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1. IDENTIFIKÁCIA ÚRADU 

Názov úradu :  Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice 

Sídlo úradu:  Komenského 52,  040 01 Košice 

Rezort / zriaďovateľ :  Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii SR 

Kontakt : tel. č. : ++421 55 6001 356, fax : ++421 55 6330 700 

Forma hospodárenia :  rozpočtová organizácia 

Prednosta :  JUDr. Viktor Zvolenský  

Riadené obvodné úrady: 

1. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice 

Hroncova č. 13,  040 01 Košice 

riaditeľ:  Ing. Mgr. Miroslav Bačenko  

2. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice okolie  

Hroncova č. 13,  041 61 Košice 

riaditeľ:  Ing. Slavomír Tomčko  

3. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Roţňava 

Kósu Schoppera č.10, 048 11 Roţňava 

riaditeľ:  Ing. Ondrej Benedik 

4. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Spišská Nová Ves 

Štefánikovo námestie č.1,  052 01 Spišská Nová Ves 

riaditeľ:  Mgr. Ján Majerník  

5. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Michalovce 

Námestie slobody č. 1,  071 01 Michalovce 

riaditeľ:  Ing. Juraj Lebeda  

6. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trebišov 

M. R. Štefánika č. 1161/184,  075 01 Trebišov 

riaditeľ :  Ing. Július Hajdu  
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2. POSLANIE A HLAVNÉ ČINNOSTI  

Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice (ďalej len „KÚ CDPK“ alebo „krajský 
úrad dopravy“), ako miestny orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií je 
zriadený zákonom č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Je to rozpočtová organizácia štátu, finančnými 
vzťahmi zapojená na štátny rozpočet Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ktorý plní funkciu 
jeho zriaďovateľa. V rámci svojho rozpočtu zabezpečuje výdavky aj na činnosť obvodných úradov pre 
cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „OÚ CDPK“ alebo „obvodný úrad dopravy“). 

Krajský úrad dopravy Košice je sluţobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu 
sluţbu v Krajskom úrade dopravy Košice a obvodných úradoch dopravy v kraji. Je zamestnávateľom 
zamestnancov, ktorí vykonávajú verejnú sluţbu v Krajskom úrade dopravy Košice a obvodných úradoch 
dopravy v kraji. 

Vykonáva štátnu správu na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií v územnom obvode 
kraja. Riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný OÚ CDPK v kraji. Spravuje 
majetok vo vlastníctve štátu, ktorý slúţi na činnosť KÚ CDPK Košice a OÚ CDPK v kraji. Zabezpečuje 
materiálno – technické vybavenie KÚ CDPK Košice a OÚ CDPK v kraji.  

Obvodné úrady dopravy sú zriadené zákonom č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku 
cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Konajú a rozhodujú v 
administratívnoprávnych veciach samostatne. Zabezpečujú výkon štátnej správy na úsekoch štátnej správy 
v ich pôsobnosti.  

2.1. Náplň činnosti krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie: 

2.1.1 Podľa zákona, č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v správnych konaniach 

1. rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiu, v ktorom v prvom stupni rozhodol obvodný úrad 
dopravy a preskúmava jeho rozhodnutie mimo odvolacieho konania, 

2. rozhoduje o autoremedúre vlastných rozhodnutí, 

3. rozhoduje o proteste prokurátora proti vlastnému rozhodnutiu alebo rozhodnutiu vydaného obcou, 
ak o ňom nerozhodla obec, 

4. vymáha peňaţné a nepeňaţné plnenie vyplývajúcich z vlastných rozhodnutí. 

Ďalej podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), rozhoduje v prípadoch, 
ak osobitný predpis neustanovuje inak. 

2.1.2 Na úseku pozemných komunikácií podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) v znení neskorších právnych predpisov,  

1. vykonáva štátnu správu vo veciach ciest I. triedy 

a) rozhoduje s ohľadom na ochranu dotknutej pozemnej komunikácie a na bezpečnosť 
premávky o pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z ciest I. triedy na 
susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a 
vjazdov z ciest I. triedy na susedné nehnuteľnosti, 

b) rozhoduje o uzávierke, obchádzke a odklone na cestách I. triedy, 

c) povoľuje zvláštne uţívanie diaľnic a ciest : 



 –  4  – 

 na nadmernú a nadrozmernú prepravu, ak prepravná  trasa presahuje územný obvod 
jedného obvodného úradu dopravy, 

 na umiestňovanie zariadení alebo predmetov na cestách I. triedy, najmä predajných, 
reklamných alebo zábavných, 

 na umiestňovanie, skladovanie a nakladanie predmetov, zariadení alebo materiálu na 
cestách I. triedy, 

 hnanie stáda dobytka po ceste I. triedy, 

 vláčenie kmeňov alebo iných predmetov, ktorými by sa mohli cesty I. triedy poškodiť, 

 zriaďovanie, vykonávanie plánovanej opravy a údrţby nadzemných a podzemných 
vedení kaţdého druhu, 

d) dodatočne vyberie rozhodnutím zvýšení správny poplatok za nadmernú a nadrozmernú 
prepravu vykonanú bez povolenia, ak táto sa uskutočnila na diaľnici alebo na ceste bez 
povolenia. Rozhodnutie vydá ten Krajský úrad dopravy, na ktorého území sa nepovolená 
prepravy zistila. 

e) Ukladá nevyhnuté opatrenia na odvrátenie ohrozenia cesty I. triedy, premávky na nich a 
sťaţenia ich údrţby, 

f) Povoľuje výnimky z cestných ochranných pásiem ciest I. triedy a nariaďuje odstránenie 
alebo úpravu stavieb, zariadení a porastov umiestnených v týchto ochranných pásmach, 

g) určuje šírku pruhov cestných pomocných pozemkov pre cesty I. triedy, 

h) rozhoduje o umiestnení a druhovom zloţení cestnej zelene a o výrube jej drevín, 

i) povoľuje uloţenie vedení do telesa cesty, 

j) dáva súhlas na spôsob umiestnenia, opráv a údrţbu vedení v cestách, 

k) rozhoduje o lehotách na odstránenie vedenia umiestnených v cestách v rozpore 
so zákonom, 

l) určuje lehoty a výnimky z lehôt na odstránenie pevnej prekáţky na cestách I. triedy, 

m) dáva pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie 
za porušenie cestného zákona a rozhodnutí vydaných vo svojej pôsobnosti, 

n) vymáha ním uloţené a nezaplatené pokuty, 

o) určuje so súhlasom príslušného okresného dopravného inšpektorátu pouţitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na cestách I. triedy a na cestách I. triedy povoľuje 
zriadenie vyhradených parkovísk, a ak ide o zastavané územie alebo o územie určené na 
zastavanie, aj po prerokovaní s obcou; v prípade nesúhlasu príslušného okresného 
dopravného inšpektorátu môţe súhlas udeliť príslušný krajský dopravný inšpektorát, 

2. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom 
stupni rozhodujú obvodné úrady, 

3. riadi a kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovanej obvodnými úradmi dopravy, 

4. je špeciálnym stavebným úradom pre cesty I. triedy, 

5. vykonáva štátny odborný dozor nad pozemnými komunikáciami ciest I. triedy. 

