ORGANIZAČNÉ POKYNY A KURZOVÉ POPLATKY
TERMÍN, MIESTO KONANIA A REGISTRÁCIA
Registrácia účastníkov sa koná 13. 09. 2019 od 13. 00 hod. v priestoroch Hotela
AGROINŠTITÚT v Nitre, ul. Akademická č. 4, oproti výstavisku Agrokomplex.

, s.r.o.

INŽINIERSKO - PORADENSKÁ
A VZDELÁVACIA AGENTÚRA

UBYTOVANIE
Ubytovanie je zabezpečené v Hoteli AGROINŠTITÚT
1 noc v Hoteli AGROINŠTITÚT: 25,00 € (ubytovanie si hradí účastník sám!)

PRIHLÁSENIE ÚČASTI NA ŠKOLENIE
Uzávierka záväzných prihlášok je 10. 09. 2019. Žiadame preto účastníkov, aby záväzné prihlášky zasielali
čo najskôr na kontaktnú adresu firmy WETTRANS Žilina, s.r.o. Účasť na kurze môžu záujemci oznámiť aj
na mailovú adresu:

Vás pozýva na prípravný kurz:

wettrans@wettrans.sk, alebo na číslach:
tel.: 041/ 56 55 320, mobil: 0905/ 607 718
ÚČASTNÍCKY POPLATOK ZA 2 - DŇOVÝ KURZ JE 170,- €
Poplatok v sume 170,-€ platí pri počte minimálne 10 účastníkov. Pokiaľ bude prihlásených
účastníkov menej, poplatok bude vyšší, čo záujemcom o kurz vždy oznámime!
( V cene sú učebné materiály na skúšku z odbornej spôsobilosti ! )
Cena účastníckeho poplatku a školiacich materiálov na školení je stanovená voľnou tvorbou cien podľa
vyhl. č. 18/96 Z.z. "O cenách", ktorú potvrdíte podpísaním záväznej prihlášky. V prihláške vyznačte spôsob
úhrady poplatkov. Účastnícky poplatok zahŕňa: náklady na organizáciu a techn. zabezpečenie školenia,
občerstvenie a školiace materiály. V prihláške prosíme vyznačiť spôsoby úhrady poplatkov! FIRMA
WETTRANS Žilina, s.r.o. NIE JE PLATCOM DPH! Pri registrácii predloží každý účastník doklad o
zaplatení poplatkov: výpis z účtu, ústrižok zloženky, alebo uhradí poplatky v hotovosti!

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ NA
PODNIKANIE V CESTNEJ DOPRAVE
(obsahová náplň je podľa novelizovaného
zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a
vyhl. MDaV SR č.124/2012 Z. z.)

Účastnícky poplatok 170,- € žiadame uhradiť:
a/ PRIAMO V HOTOVOSTI PRI REGISTRÁCII
b/ PREVODNÝM PRÍKAZOM NA ČÍSLO ÚČTU:
2626858761/1100 Tatra banka, a. s. Žilina, variabilný symbol = 130919

SPRACOVANIE BANKOVEJ OPERÁCIE
Názov a firma:
Pobočka banky:
IBAN:
SWIFT:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:
IČO:
DIČ:
Registr.:

WETTRANS Žilina, s.r.o, P. O. BOX 13, 010 08 Žilina
Tatra banka, a. s. Žilina
SK11 1100 0000 00 2626858761
TATRSKBX
130919
0308
36798550
2022399368
Obch. register Okr. súdu v Žiline Odd. Sro, vložka č. 19150/L

Termín a miesto prípravného kurzu:
13. - 14. 09. 2019
v Hotely AGROINŠTITÚT, Akademická 4, NITRA
Skúšky odbornej spôsobilosti sa konajú
dňa 17. 09. 2019 na Okresnom úrade Nitra,
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

KURZ JE URČENÝ PRE:
Prevádzkovateľov cestnej dopravy vykonávajúcich: cestnú nákladnú, autokarovú, autobusovú
dopravu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ES č. 1071/2009, 1072/2009
a 1073/2009 a podľa zákona o cestnej doprave, č. 09/2019Z.z.

