
 

sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

štátny dopravný úrad 

 

 

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky | Námestie slobody 6 | 810 05 Bratislava | Slovenská republika 

tel.: +421 2 594 94 409 | fax: +421 2 524 947 34 | e-mail: občan@mindop.sk | www.mindop.sk    

 

Číslo: 18000/2020/SCDPK/48910                                                             Bratislava 01.07.2020 

Stupeň dôvernosti: VJ 

 

R O Z H O D N U T I E 

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií (ďalej len „ministerstvo“) ako príslušný ústredný orgán štátnej 

správy podľa § 12 ods. 1 písm. g) zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 93/2005 Z. z.“) v súlade 

s § 32 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) 

 

mení 

 

držiteľovi osvedčenia: ComeIn.sk s. r. o., Jarkova 63, 080 01 Prešov, IČO: 44 736 495 podľa 

§ 5a ods. 12 zákona č. 93/2005 Z. z.  

 

osvedčenie o schválení technickej spôsobilosti identifikačného zariadenia výcvikového 

vozidla č. IZVV/2016-006 zo dňa 23.09.2016  

a 

osvedčenie o schválení technickej spôsobilosti identifikačného zariadenia učebne 

a trenažéra č. IZUT/2016-006 zo dňa 23.09.2016. 

 

Uvedené osvedčenia sa menia nasledovne: 

Držiteľ osvedčenia: Comein.sk s. r. o., Požiarnická 3965/13, 080 01 Prešov, IČO: 44 736 495 

 

 Ostatné náležitosti a podmienky osvedčenia o schválení technickej spôsobilosti 

identifikačného zariadenia výcvikového vozidla č. IZVV/2016-006 zo dňa 23.09.2016 

a osvedčenia o schválení technickej spôsobilosti identifikačného zariadenia učebne a trenažéra 

č. IZUT/2016-006 zo dňa 23.09.2016 ostávajú nezmenené. 

 

 

O d ô v o d n e n i e :  

Ministerstvo dňa 22.05.2020 prijalo od žiadateľa - spoločnosti Comein.sk s. r. o., 

Požiarnická 3965/13, 080 01 Prešov, IČO: 44 736 495 (ďalej len ,,účastník konania“) žiadosť 

o zmenu identifikačných údajov v osvedčení o schválení technickej spôsobilosti 

identifikačného zariadenia výcvikového vozidla č. IZVV/2016-006 zo dňa 23.09.2016 

a osvedčení o schválení technickej spôsobilosti identifikačného zariadenia učebne a trenažéra 

č. IZUT/2016-006 zo dňa 23.09.2016 (ďalej len „osvedčenia“) spolu jej s prílohami (fotokópie 

osvedčení, výpis z obchodného registra zo dňa 14.04.2020 a osvedčovacia doložka) a správnym 

poplatkom v hodnote 2 x 50 € podľa položky 77b písm. b) a d) prílohy k zákonu Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

za podanie žiadosti o zmenu identifikačných údajov v osvedčeniach, ktorá bola na ministerstve 

zaevidovaná pod číslom podania 40327/2020. 
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Ministerstvo po preskúmaní podkladov žiadosti o zmenu identifikačných údajov 

v osvedčeniach a jej príloh, pre nedostatky podania prerušilo správne konanie z nasledujúcich 

dôvodov: 

 

- účastník konania podľa § 5a ods. 5 písm. a) bodu 2. v žiadosti o zmenu identifikačných 

údajov v osvedčeniach neuviedol miesto narodenia osoby, ktorá je jeho štatutárnym 

orgánom, 

- účastníkovi konania podľa § 5a ods. 5 písm. a) bodu 2. v žiadosti o zmenu 

identifikačných údajov v osvedčeniach chýba odtlačok pečiatky. 

 

Účastník konania listom zo dňa 09.06.2020, doručeným na ministerstvo dňa 12.06.2020, 

zaevidovaný pod číslom podania 46414/2020 odstránil vyššie uvedené nedostatky žiadosti. 

 

 Po posúdení žiadosti, a na základe uvedených skutočností ministerstvo rozhodlo 

tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

P o u č e n i e :  

 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. rozklad 

na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v lehote 15 dní odo dňa oznámenia 

rozhodnutia.  

 

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov. 

 

 

 

 

 

Peter Varga, MBA, MSc., v. r. 

generálny riaditeľ sekcie 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: Comein.sk s. r. o., Požiarnická 3965/19, 080 01 Prešov 