2.1.3 Podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 
znení neskorších právnych predpisov, ako špeciálny stavebný úrad pre cesty I. triedy 

1. povoľuje stavby ciest I. triedy, ich zmeny, 

2. povoľuje alebo nariaďuje odstránenie týchto stavieb 

3. vykonáva štátny stavebný dohľad nad cestami I. triedy 

4. vydáva uţívacie povolenie na stavby ciest I. triedy a povoľuje zmenu ich uţívania 
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5. nariaďuje nevyhnutné zabezpečovacie práce, ak cesty I. triedy svojim stavom ohrozujú ţivot 
alebo zdravie osôb 

6. dáva súhlas na realizáciu drobných stavieb na cestách I. triedy 

7. ukladá pokuty právnickým a fyzickým osobám za porušenie stavebného zákona vo vzťahu k 
cestám I. triedy, alebo za nedodrţanie podmienok rozhodnutí vydaných vo svojej pôsobnosti 

2.1.4 V zmysle hore uvedených zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov, smerníc 
a pokynov vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, vykonáva 

1. kontrolu stavu a úrovne dopravného značenia, dopravných zariadení a údrţby ciest I. triedy v 
priebehu roku v rámci kraja, 

2. vyjadruje sa k projektovým dokumentáciám pre stavby, ktoré sa dotýkajú ciest I. triedy pri 
územnom a stavebnom konaní, ktorých stavebný úrad je všeobecná štátna správa, 

3. vyjadruje sa k územno – plánovacej dokumentácie miest a obcí, 

4. zúčastňuje sa na jednaniach pri stavbách v územnom a stavebnom konaní, ktorých stavebný 
úrad je všeobecná štátna správa, 

5. zúčastňuje sa kontrolných dní na dopravných stavbách, na ktorých je špeciálnym stavebným  
úradom, 

6. vykonáva námatkové kontroly na dopravných stavbách, na drobných stavbách ciest, 
stavebných úpravách a udrţiavacích prácach a pri zosuvoch pôdy. 

2.1.5 Na úseku cestnej dopravy podľa ustanovenia § 100 zákona č. 725/2004 o podmienkach 
v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

1. riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy vykonávaný obvodnými úradmi dopravy 
podľa tohto zákona v jeho územnej pôsobnosti; na kontrolu sa vzťahujú ustanovenia 
všeobecných predpisov o kontrole upravujúce vnútornú kontrolu v štátnej správe,  

2. vykonáva štátny odborný dozor podľa tohto zákona, 
3. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom 

stupni rozhodujú obvodné úrady dopravy podľa tohto zákona v jeho územnej pôsobnosti, 
4. je odvolacím orgánom proti rozhodnutiam o priestupkoch vydaným obvodnými úradmi dopravy 

v jeho územnej pôsobnosti, 
5. spolupracuje s krajským dopravným inšpektorátom Policajného zboru pri koordinácii činností 

obvodných úradov dopravy pri výkone štátnej správy podľa tohto zákona. 

2.1.6 Na úseku cestnej dopravy podľa ustanovenia § 42 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave 

1. udeľuje a odníma povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, 

2. vydáva a odníma licencie Spoločenstva 

3. udeľuje a odníma koncesie na výkon taxisluţby 

4. vydáva a odníma preukazy vodiča 

5. odovzdáva dopravcom na základe poverenia ministerstva prepravné povolenia pridelené 
príslušným orgánom iného štátu dopravcom so sídlom alebo s trvalým pobytom v Slovenskej 
republike 

6. vydáva osvedčenia o prevádzkovaní cestnej dopravy pre vlastnú potrebu podľa osobitného 
predpisu 
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7. zriaďuje skúšobné komisie na preukazovanie odbornej spôsobilosti vedúcich dopravy a 
prevádzkovateľov cestnej dopravy (§ 6 ods. 6) a na výkon taxisluţby, vymenúva a odvoláva ich 
členov a zabezpečuje organizačno-technicky ich činnosť 

8. vydáva na základe výsledku skúšky osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§ 6 ods. 9) 

9. je zberným miestom údajov do vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľov 
cestnej dopravy (§ 41 ods. 1 písm. l)) a do jednotného informačného systému (§ 41 ods. 3) 

10. ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty a prejednáva v prvom stupni priestupky v 
cestnej doprave, ku ktorým došlo v jeho územnom obvode, okrem pravidelnej dopravy 
a taxisluţby 

11. je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje obec 

12.  vykonáva odborný dozor nad cestnou dopravou na území kraja a kontroluje vozidlá a vodičov 
na cestách na území kraja a technickú základňu dopravcov, ktorí majú sídlo v kraji. 

2.1.7 Na úseku cestnej dopravy podľa zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a 
pravidelnom výcviku niektorých vodičov 

1. zostavuje skúšobnú komisiu a zabezpečuje vykonávanie skúšok (§ 6 ods. 1) 

2. vydáva vodičovi osvedčenie o základnej kvalifikácii (§ 7 ods. 1) 

3. vydáva vodičovi kvalifikačnú kartu (§11 ods. 1) 

2.1.8 Na úseku cestnej dopravy podľa ustanovenia § 13 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov  

1. riadi a kontroluje výkon štátnej správy vo veciach registrácie autoškôl a inštruktorských 
oprávnení vykonávaný obvodnými úradmi dopravy,  

2. vykonáva štátny odborný dozor nad autoškolami. 

2.2 Náplň činnosti obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 

2.2.1 Podľa zákona, č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v správnych konaniach 

1. rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiu, v ktorom v prvom stupni rozhodla obec 
a preskúmava jej rozhodnutie mimo odvolacieho konania, 

2. rozhoduje o autoremedúre vlastných rozhodnutí, 

3. rozhoduje o proteste prokurátora proti vlastnému rozhodnutiu alebo rozhodnutiu vydaného 
obcou , ak o ňom nerozhodla obec, 

4. vymáha peňaţné a nepeňaţné plnenie vyplývajúcich z vlastných rozhodnutí. 
 

V ostatných konaniach rozhoduje podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v prípadoch, ak 
osobitný predpis neustanovuje inak. 
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2.2.2 Na úseku pozemných komunikácií podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) v znení neskorších právnych predpisov, 

1. vykonáva štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy 

a) rozhoduje s ohľadom na ochranu dotknutej pozemnej komunikácie a na bezpečnosť 
premávky o pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z ciest II. a III. triedy na 
susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a 
vjazdov z ciest II. a III. triedy na susedné nehnuteľnosti, 

b) rozhoduje o uzávierke, obchádzke a odklone na cestách II. a III. triedy, 

c) povoľuje zvláštne uţívanie diaľnic a ciest : 

 na nadmernú a nadrozmernú prepravu, ak prepravná trasa nepresahuje územný obvod 
jedného obvodného úradu dopravy, 

 na umiestňovanie zariadení alebo predmetov na cestách II. a III. triedy , najmä 
predajných, reklamných alebo zábavných, 

 na umiestňovanie, skladovanie a nakladanie predmetov, zariadení alebo materiálu na 
cestách II. a III. triedy, 

 hnanie stáda dobytka po ceste II. a III. triedy, 

 vláčenie kmeňov alebo iných predmetov, ktorými by sa mohli cesty II. a III. triedy 
poškodiť, 

 zriaďovanie, vykonávanie plánovanej opravy a údrţby nadzemných a podzemných 
vedení kaţdého druhu, 

d) dodatočne vyberie rozhodnutím zvýšení správny poplatok za nadmernú a nadrozmernú 
prepravu vykonanú bez povolenia ak táto sa uskutočnila v rámci územia obvodu, 

e) ukladá nevyhnuté opatrenia na odvrátenie ohrozenia cesty II. a III. triedy, premávky na 
nich a sťaţenia ich údrţby, 

f) povoľuje výnimky z cestných ochranných pásiem ciest II. a III. triedy a nariaďuje 
odstránenie alebo úpravu stavieb, zariadení a porastov umiestnených v týchto 
ochranných pásmach, 

g) určuje šírku pruhov cestných pomocných pozemkov pre cesty II. a III. triedy, 

h) rozhoduje o umiestnení a druhovom zloţení cestnej zelene a o výrube jej drevín, 

