znení neskorších predpisov na príslušný okresný súd v Prešove 
prostredníctvom Obecného úradu vo Vyšnej Sebastovej. Odkladný účinok odvolania sa 
podľa § 55 ods. 2 zák. správneho poriadku vylučuje s prihliadnutim na všeobecný a 
naliehavý záujem zabezpečenia mestskej hromadnej dopravy. 

'J~ 

Bc. ~;anislav JVábY 

starosta obce 

Sozhodnutie dostanÚ;
V 1. Dopravnj podnik mesta Preiov, akciová spoločnost, so sldlom Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice 
v 2. KR-PZ - Krajský dopravnj inipektorát, Pionierska 33, 080 05 Prelov 
1.." 3. PSK. Úrad preiovského samosprávneho kraja, odbor dopravy, Nám. Míeru Č. 2, 08001 Pre!ov 

4. Okresný úrad. odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Nám. mieru ~. 2, 08001 Prešov 
5. spis 
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