UPOZORNENIE DOPRAVCOM
Po 04. decembri 2011 sa uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ES č.1071/2009. Podľa
citovaného nariadenia nie je v podniku cestnej dopravy vedený zodpovedný zástupca, ale
VEDÚCI DOPRAVY, a ten musí spĺňať nasledujúce podmienky:
Čl. 2, odst. 5:
"Vedúci dopravy" je fyzická osoba, ktorú zamestnáva podnik. V prípade, že tento podnik je
fyzická osoba, je touto osobou, alebo ak to ustanovenia umožňujú iná fyzická osoba určená
týmto podnikom na základe zmluvy, ktorá skutočne a sústavne riadi dopravné činnosti tohto
podniku. Podnik (PO, FO) v cestnej doprave vymenuje FO - vedúceho dopravy, ktorý:
musí byť bezúhonný čl. 3 ods. 1 písm. b) a čl. 3 ods. 1 písm. d) musí mať odbornú
spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave.

Podľa zákona č. 56/2012 Z.z., § 5 odsek 5 - udelenie povolenia vykonávať vnútroštátnu dopravu
sa NEVZŤAHUJE ani na prevádzkovateľa nákladnej dopravy vo vnútroštátnej doprave, ktorý
poskytuje len dopravné služby uvedené v § 5 / odsek 5, písmená a, b, c, d, e,f, g. Podľa § 5 /
odsek. 5, písmeno g sa udelenie povolenia nevzťahuje na vykonávanie vnútroštátnej nákladnej
dopravy vozidlami s najväčšou prípustnou CELKOVOU HMOTNOSŤOU neprevyšujúcou 3 500 kg
vrátane prívesu. Dopravca, ktorý so svojim vozidlom prekračuje celkovú hmotnosť 3500 kg musí
vykonať na príslušnom Okresnom úrade krajského mesta, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií skúšku z odbornej spôsobilosti na podnikanie v cestnej doprave, na ktorú sa musí
vopred písomne prihlásiť, pokiaľ chce ďalej podnikať v cestnej doprave!

PROGRAM PRÍPRAVNÉHO KURZU
Kurz sa bude konať v dňoch 13. - 14. 09. 2019 pred dátumom skúšky z
odbornej spôsobilosti na OÚNR, Odbor CD a PK. Skúšky sa konajú
17. 09. 2019. Záujemcov o tento kurz žiadame, aby nám zaslali vyplnené
prihlášky, alebo inak oznámili svoju účasť na školení.
P I A T O K 13. 09. 2019
13.00 Registrácia účastníkov sa koná v NITRE, Hotel - AGROINŠTITÚT,
ul. Akademická 4, oproti výstavisku Agrokomplex.
13.30 Najnovšie informácie o zmenách podmienok prevádzkovania
v cestnej doprave a taxislužbe.
Doklady preukazujúce finančnú spôsobilosť. Doklady potrebné
k návrhu na udelenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy.
Prístup na trh.
14.00 Občianske právo, Pracovné právo, Daňové právo.
16.00 Obchodné a finančné riadenie podniku.
17.00 Prístup na trh.

Od dňa 01. 04. 2019 platí zákon č. 9/2019 Z.z.. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z.z.
o CESTNEJ DOPRAVE v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony a vykonávacia vyhláška k tomuto zákonu.

18.00 Technické normy a technické aspekty prevádzky.
Bezpečnosť cestnej dopravy.

UPOZORNENIE: od 01. 04. 2019 sa na skúškach z odbornej spôsobilosti na podnikanie cestnej
doprave menia TESTOVÉ OTÁZKY a príklady - PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE! Záujemci o licenciu pre
TAXISLUŽBU nevykonávajú žiadnu skúšku!