i) povoľuje uloţenie vedení do telesa cesty, 

j) dáva súhlas na spôsob umiestnenia, opráv a údrţbu vedení v cestách, 

k) rozhoduje o lehotách na odstránenie vedenia umiestnených v cestách v rozpore 
so zákonom, 

l) určuje lehoty a výnimky z lehôt na odstránenie pevnej prekáţky na cestách II. a III. triedy, 

m) ukladá pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie 
za porušenie cestného zákona a rozhodnutí vydaných vo svojej pôsobnosti, 

n) vymáha ním uloţené a nezaplatené pokuty, 

o) určuje so súhlasom príslušného okresného dopravného inšpektorátu pouţitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na cestách II. a III. triedy a na cestách II. a III. triedy 
povoľuje zriadenie vyhradených parkovísk, a ak ide o zastavané územie alebo o územie 
určené na zastavanie, aj po prerokovaní s obcou; v prípade nesúhlasu príslušného 
okresného dopravného inšpektorátu môţe súhlas udeliť príslušný krajský dopravný 
inšpektorát. 
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2. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom 

stupni rozhoduje obec, 

3. riadi a kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovanej obcami ako prenesený výkon štátnej 

správy a výkon štátneho odborného dozoru vykonávaného obcami, 

4. prejednáva priestupky podľa § 22c na úseku pozemných komunikácií okrem priestupkov na 

úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií, 

5. je špeciálnym stavebným úradom pre cesty II. a III. triedy, 

6. vykonáva štátny odborný dozor  nad pozemnými komunikáciami ciest II. a III. triedy. 

2.2.3 Podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 

znení neskorších právnych predpisov, ako špeciálny stavebný úrad pre cesty II. a III. triedy, 

1. povoľuje stavby ciest II. a III. triedy, ich zmeny, 

2. povoľuje alebo nariaďuje odstránenie týchto stavieb, 

3. vykonáva štátny stavebný dohľad nad cestami II. a III. triedy, 

4. vydáva uţívacie povolenie na stavby ciest II. a III. triedy a povoľuje zmenu ich uţívania, 

5. nariaďuje  nevyhnutné zabezpečovacie práce, ak cesty II. a III. triedy svojim stavom ohrozujú 

ţivot alebo zdravie osôb, 

6. dáva súhlas na realizáciu drobných stavieb na cestách II. a III. triedy, 

7. ukladá pokuty právnickým a fyzickým osobám za porušenie stavebného zákona vo vzťahu k 

cestám II. a III. triedy, alebo za nedodrţanie podmienok rozhodnutí vydaných vo svojej 

pôsobnosti. 

2.2.4 V zmysle hore uvedených zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov, smerníc 

a pokynov vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,  

1. vykonáva kontrolu stavu a úrovne dopravného značenia, dopravných zariadení a údrţby ciest 

II. a III. triedy v priebehu roku v rámci svojho obvodu, 

2. vyjadruje sa k projektovým dokumentáciám pre stavby, ktoré sa dotýkajú ciest II. a III. triedy pri 

územnom a stavebnom konaní, ktorých stavebný úrad je všeobecná štátna správa,  

3. vyjadruje sa k územnoplánovacej dokumentácie miest a obcí, 

4. zúčastňuje sa na jednaniach pri stavbách v územnom a stavebnom konaní, ktorých stavebný 

úrad je všeobecná štátna správa, 

5. zúčastňuje sa kontrolných dní na dopravných stavbách, na ktorých je špeciálnym stavebným 

úradom, 

6. vykonáva kontroly na dopravných stavbách, na drobných stavbách ciest, stavebných úpravách, 

udrţiavacích prácach a pri zosuvoch pôdy. 
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2.2.5 Na úseku cestnej dopravy podľa ustanovenia § 101 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach v 
premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

1. vykonáva v prvom stupni štátnu správu podľa tohto zákona, 

2. vykonáva štátny odborný dozor podľa tohto zákona, 

3. vystupuje ako schvaľovací úrad [§ 2 písm. g)] a plní jeho funkcie, v ktorých rámci 

a) povoľuje výrobu jednotlivo vyrobeného vozidla a povoľuje prestavbu jednotlivého 
vozidla, 

b) schvaľuje jednotlivo vyrobené, dovezené alebo prestavané vozidlá, schvaľuje 
jednotlivo vyrobené alebo dovezené systémy, komponenty alebo samostatné 
technické jednotky a vedie ich evidenciu, 

c) vydáva osvedčenia o evidencii a technické osvedčenia vozidiel v rozsahu 
ustanovenom týmto zákonom a o ich vydaní vedie evidenciu, 

4. rozhoduje o vyradení vozidiel z premávky na pozemných komunikáciách dočasne podľa § 24 
ods. 2 a o vyradení vozidiel z premávky na pozemných komunikáciách natrvalo podľa § 24 
ods. 3, 

5. povoľuje zriadenie stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska 
kontroly originality a pracoviska montáţe plynových zariadení, 

6. rozhoduje o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení oprávnení na vykonávanie technickej 
kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality alebo na montáţe plynových zariadení, 

7. rozhoduje o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení osvedčení o odbornej spôsobilosti na 
vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality alebo montáţe plynových 
zariadení, 

8. vedie evidenciu oprávnených osôb technickej kontroly, oprávnených osôb emisnej kontroly, 
oprávnených osôb kontroly originality, oprávnených osôb montáţe plynových zariadení, 
kontrolných technikov, technikov emisnej kontroly, technikov kontroly originality a technikov 
montáţe plynových zariadení v rámci svojej územnej pôsobnosti a poskytuje údaje do 
jednotného informačného systému, 

9. rozhoduje o uznaní odbornej kvalifikácie občanov z iných členských štátov, ktorí chcú 
vykonávať činnosť kontrolného technika, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality 
alebo technika montáţe plynových zariadení podľa tohto zákona, o uznaných kvalifikáciách 
vedie evidenciu a nahlasuje údaje ministerstvu školstva podľa osobitného predpisu,  

10. vedie evidenciu dokladov o odbornej kvalifikácii ţiadateľov z iných členských štátov na 
odborné činnosti uvedené v § 38 ods. 5, § 39 ods. 4, § 56 ods. 5, § 57 ods. 4, § 73 ods. 5, § 74 
ods. 4, § 87 ods. 5 a § 88 ods. 4, nahlasuje ministerstvu údaje v rozsahu, spôsobom a v 
lehotách ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie 
tohto zákona, 

11. sleduje, či prevádzkovateľ vozidla podrobuje vozidlo v ustanovených lehotách technickým 
kontrolám pravidelným podľa § 50 ods. 1 a emisným kontrolám pravidelným podľa § 68 ods. 1, 
a tieto údaje porovnáva s databázou evidovaných vozidiel, 

12. prejednáva priestupky podľa osobitného predpisu, ak boli spáchané na úseku štátnej správy v 
pôsobnosti obvodného úradu dopravy, 

13. poskytuje orgánom štátnej správy súčinnosť pri zisťovaní ţiadateľov o schválenie jednotlivo 
dovezeného vozidla, uznanie typového schválenia ES a uznanie typového schválenia 
jednotlivo dovezeného vozidla podľa § 16. 
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2.2.6 Na úseku cestnej dopravy podľa ustanovenia § 16 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, OÚ CDPK vykonáva štátny 
odborný dozor nad autoškolami 

2.2.7 Na úseku cestnej dopravy podľa ustanovenia § 3 a § 14 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,  OÚ CDPK Košice príslušný 
na registráciu autoškoly ďalej:  

1. rozhoduje o registrácii autoškôl a o zrušení registrácie autoškôl a vedie evidenciu vydaných 
osvedčení,  

2. udeľuje a odníma inštruktorské oprávnenie a vydáva a odoberá inštruktorské preukazy, 
vykonáva v nich zmeny, predlţuje ich platnosť,  

3. vedie evidenciu na evidenčných kartách podľa § 15,  

4. overuje spôsobilosť technickej základne autoškôl,  

5. ukladá pokuty za správne delikty a prejednáva priestupky. 

