Odporúčaný postup zriaďovania autobusovej zastávky
Zriadenie autobusovej zastávky sa v súčasnosti vykonáva až po uskutočnení rokovania
spojeného s miestnym šetrením, ktorého sa zúčastňujú:






príslušný Okresný dopravný inšpektorát Policajného zboru SR,
príslušný Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,
príslušný správca cesty,
rozhodujúci dopravca a
dopravný správny orgán, t.j. samosprávny kraj

Na uvedenom rokovaní zaujmú všetci zainteresovaní stanovisko k umiestneniu a zriadeniu
autobusovej zastávky. Obec po odsúhlasení navrhovanej zastávky kompetentnými orgánmi,
túto pomenuje a zriadi v koordinácii s dopravcom, ktorý zabezpečí dodanie označníka. Obec
následne poskytne písomný súhlas dopravcovi na využívanie autobusovej zastávky podľa § 44
písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
Zriaďovanie zastávky sa síce vykonáva mimo správneho konania, no obec ako zriaďovateľ
veľmi citlivo zohľadňuje miestne špecifiká, vplyv a význam zastávky na obec.

Výňatky zo zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave
v znení neskorších predpisov
§ 15 ods. 5
Dopravca je povinný zverejniť cestovný poriadok a jeho zmenu v dostatočnom predstihu
najneskôr 10 dní pred začiatkom platnosti na svojom webovom sídle, na autobusových
staniciach a zastávkach, prípadne aj iným vhodným spôsobom.
§ 23
Povinnosti iných osôb
1) Vlastník, správca alebo nájomca autobusovej stanice je povinný odplatne na základe
zmluvy za rovnakých podmienok sprístupniť priestory a poskytovať služby všetkým
dopravcom, ktorí podľa dopravnej licencie majú v nej zastávku. Zriaďovateľ zastávky
mimo autobusovej stanice je povinný umožniť inému dopravcovi jej používanie.
Vlastník, správca alebo nájomca autobusovej stanice je povinný na svojom webovom
sídle zverejniť podmienky využívania priestorov a poskytovania služieb vrátane cenníka.
2) Zriaďovateľom zastávky je obec, na území ktorej sa autobusová zastávka zriaďuje, ak
zriaďovateľom zastávky nie je iná osoba.
3) Označník a informačnú tabuľu na autobusovej stanici je povinný zriadiť a udržiavať
vlastník, správca alebo nájomca autobusovej stanice po dohode s dopravcami, ktorí majú
v nej zastávku; na zastávke mimo autobusovej stanice má túto povinnosť ten dopravca,
ktorý má na nej najviac autobusových spojov, ak sa dopravcovia nedohodli inak.
4) Vlastník alebo správca cesty, po ktorej vedie trasa autobusovej linky, je povinný v
nevyhnutnom rozsahu strpieť zriadenie zastávky a umiestnenie jej označníka, prístrešku
pre cestujúcich a zariadenia na automatizovaný výdaj cestovných lístkov a umožniť ich
údržbu a opravy.
5) Vlastník autobusovej čakárne a prístrešku pre cestujúcich a zriaďovateľ zastávky sú
povinní udržiavať ich v prevádzkyschopnom stave a čisté, ako aj stavebne ich
bezbariérovo upraviť pre cestujúcich so zdravotným postihnutím a cestujúcich so
zníženou pohyblivosťou.

§ 44 písm. c)
Obec dáva súhlas na zriadenie autobusovej zastávky v obci v konaní o udelenie dopravnej
licencie na autobusovú linku prechádzajúcu obcou.
§ 48 ods. 6
Dopravný správny orgán uloží pokutu od 1 000 eur do 15 000 eur
a) vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi autobusovej stanice, ktorý za rovnakých
podmienok nesprístupní priestory a neposkytne služby všetkým dopravcom, ktorí
podľa dopravnej licencie majú v nej zastávku, alebo nezverejní podmienky využívania
priestorov a poskytovania služieb vrátane cenníka, nezriadi a neudržuje označník a
informačnú tabuľu na autobusovej stanici,
b) vlastníkovi alebo správcovi cesty, ktorý neumožní zriadenie zástavky, umiestnenie jej
označníka, prístrešku pre cestujúcich, zariadenie automatizovaného výdaja cestovných
lístkov alebo ich údržbu a opravy,
c) vlastníkovi autobusovej čakárne, prístrešku pre cestujúcich, zriaďovateľovi zastávky,
ktorý ich neudržiava v prevádzkyschopnom stave a čisté a ktorý ich bezbariérovo
neupraví pre cestujúcich so zdravotným postihnutím a cestujúcich so zníženou
pohyblivosťou.
§ 50 ods. 4 Konania
Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na
a) zriaďovanie skúšobných komisií, vymenúvanie a odvolávanie ich členov a na ich
rozhodovanie,
b) schvaľovanie cestovných poriadkov a ich zmien,
c) udeľovanie súhlasu obce s umiestnením zastávky pravidelnej dopravy a jej
označníka v obci a na určovanie názvu zastávky.
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