18.30 Diskusia k odborným prednáškam a priebehu skúšok odbornej
spôsobilosti.
S O B O T A 14. 09. 2019

Skúšky odbornej spôsobilosti na podnikanie v cestnej doprave sa konajú na Okresnom úrade
v Nitre, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej OÚŽ, Odbor CD a PK) 17. 09. 2019.
Termín skúšky Vám písomne oznámi vedúci Odboru CD a PK v Nitre. Uchádzači o vykonanie
skúšky sú povinný poslať PRIHLÁŠKU NA SKÚŠKU na OÚ, Odbor CD a PK v Nitre!!!
Pokiaľ sa uchádzač písomne neprihlási, nebude pozvaný na skúšku odbor. spôsobilosti!
S prihláškou na skúšku treba doložiť kolky z kolkomatu v sume 100,- € a 10,-€ najneskôr 7 dní
pred termínom skúšky !!!

ORGANIZAČNÝ GARANT
Ing. Pavol WETTER
WETTRANS Žilina, s.r.o.
P. O. BOX 13
Vysokoškolákov č. 4
010 08 Žilina

Sekretariát: Tel.: 041 / 56 55 320
Mobil: 0905 / 607 718
e-mail: wettrans@wettrans.sk
web: www.wettrans.sk

08.30 Diskusia k odborným prednáškam a priebehu skúšok odbornej
spôsobilosti na podnikanie v cestnej doprave
(preberanie cca. 400 otázok a príklady prípadových štúdií).
12.30 O B E D
13.30 Pokračovanie preberania otázok a prípadových štúdií.
Potrebné doklady a náležitosti ku skúškam.
16.30 Ukončenie školenia.

Vrátiť na adresu:

VRÁTIŤ NAJNESKÔR DO:
10. 09. 2019

WETTRANS Žilina, s.r.o.

P.O.BOX 13
010 08 Žilina
Email: wettrans@wettrans.sk

Dňa ............................

za vystavovateľa ................................

0308
130919

suma

"ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ NA PODNIKANIE
V CESTNEJ DOPRAVE "
dňa 13. a 14. 09. 2019 v NITRE.
(Kurz je určený pre uchádzačov o skúšky na OÚNR, odbor CD a PK pre získanie
povolenia podnikať v cestnej doprave.)

Meno a priezvisko: .........................................................................................................
* Adresa bydliska (firmy):...............................................................................................
PsČ: .......................................................... tel.: ..................................................................

E - mail: ............................................................................................................................
V prípade vystavenia faktúry Vaše: IČO:..................................DIČ:....................................
Označte druh cestnej dopravy, v ktorom chcete podnikať:
Nákladná

Autobusová

V ...................................

Záväzne si objednávame ubytovanie : áno - nie*
2626858761/1100

v prospech účtu číslo

IČO
Na ťarchu účtu číslo

Súčasne dávame príkaz na úhradu s týmito údajmi:

* variabilný

konštantný

splatné dňa: 10. 09. 2019
P.O. BOX 13, 010 08 ŽILINA

WETTRANS Žilina, s.r.o.

Názov a adresa prijímateľa:

AVÍZO O PLATBE

Prihláška na prípravný kurz:

POPLATKY UHRADÍM :
PREVODNÝM PRÍKAZOM - POUKÁŽKOU - V HOTOVOSTI
Na jednu prihlášku je možné prihlásiť i viac účastníkov!
VYPLNENÚ PRIHLÁŠKU ŽIADAME VYPLNIŤ A ZASLAŤ POŠTOU ALEBO
NA Email: wettrans@wettrans.sk do 10. 09. 2019!

V: ...................................

dňa: ................................

..........................................
pečiatka a podpis

* Nehodiace sa prečiarknuť
* Svojim podpisom dávam súhlas so spracovaním osobných údajov podľa platnej
legislatívy (Zákon č.18/2018 Z.z./GDPR).