2.2.8 Na úseku cestnej dopravy podľa ustanovenia § 4a zákona č. 280/2006  Z. z. o povinnej základnej 
kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov, v znení neskorších predpisov, OÚ CDPK 
Košice príslušný na registráciu autoškoly:  

1. rozhoduje o registrácii autoškôl alebo iných osôb na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie,  

2. dočasne pozastavuje alebo zrušuje registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie.  

3. VÝSTUPY A ČINNOSTI  

3.1 Činnosť podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov 

Výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy sa riadi podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej 
doprave, ktorý s účinnosťou od 01.03.2012 nahradil zákona NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej doprave“). Zákon č. 56/2012 Z. z. sa vykonáva 
vyhláškou MDPT SR (ďalej len „ministerstvo“) č. 124/2012  Z. z. Ich vykonávanie spadá do kompetencie 
KÚ CDPK. 

Zákonom č. 136/2010 Z. z. o sluţbách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
došlo k zmene zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní, v znení neskorších predpisov a zákona 
o cestnej doprave tak, ţe pôsobnosť, ktorú na úseku podnikania vo vnútroštátnej nepravidelnej 
autobusovej doprave, vnútroštátnej nákladnej doprave a vnútroštátnej taxisluţbe dovtedy vykonávali 
obvodné úrady, odbory ţivnostenského podnikania, prešla od 1. 6. 2010 na KÚ CDPK. 

Najvýznamnejšou zmenou pre KÚ CDPK bolo, ţe od 1.3.2012 v zmysle § 42, zákona  
č. 56/2012 Z.z., vydáva a odníma licencie Spoločenstva podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1072/2009 a č. 1073/2009 a súčasne je zberným miestom údajov do vnútroštátneho elektrického 
registra prevádzkovateľov cestnej dopravy. Za obdobie od 1.3.2012 do konca roka 2012 boli KÚD vybrané 
správne poplatky vo výške 2479,50 EUR z toho za vydané licencie spoločenstva 1234,00 EUR a za 
vydané kópie 1245,50 EUR. 

Pre potreby ministerstva boli v priebehu hodnoteného obdobia na základe ţiadosti poskytované údaje 
pre jednotný informačný systém priebeţne.  
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Prehľad o počtoch vydaných povolení a zrušených koncesovaných ţivností vo vnútroštátnej doprave je 
uvedený v nasledujúcej tabuľke. 

  

Vykonávanie cestnej dopravy Počet 

Vydané povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy 188 

Zmeny vo vydaných povoleniach 17 

Vydané povolenia na výkon taxisluţby 32 

Vydané povolenia na vykonávanie autobusovej dopravy pre vlastnú potrebu 7 

Zrušené koncesované ţivnosti  189 

Vydané licencie Spoločenstva v nákladnej doprave 101 

Vydané licencie Spoločenstva v osobnej autobusovej doprave 14 

Vydané overené kópie v nákladnej doprave 513 

Vydané overené kópie v osobnej autobusovej doprave 136 

Dozorná činnosť sa vykonávala pri udeľovaní povolení na vykonávanie medzinárodnej cestnej dopravy 
na zvýšený počet vozidiel, kedy sa opakovane skúmalo splnenie podmienok finančnej spoľahlivosti a 
odbornej spôsobilosti na udelenie povolenia. V rámci výkonu štátneho odborného dozoru bolo vykonaných 
17 kontrol, pri ktorých neboli zistené nedostatky pri plnení podmienok finančnej spoľahlivosti.  

Podľa ustanovenia § 42 písm. g) zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov KÚ CDPK zabezpečoval organizačne činnosť skúšobnej komisie s pôsobnosťou pre 
Košický kraj. Na návrh skúšobnej komisie KÚ CDPK vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti v cestnej 
doprave. Na organizačnom zabezpečení činnosti skúšobnej komisie, vykonania skúšok na preukázanie 
odbornej spôsobilosti v cestnej doprave sa v priebehu hodnoteného obdobia podieľali dvaja (2) 
zamestnanci ktorých pracoviskom je KÚ CDPK. 

Interne sa činnosť skúšobnej komisie riadila „Skúšobným poriadkom“. Skúšobná komisia za 
hodnotené obdobie zasadala 7 krát. Na základe návrhov skúšobnej komisie KÚ CDPK vydal 176 
ţiadateľom osvedčenie o odbornej spôsobilosti na jednotlivé druhy cestnej dopravy. Zber údajov pre 
jednotný informačný systém v cestnej doprave je zabezpečovaný vlastným databázovým programovým 
vybavením.  

Prehľad o počtoch vydaných osvedčení o odbornej spôsobilosti je uvedený v tabuľke. 

 

Odborná spôsobilosť v cestnej doprave Počet 

Podania prechádzajúce z roku 2011 0 

Podané ţiadosti 251 
 

Splnenie podmienok odbornej spôsobilosti  176 
 

Neuspeli na skúške 7 

Nedostavili sa na skúšku  22 

Nesplnené podmienky na vydanie osvedčenia 4 

Vydanie duplikátov osvedčenia 6 

Podania prechádzajúce na rok 2013 36 
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3.2 Činnosť podľa zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácií a pravidelnom výcviku 
niektorých vodičov (ďalej len „zákon č. 280/2006 Z. z.“) v znení neskorších predpisov.  

 OÚ CDPK Košice, ako príslušný registračný úrad zaregistroval, od účinnosti zákona č. 280/2006 Z. 
z. do konca hodnoteného obdobia, po splnení ustanovených podmienok 17 (sedemnásť)  školiacich 
stredísk na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku vodičov osobnej a nákladnej 
dopravy. 

KÚ CDPK Košice vykonával činnosť podľa zákona č. 280 / 2006 Z. z., v znení zákona 
č. 188 / 2009 Z. z. a podľa výnosu MDPT SR č. 8935 / 2009/SCDPK/z.26933-M z 2. júla 2009, ktorým sa 
upravil obsah dokumentácie o priebehu kurzov základnej kvalifikácie a skúšok základnej kvalifikácie. 

V hodnotenom období bolo vykonaných 18 skúšok v oblasti povinnej základnej kvalifikácie niektorých 
vodičov, kde bolo preskúšaných 101 uchádzačov. Opakovanú skúšku vykonalo 5 uchádzačov (z toho 2 
uchádzači z dôvodu získania nedostatočného počtu bodov na prvom termíne 3 uchádzači z dôvodu 
neprítomnosti na prvom termíne). 

V roku 2012 bolo podaných spolu 2453 ţiadostí, z toho 1509 ţiadostí o vydanie osvedčenia o 
základnej kvalifikácii alebo o pravidelnom výcviku vodiča nákladnej alebo osobnej dopravy a 944 ţiadostí o 
vydanie kvalifikačnej karty vodiča. Vydaných bolo 1488 osvedčení, z toho bolo 91 osvedčení o základnej 
kvalifikácii a 1397 osvedčení o pravidelnom výcviku vodiča. V hodnotenom období bolo vydaných 929 
kvalifikačných kariet vodičov. 21 ţiadostí o vydanie osvedčenia (z toho 10 ţiadostí o vydanie osvedčenia o 
základnej kvalifikácii a 11 ţiadostí o vydanie osvedčenia o pravidelnom výcviku) a 15 ţiadostí o vydanie 
kvalifikačnej karty vodiča bolo prenesených do nasledujúceho obdobia. 

Všetky podania boli po splnení zákonom ustanovených podmienok vybavené. 

Záverom je moţné podotknúť, ţe schválený databázový informačný systém KKV je na spoľahlivej 
úrovni. A to z hľadiska uţívateľov, ktorými sú určení zamestnanci KÚ CDPK Košice, zamestnancov 
registračného úradu a zodpovedných osôb školiacich stredísk.. 

3.3 Činnosť podľa zákona a zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke 
na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 
predpisov 

Výkon štátnej správy na uvedenom úseku tvorí prevaţnú časť činnosti v pôsobnosti OÚ CDPK. Na 
uvedenom úseku štátnej správy bolo evidovaných v roku 2012 spolu 14351 podaní, podnetov a oznámení. 
Z premávky na pozemných komunikáciách bolo natrvalo vyradených 302 vozidiel. Na základe ţiadostí 
prevádzkovateľov vozidiel bolo 1847 vozidiel vyradených dočasne z premávky na pozemných 
komunikáciách. Na základe vykonaných zmien na vozidle bolo podaných 3437 ţiadostí o ich zapísanie do 
dokladov vozidla. Z uvedeného počtu evidovaných podaní prešlo 259 na vybavenie v zákonom 
ustanovenej lehote do roku 2013.  

Prehľad podaní v členení na jednotlivé úrady je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 

R
ia

d
o

k 

PODANIA SPOLU 

OBVODNÝ ÚRAD DOPRAVY 

KE KS MI RV SN TV 

1 Prijaté (zarátané sú aj podania nevybavené z predchádzajúceho obdobia)   14 351 4 425 1 983 3 355 1 432 1 195 1 961 

2 Vybavené  14 092 4 325 1 969 3 265 1 408 1 184 1 941 

3 Nevybavené (predchádzajúce na nasledujúce obdobie)   259 100 14 90 24 11 20 
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Samostatnú, jednu z najnáročnejších činností, tvorí oblasť jednotlivo dovezených vozidiel, ktorá sa 
týka ich schvaľovania, uznania schválenia a uznania typového schválenia ES, podľa ustanovenia § 16 
zákona č. 725/2004 Z. z. Rozhodnutím bolo za hodnotené obdobie schválených pre premávku na 
pozemných komunikáciách 6845, z toho 6 jednotlivo dovezených vozidiel z tretích krajín, v 5822 prípadoch 
bolo uznané typové schválenie ES. Z uvedeného počtu boli schválené 6 vozidlá o ktorých schvaľovací 
orgán rozhodol, ţe nebudú evidované a opatrené evidenčným číslom.  

Na základe oznámení z príslušného orgánu Policajného zboru Slovenskej republiky o zadrţaní 
osvedčení o evidencii bolo prevádzkovateľom vozidiel nariadených vykonať  846 technických kontrol  resp.  
emisných kontrol pravidelných mimo ustanovených lehôt, za účelom preukázania splnenia ustanovených 
podmienok na prevádzku vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. 302 vozidiel bolo natrvalo 
vyradených z premávky na pozemných komunikáciách nesplnením uloţených povinností prevádzkovateľmi 
vozidiel. 

Súbeţne so vyššie uvedenými nariadeniami prebiehali správne konania vo veci uloţenia pokuty podľa 
ustanovení § 107 zákona č. 725/2004 Z. z. Celková výška uloţených pokút bola  91.630,68 €. 

Z uvedených skutočností je moţné konštatovať, ţe rozhodnutia o uloţení pokuty sú činným 
preventívno - represívnym nástrojom na plnenie ustanovených povinností prevádzkovateľov vo vzťahu  
k spôsobilosti vozidiel na premávku na pozemných komunikáciách. 

Následne na podporu našich tvrdení môţeme uviesť, ţe uvedené preventívno - represívne opatrenia 
majú jednoznačný vplyv na konanie prevádzkovateľov vozidiel, čo je zrejmé zo skutočnosti, ţe z vyššie 
uvedeného počtu správnych konaní sa z dôvodu nepreukázania plnenia ustanovených podmienok pre 
prevádzku vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách vyradilo len 302 vozidiel natrvalo z premávky 
na pozemných komunikáciách. 

KÚ CDPK sa na výkone štátnej správy na uvedenom úseku podieľa metodickým riadením OU CDPK. 
Koordinuje postupy a činnosti medzi OU CDPK a Okresnými dopravnými inšpektorátmi PZ. Doposiaľ sa za 
hodnotené obdobie problematika výkonu štátnej správy týkajúca sa schvaľovania spôsobilosti vozidiel, 
zmien a zápisov v dokladoch vozidiel riešila operatívne na základe dohovoru s Krajským riaditeľstvom 
PZ Košice, Krajským dopravným inšpektorátom. Je samozrejmé, ţe komunikácia prebiehala aj na úrovni 
OU CDPK a Okresných dopravných inšpektorátov. Cestou KÚ CDPK sa pre činnosť OU CDPK 
zabezpečovala z ministerstva distribúcia osvedčení o evidencii.  

3.4 Činnosť podľa zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
v znení neskorších predpisov  

Ďalšou samostatnou činnosťou OÚ pre CD a PK je evidovanie a registrácia autoškôl a schvaľovanie 
technickej základne autoškôl vrátane výcvikových vozidiel v zmysle Vyhlášky č. 349/2005, ktorou sa 
vykonáva Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Ďalej OÚ pre CD a PK vykonáva v zmysle Zákona č. 188/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení zákona 
653/2007 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov registráciu ţiadateľov na vykonávanie kurzov 
základnej kvalifikácie. 

Správnym úradom pre registrácie autoškôl, ako aj prevádzkovateľov školiacich stredísk 
je OÚ CD a PK Košice. (registračný úrad) Za činnosť na uvedenom úseku štátnej správy sú zodpovední 2 
zamestnanci úradu.  

K 31. 12. 2012 bolo registrovaných 96 autoškôl a 15 školiacich stredísk, ktorým bola vydaná 
registrácia pre školiace stredisko vyplývajúca zo zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a 
pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení zákona č. 653/2007 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov registráciu ţiadateľov na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie.  
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3.5 Činnosť podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov 

Podľa ustanovení cestného zákona sú úrady dopravy cestným správnym orgánom pre cesty I., II. 
a III. triedy a špeciálnym stavebným úradom. Podľa týchto činností boli vydané rozhodnutia na uzávierky, 
obchádzky a odklony, povolené zvláštne uţívanie pozemných komunikácií, povolené výnimky zo zákazu 
činnosti v cestnom ochrannom pásme ciest a na stavebné povolenie.  

Prehľad o počtoch podaní pripadajúcich na krajský a jednotlivé obvodné úrady je uvedený 
v nasledujúcej tabuľke. 

POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE KUD KE KS MI RV SN TV Spolu 

Počet podaní 1105 321 316 659 159 348 250 3158 

Počet vydaných rozhodnutí 630 36 203 64 48 46 29 1056 

Mimo správneho konania 475 285 456 252 111 302 221 2102 

Podľa ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov sú úrady dopravy cestným správnym orgánom pre cesty I., II. a III. triedy a 
špeciálnym stavebným úradom. Podľa týchto činností boli vydané rozhodnutia na uzávierky, obchádzky a 
odklony, povolené zvláštne uţívanie pozemných komunikácií, povolené výnimky zo zákazu činnosti v 
cestnom ochrannom pásme ciest a na stavebné povolenie.  

Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. b) cestného zákona je KÚ CDPK cestným správnym orgánom. 
V roku 2012 bolo podaných 612 ţiadostí na zvláštne uţívanie pozemných komunikácii, hlavne na prepravu 
nadmerne ťaţkých alebo rozmerných predmetov. Ţiadatelia z toho v 49 prípadoch vzali späť svoje ţiadosti 
a teda odpadol dôvod na ďalšie konanie. Za uvedené povolenia vybral správne poplatky v celkovej výške 
98 156 €. 

Nemenej dôleţitou činnosťou sú konania vedené vo veci vybratia zvýšených správnych poplatkov za 
vykonanú nadmernú prepravu na pozemnej komunikácii bez povolenia správneho orgánu.   

Z roku 2011 do roku 2012 prešlo na KÚ CDPK 7 oznámení o zistení nadmernej prepravy . 

V roku 2012 bolo oznámených 18 zistení nadmernej prepravy vykonanej bez povolenia správneho 
orgánu. 

Podľa § 3 ods. 4 písm. c) cestného zákona KÚ CDPK za hodnotené obdobie vydal 19 rozhodnutí o 
dodatočnom vybratí zvýšeného správneho poplatku za vykonanú nadmernú prepravu bez povolenia 
správneho orgánu. K začatiu správneho konania bolo podaných 5 námietok a proti vydaným rozhodnutiam 
bolo podaných 4 odvolaní.  

V roku 2012 bolo zaplatených vyrubených zvýšených správnych poplatkov za vykonanú nadmernú 
prepravu na pozemnej komunikácii bez povolenia správneho orgánu a to vo výške 17 701,00 €. 

KÚ CDPK v roku 2012 vybral v zmysle príslušných poloţiek zákona č. 145/1995 Z. z. za vydanie 
povolenia na zvláštne  uţívanie ciest na prepravu nadmerne ťaţkých alebo rozmerných predmetov a 
vozidiel spolu sumu vo 98 156 € a za dodatočne vydané zvýšené správne poplatky za vykonanú nadmernú 
prepravu  bez povolenia vybral sumu vo  výške  17 701 €. Spolu bolo  vybraných 115 857 €. 

3.6. Vyhodnotenie vykonanej kontrolnej činnosti za vykazované obdobie na úrovni KÚ CDPK a 
riadených OU CDPK. 

KÚ CDPK Košice vykonal v roku 2012 dve kontroly na OÚ CDPK zamerané na spôsob zabezpečenia, 
úrovne riadenia a kontroly výkonu štátnej správy a to na OÚ CDPK Roţňava a na OU CDPK Trebišov. 
Kontroly boli vykonané zamestnancami KÚ CDPK Košice v mesiacoch apríl – máj, august- september 
podľa Programu a zamerania kontrolnej a dozornej činnosti Krajského úradu pre cestnú dopravu a 
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pozemné komunikácie Košice na rok 2012. Pri kontrolách neboli zistené nedostatky, preto boli 
vypracované Záznamy o výsledku kontrol.  

Na základe podnetu MDVRR SR  a následných poverení prednostu boli v hodnotenom období 
vykonané na niektorých OÚ CDPK mimoriadne kontroly a to nasledovne: 

Na OÚ CDPK Michalovce bola vykonaná kontrola zameraná na kontrolu dodrţiavania zákona 
č.725/2004 Z.z o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, so zameraním na § 16a citovaného zákona, hlavne na omladzovanie 
vozidiel (kontrola vykonaná na základe pokynu MDVRR SR) 

Na OU CDPK Košice bola vykonaná kontrola zameraná na kontrolu dodrţiavania zákona č.725/2004 
Z.z o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, so zameraním na § 16a citovaného zákona, hlavne na omladzovanie vozidiel (kontrola 
vykonaná na základe pokynu MDVRR SR). Kontrolná skupina nezistila v preverovaných spisových 
materiáloch porušenia hmotnoprávneho a procesnoprávneho charakteru, preto boli vypracované Záznamy 
o kontrole. 

Na základe uznesenia vlády SR č. 694/2005 zamestnanci KÚ CDPK vykonali sedem kontrol 
dodrţiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám na OÚ CDPK Trebišov, 
Roţňava, Michalovce, Košice, Spišská Nová Ves, Košice – okolie. Kontrola bola vykonaná aj na KÚ CDPK 
Košice. Nedostatky neboli zistené, preto boli vypracované Záznamy o výsledku kontroly.  

Zamestnanci KÚ CDPK vykonali tri kontroly dodrţiavania zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 
v znení neskorších predpisov a dodrţiavania zákona č. 9/2010 Z. z. o sťaţnostiach v znení neskorších 
predpisov ako aj interných predpisov kontrolovaného subjektu vydaných na ich vykonanie na OÚ CDPK 
Michalovce, Spišská Nová Ves a Košice - okolie . Nedostatky neboli zistené, preto boli vypracované 
Záznamy o výsledku kontroly. 

Zamestnanci KÚ CDPK vykonali kontrolu plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených 
predchádzajúcou kontrolou na KÚ CDPK Košice. Nedostatky neboli zistené, preto bol vypracovaný 
Záznam o výsledku kontroly. 

Na základe uznesenia vlády SR č. 515/2010 zamestnanci KÚ CDPK vykonali následnú finančnú 
kontrolu vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu z hľadiska dodrţiavania ustanovení zákona č. 
25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní na KÚ CDPK Košice. Nedostatky neboli zistené, preto bol 
vypracovaný Záznam o výsledku kontroly. 

Na OÚ CDPK Košice, Trebišov a na  KÚ CDPK Košice boli vykonané kontroly dodrţiavania Dodatku č. 
2 k Sluţobnému poriadku, Dodatku č. 2 k Pracovnému poriadku a rozhodnutia vedúceho sluţobného úradu 
zo dňa 19. 2. 2008 č. 1/2008 o pruţnom pracovnom a sluţobnom čase podľa Smernice č. 7 KÚ CDPK 
Košice. Nedostatky neboli zistené, preto boli vypracované Záznamy o výsledku kontroly. 

Zamestnanci KÚ CDPK ďalej vykonali plánované kontroly stavu ciest I. triedy po zimnom období a 
pred zimným obdobím a kontroly umiestnenia dopravného značenia a dopravných zariadení na cestách I. 
triedy vo všetkých územných obvodoch košického kraja.  

Zamestnanci KÚ CDPK Košice ďalej vykonali kontrolu plnenia podmienok vykonávania medzinárodnej 
cestnej dopravy podľa zákona NR SR č. 168/1996 Z. z o cestnej doprave, v znení neskorších predpisov v 
rámci štátneho odborného dozoru podľa § 32 zákona NR SR č. 168/1996 Z. z o cestnej doprave, v znení 
neskorších predpisov. V priebehu hodnoteného obdobia bolo takto skontrolovaných 17subjektov. 
Odborným dozorom nebolo zistené ani v jednom subjekte porušovanie dodrţiavania povinnosti podľa tohto 
zákona a podľa medzinárodných dohôd. 

Z úrovne OÚ CDPK boli plánované a vykonané kontroly stavu ciest, dopravného značenia a 
dopravných zariadení na cestách II. a III. triedy, kontroly dodrţiavania podmienok zvláštnych uţívaní 
pozemných komunikácií, kontroly umiestnenia reklamných zariadení, kontroly ţelezničných priecestí, 
kontroly preneseného výkonu štátnej správy na obce v rámci svojich obvodov, kontroly autoškôl, staníc 
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technickej kontroly, pracovísk emisnej kontroly, pracovísk kontrol originality, pracovísk montáţe plynových 
zariadení. 

V súlade so smernicou MDPT SR č. 8/2006 zo dňa 20. 4. 2006 o vykonávaní štátneho odborného 
dozoru nad pozemnými komunikáciami a o preukaze kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný 
dozor nad pozemnými komunikáciami prebieha tak na úrovni KÚ CDPK ako aj OÚ CDPK výkon štátneho 
odborného dozoru podľa zákona č. 135/1961 Zb. pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov.  

Vykonalo sa spolu 396 kontrol, z toho: 

- vnútorná kontrola na KÚ CDPK (kontrola verejného obstarávania) –     1 

- kontrola výkonu štátnej správy na OÚ CDPK –         4 

- kontrola dodrţiavania zákona č. 211/2000 Z. z. – 14 

- kontrola petícií a sťaţností – 3 

- Kontrola iné (dochádzka, opatrenia) - 3 

- podmienky vykonávania medzinárodnej cestnej dopravy – 17, 

- kontrola pozemných komunikácií, vrátane kontroly obcí pri prenesenom 

- výkone štátnej správy na obce – 209, 

- výcvikové zariadenia autoškôl – 76, 

- stanice technickej kontroly – 23, 

- pracoviská emisnej kontroly – 31, 

- pracoviská montáţe plynových zariadení – 6, 

- pracoviska kontroly originality – 9. 

Pri činnosti obcí v prenesenom výkone štátnej správy na úseku pozemných komunikácií i napriek 
určitému zlepšeniu pretrvávajú stále veľké rezervy. 

Obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie uviedli , ţe zo zistení na kontrolovaných 
obciach vyplynulo aj v tomto roku, ţe právne vedomie na obciach v oblasti cestného zákona a obce ako 
špeciálneho stavebného úradu je veľmi nízke. Obce nemajú zakotvené vo všeobecne záväzných 
nariadeniach obcí potreby zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších 
predpisov. 

Kontroly obcí vykonávané ich úradom v súlade s § 3 ods. 5 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 135/1961 Zb.) a podľa 
zákona č. 10/1996 Z.z o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov opätovne preukázali, ţe 
obecné úrady nevenujú oblasti preneseného výkonu štátnej správy dostatočnú pozornosť a nemajú 
povereného pracovníka pre uvedenú činnosť, okrem pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu podľa § 3a 
ods. 4 resp. podľa § 16 zákona č. 135/1961 Zb., keď túto agendu pre kontrolované obce vykonávajú 
spoločné stavebné úrady. Jedna z kontrolovaných obci na výkon agendy špeciálneho stavebného úradu 
nemá vlastného ani zmluvne dohodnutého pracovníka spĺňajúceho podmienky vyhlášky č. 547/2003 Z.z 
o obsahu a rozsahu odbornej prípravy , postupne pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného 
predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu v zmysle § 117 ods. 3 stavebného zákona.    

V roku 2012 vykonali zamestnanci úradu 72 plánovaných štátnych odborných dozorov nad vybranými 
autoškolami v rámci košického kraja a  4 kontroly v premávke v súčinnosti s príslušnými dopravnými 
inšpektorátmi. 

Vykonanými ŠOD v jednotlivých subjektoch nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych 
predpisov. Výsledkom všetkých kontrol nad autoškolami bol „Záznam o výsledku štátneho odborného 
dozoru nad autoškolou“. 
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Predmetom ŠOD bolo preveriť plnenie vybraných podmienok ustanovených pre prevádzkovanie 
autoškoly v súlade so zákonom č. 93/2005 Z.z. a vyhlášky MDPT SR č.349/2005 Z.z., najmä: 

a) dodrţiavanie ustanovenia § 18 ods. 1 písm. d) vyhl.č.349/2005 – doklad o zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou autoškoly 

b) dodrţiavanie ustanovenia § 19 vyhl.č.349/2005 Z.z. – vedenie matričnej knihy 
c) dodrţiavanie ustanovenia § 20 vyhl.č. 349/2005 Z.z – vedenie triednej knihy 
d) dodrţiavanie ustanovenia § 21 vyhl.č.349/2005 Z.z. – vedenie záznamníka o praktickom výcviku 
e) dodrţiavanie § 22 vyhl.č 349/2005  Z.z. – výkaz o prevádzke výcvikového vozidla 

Na pracoviskách emisných kontrol boli ŠOD zamerané najmä na plnenie  podmienok udelenia 
oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly ustanovených v § 57 zákona č.725/2004 Z.z., plnenie 
povinností oprávnenej osoby emisnej kontroly v súlade s § 58  § 59 zákona č.725/2004 Z.z. o podmienkach 
prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

Na pracoviskách kontroly originality bol štátny odborný dozor zameraný najmä na plnenie ustanovení § 
75 a § 85 zákona č. 725/2004 Z.z. O podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných 
komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Pri pracoviskách montáţe plynových zariadení bol štátny odborný dozor zameraný na dodrţiavanie 
ustanovenia § 89 a § 90 zákona č. 725/2004 Z.z. O podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na 
pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
Zamestnanci Obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v pôsobnosti kraja a 

Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice na pracoviskách technických kontrol 
pri výkone ŠOD zisťovali najmä dodrţiavanie ustanovení § 39, §40, § 41 zákona č.725/2004 Z.z. 
O podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

4. ROZPOČET ORGANIZÁCIE 

4.1. Krajský úrad dopravy Košiceje rozpočtová organizácia, ktorá dodrţiava podmienky a zásady 
hospodárenia, pokyny a postupy v zmysle:  

 Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene niektorých 
predpisov v znení neskorších predpisov,  

 Zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov,  

 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, 

 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,  

 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  

 

V súlade s uvedenými všeobecne záväznými právnymi predpismi a opatreniami boli vydané aj vlastné 
predpisy. 
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4.2. Čerpanie rozpočtu v roku 2012  

ROZPOČET 
Upravený 

[v €] 
Čerpanie 

[v €] 
Čerpanie 

[%] 

BEŢ NÉ VÝ DAV KY   975219,62 974 217,60 99,90 

z 
 
t 
o 
h 
o 

Mzdy, platy a OOV 610  499526,80 499 526,79 100,00 

Poistné a prísp. zam. 612  187 129,10 186 904,15 99,98 

Tovary a sluţby 630  208 858,18 208 858,18 100,00 

Beţné transfery 640  79 705,54 78  928,48 99,03 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 5 140 5 121,82 99,65 

Mzdy, platy, sluţobné príjmy a OOV. 

Rozpočet pre KÚ CDPK na mzdy a platy bol schválený vo výške 485 882,– €. Rozpočtovými 
opatreniami v priebehu roka sa rozpočet upravil na sumu 499 526,80 €. 

Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce 

Čerpanie – 175 262,75 € zahŕňa aj čerpanie na doplnkové dôchodkové sporenie v sume 9 255,92 €. 

Tovary a sluţby 

Čerpanie vo výške 186 904,15 € zahŕňa aj čerpanie na doplnkové dôchodkové sporenie v sume  
12 846,81 €. 

Beţné transfery  

Celkové čerpanie za transferový účet je 78 928,48 € ,ktoré zahŕňa 40 135,89 € na prenesený výkon 
štátnej správy 

4.3. Účtovníctvo organizácie 

Účtovníctvo organizácie je vedené výpočtovou technikou programom IVES – Košice v sústave 
podvojného účtovníctva, podľa účtovej osnovy a platných opatrení MF SR o postupoch účtovníctva pre 
rozpočtové, štátne fondy, VUC, príspevkové organizácie a niektoré právnické osoby, ktorých hlavným 
predmetom činnosti nie je podnikanie. 

5. PERSONÁLNE OTÁZKY 

Podľa rozpisu záväzných ukazovateľov rozpočtu R na rok 2012 mal KÚ CDPK Košice plánovaný počet 
zamestnancov 52, z toho 50 zamestnancov v štátnej sluţbe (ŠS) a 2 zamestnanci vo výkone práce vo 
verejnom záujme (VS). 

Platná organizačná štruktúra je stanovená Organizačným poriadkom KÚ CDPK Košice účinným od 1. 
júna 2012. Podľa neho sa KÚ CDPK člení na KÚ CDPK a 6 OÚ CDPK. Nečlení sa na niţšie organizačné 
útvary.  

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31. 12. 2012 bol 53 osôb. Z toto 51 
zamestnancov v štátnej sluţbe a 2 zamestnanci vo verejnom záujme. 
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Prehľad je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov  

U K A Z O V A T E Ľ POČET  

Evidenčný počet zamestnancov k  31. 12. 2012 53 

Z toho 

Zamestnanci s VŠ vzdelaním 52 

Zamestnanci s ÚS vzdelaním 1 

Zamestnanci so S vzdelaním 0 

Zamestnanci so Z vzdelaním 0 

6. ZHODNOTENIE VÝVOJA 

Od vzniku špecializovanej štátnej správy a teda aj KÚ CDPK Košice uplynulo sedem rokov a za celé 
toto obdobie dochádzalo k postupnému skvalitňovaniu všetkých našich činnosti vrátane riadenia a kontroly 
výkonu našich úradov. Dodrţiavanie zákonnosti, pokynov a smerníc nadriadených orgánov hlavne 
MDPT SR ako aj vlastných smerníc sa stalo základom riadenia, kontroly a výkonu nám zverenej štátnej 
správy. Riadiaca a kontrolná činnosť za hodnotené obdobie vychádzala z rozboru predchádzajúcich období 
a zostavenia plánu vedenia – pracovných porád a plánu kontrolnej činnosti tak, aby boli zabezpečené 
všetky úlohy vyplývajúce pre činnosť KÚ CDPK .  

V priebehu roka 2012 sme rozšírili obsah vlastných riadiacich dokumentov o nové smernice a pokyny 
a to: 

 

1. Smernica č. 1/2012 smernica (vnútorný predpis) o vybavovaní ţiadostí s minimalizáciou 
korupčného správania 

2. Dodatok k smernici č. 9/2011 Prevádzka sluţobných vozidiel 

3.  Príkaz prednostu č. 4/2012  

 Výsledky, ktoré úrad počas svojej existencie dosiahol, pravidelne polročne hodnotí v správach o 
činnosti KÚ CDPK Košice, ktoré predkladá MDPT SR. Na zlepšenie činnosti sú prijímané operatívne, ale aj 

Úrad 
KÚ CDPK KE KS MI RV SN TV Spolu 

FUNKČNÉ ZARADENIE 
Š

T
Á

T
N

A
 S

L
U

Ţ
B

A
 

ŠTÁTNY RADCA 1       1 

HLAVNÝ RADCA  3 1 1 1 1 1 1 9 

ODBORNÝ RADCA 7 10 5 5 3 3 2 35 

SAMOSTATNÝ RADCA 1 1 1   1 1 5 

RADCA  1      1 

SPOLU 12 13 7 6 4 5 4 51 

V
O

 

V
E

R
E

JN
O

M
 

Z
Á

U
JM

E
 

SPRÁVA MAJETKU 2       2 

SPOLU 2       2 

CELKOM 14 13 7 6 4 5 4 53 



 –  20  – 

dlhodobé opatrenia. Na základe pravidelných hodnotení činnosti úradu je moţné konštatovať, ţe Krajský 
úrad dopravy Košice si plní svoje úlohy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikáciách v súlade so 
zákonmi, jeho význam je celospoločenský a teda plní úlohy štátu. 

7.  HLAVNÉ SKUPINY UŢÍVATEĽOV VÝSTUPOV 

Medzi hlavných uţívateľov výstupov našich úradov dopravy patria najmä fyzické a právnické osoby, 
ktorých podania sa týkajú pôsobnosti krajského a obvodných úradov dopravy Košického kraja uvedených v 
tejto správe v časti 2. Poslanie a hlavné činnosti. Sú to prevaţne dopravcovia, stavebníci, mestá a obce, 
projektanti, rôzne športové organizácie, dopravné inšpektoráty, úrady miestnej štátnej správy, vlastníci 
rôznych nehnuteľností a ciest, správcovia ciest, médiá, odborné inštitúcie a niektoré ústredné orgány 
štátnej správy najmä MDPT SR, ako náš zriaďovateľ a hlavný riadiaci orgán. 

V Košiciach 23. 4. 2013 

 JUDr. Viktor Zvolenský 
 riaditeľ a vedúci sluţobného úradu 
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1 PREDNOSTA 
Vedúci služobného úradu 

Š-9 

 

1 Riaditeľ 
Košice – mesto 

Š-8 

 

1 Riaditeľ 
Košice – okolie 

Š-8 

 

1 Riaditeľ 
Trebišov 

Š-8 

 

1 Riaditeľ 
Spišská Nová Ves 

Š-8 

 

1 Riaditeľ 
Rožňava 

Š-8 

 

1 Riaditeľ 
Michalovce 

Š-8 

 

Obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 

Krajský  úrad  pre  cestnú  dopravu  a  pozemné  komunikácie  v  Košiciach 

Systemizácia zamestnancov od 1. 6. 2012 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

   

 
   
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

2 Hlavný radca PK Š-8 

 
3 Odborný radca PK Š-7 

 

5 Odborný radca CD Š-7 

 
6 Odborný radca CD Š-7 

 

8 Právne a kontrola Š-8 

 
9 Osobný úrad Š-7 

 

10 Ekonomika Š-7 

 

7 Samostatný radca CD Š-6 

 

 

2 Odborný radca CD Š-7 

 

10 Odborný radca CD Š-7 

 

2 Odborný radca CD Š-7 

 3 Odborný radca CD Š-6 

 

2 Odborný radca CD  Š-7 

 

4 Odborný radca PK Š-7 

 
5 Odborný radca PK Š-7 

 

3 Samostatný radca CD Š-6 

 

2 Odborný radca CD Š-7 

 
3 Odborný radca CD Š-7 

 
4 Odborný radca PK Š-7 

 

2 Odborný radca CD Š-7 

 

4 Odborný radca CD Š-7 

 
5 Samostatný radca CD Š-6 

 

3 Odborný radca CD Š-76 

 

7 Odborný radca PK Š-7 

 

6 Odborný radca PK Š-7 

 

3 Odborný radca CD Š-7 

 
4 Odborný  radca CD Š-7 

 
5 Odborný  radca CD Š-7 

 
6 Odborný  radca CD Š-7 

 
7 Odborný  radca CD Š-7 

 
8 Odborný  radca CD Š-7 

 
9 Samostatný radca CD Š-6 

 

7 Odborný radca PK Š-7 

 

13     Informatika Š-7 

 

11 Odborný radca PK Š-7 

 
12 Radca CD Š-5 

 

2 Odborný radca CD  Š-7 

 
3 Odborný radca CD  Š-7 

 
4 Samostatný radca CD Š-6 

 
5 Samostatný radca PK Š-6 

 
6 Odborný radca PK Š-7 

 

legenda: 
 CD ... cestná doprava 
 PK ... pozemné komunikácie 
 Š-   ... štátna služba + platová trieda 
 V-   ... verejná služba + platová trieda 
 
 
 
 
 
  ... poradové číslo v rámci príslušného úradu 
 
 
 
 

 __f_u_n_k_c_i_a__  

 

4 Odborný radca PK Š-7 

 

11 Účtovníctvo V-8 

 4 Odborný radca PK Š-7 

 
 

12 Účtovníctvo V-9 

 


