
Dodatok č. 16 

k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme zo dňa 27. 12. 2010 v znení dodatku   č. 1  
zo dňa 23.12.2011, dodatku č. 2 zo dňa 23.12.2011, dodatku č. 3 zo dňa 20.12.2012, dodatku č. 4  
zo dňa 23. 12. 2013, dodatku č. 5 zo dňa 14. 11. 2014, dodatku č. 6 zo dňa 28. 11. 2014, dodatku č. 7 
zo dňa 22. 12. 2014, dodatku č. 8 zo dňa 30. 01. 2015, dodatku  č. 9 zo dňa 30. 12. 2015, dodatku č. 10 
zo dňa 22. 12. 2016, dodatku č. 11 zo dňa 1. 2. 2018, dodatku č. 12 zo dňa 17. 4. 2018,  dodatku č. 13 

zo dňa 29. 1. 2019, dodatku č. 14 zo dňa 5. 8. 2019 a dodatku č. 15 zo dňa 25. 9. 2019  

(ďalej len „Zmluva“) 
 

(ďalej len „Dodatok“) 
uzatvorený medzi nasledovnými zmluvnými stranami 

 

Objednávateľ: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky 

Sídlo:              Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 

Štatutárny orgán:  PaedDr. Arpád Érsek                                                                   
minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

Zástupca pre vecné          Ing. Ján Farkaš 

rokovania: generálny riaditeľ sekcie železničnej dopravy a dráh 

Identifikačné číslo:  304 16 094 

Bankové spojenie:   

Výdavkový účet:   

IBAN:    

Príjmový účet:   

IBAN:    

(ďalej len “objednávateľ”) 
a 

Dopravca:  Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 
Sídlo:   Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 

Štatutárny orgán:  Mgr. Filip Hlubocký 

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 

  Ing. Karol Martinček 

podpredseda predstavenstva 

Zástupca pre vecné      

rokovania:   

Identifikačné číslo:  35 914 939 

DIČ:  2021920076 

IČ DPH:  SK2021920076 

Zapísaný v:    Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa,    

                                            Vložka: č. 3497/B 

Bankové spojenie:     

 

Číslo účtu:   

IBAN:    

   

SWIFT:   

 

(ďalej len “dopravca” alebo „ZSSK“, dopravca a objednávateľ ďalej spoločne „zmluvné 
strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“) 

 



Zmluvné strany sa podľa článku XIV Zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku k Zmluve 

v nasledovnom znení: 

Článok I 

1. V článku VI sa ods. 10 Zmluvy nahrádza nasledovne: 

„(10) Dopravca sa zaväzuje predložiť objednávateľovi na požiadanie interné predpisy a 

smernice (napr. organizačný poriadok, číselník organizačných jednotiek, ekonomické 

pravidlá a vykonávaciu smernicu k nim, klasifikáciu nákladov a výkonov, účtový rozvrh, 

evidenciu mimoriadnych vlakov a pod. Pomôcky ku grafikonu vlakovej dopravy dopravca 

predloží objednávateľovi v tlačenej alebo elektronickej forme najneskôr 2 týždne pred 

vstupom príslušného grafikonu alebo jeho zmeny do platnosti).“ 

2. V článku IX ods. 3 Zmluvy sa na koniec odseku vkladá text, ktorý znie: 

„V roku 2020 objednaný rozsah celkových dopravných výkonov predstavuje 33,540 mil. 

vlakových kilometrov, z toho produktívny dopravný výkon predstavuje 33,030 mil. 

vlakových kilometrov, z čoho 161 tis. vlkm je rezerva vlkm za dočasne nerealizované 

výkony na  trase Žilina – Púchov z dôvodu výlukovej činnosti.“ 

3. V článku IX sa za ods. 7 Zmluvy vkladajú nové ods. 8 a 9, ktoré znejú: 

„(8) Každá posilová doprava, nad rámec stanovený zoznamom v zmysle ods. 7 tohto 

článku, musí byť odsúhlasená objednávateľom.“ 

„(9) Posilová doprava neodsúhlasená objednávateľom (a to vlaky, ako aj jednotlivé 

vozne), a tiež aj služby vo vlaku, ktoré neboli objednávateľom objednané, nebudú 

uhradené.“ 

4. V článku XXIX ods. 4 Zmluvy sa na koniec odseku pripája veta v nasledovnom znení: 

„Základná výška primeraného zisku pre rok 2020 je 0 %.“ 

5. V článku XXXII ods. 1 Zmluvy sa na koniec odseku pripája veta v nasledovnom znení: 

„V roku 2020 sa v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy poskytne dopravcovi zálohová 

úhrada zo štátneho rozpočtu vo výške 218 709 000 Eur (dvestoosemnásť miliónov 

sedemstodeväťtisíc Eur).“ 

6. Príloha č. IV Zmluvy sa nahrádza novou prílohou č. IV, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 

Dodatku. 

7. V prílohe č. V Zmluvy – „Štandardy vlakov a kvalitatívne parametre Zmluvy“, časť 

„Spoľahlivosť a bezpečnosť vlakov“ sa do posledného stĺpca prvého riadku dopĺňa: 

„Pre rok 2020 platí: 875 vlakov odrieknutých v časti svojej jazdy alebo vlakov 

zmeškaných v cieľovej stanici nad 30 minút z viny dopravcu.“ 



Článok II 

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v nadväznosti na § 5a ods. 1 a  6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). 

2. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené Dodatkom ostávajú nezmenené. 

4. Dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých tri (3) dostane objednávateľ  

a dva (2) dopravca. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento plne 

zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, 

bez časového tlaku, nie v tiesni za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez 

akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že v súlade s  nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov prijali primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie 

spracúvania osobných údajov len na konkrétny účel, s dôsledným uplatnením zásady 

minimalizácie množstva získaných osobných údajov a rozsahu ich spracúvania, doby 

uchovávania a dostupnosti osobných údajov. 

7. Informácia o ochrane osobných údajov v Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ZSSK) určená 

zmluvným partnerom spoločnosti, ich zamestnancom a zástupcom je dostupná  

na webovej adrese: http://www.slovakrail.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov/zmluvni-partneri-

gdpr.html, o čom zmluvný partner ZSSK je povinný informovať dotknuté osoby. 

 

 

V Bratislave dňa:                V Bratislave dňa: 

 

 

Za objednávateľa: Za dopravcu:  

 

http://www.slovakrail.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov/zmluvni-partneri-gdpr.html
http://www.slovakrail.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov/zmluvni-partneri-gdpr.html


Príloha č. IV

Váhy
2012

Tabuľka č. 1 koef.

nafta 5,86%

elektrická energia 9,49%

mzdy (osobné náklady) 26,25%

úroky 1,68%

ostatné náklady 56,72%

náklady celkom 100,00%

2012

Tabuľka č. 2 koef.

nafta 9,27%

elektrická energia 15,02%

mzdy (osobné náklady) 41,54%

úroky 2,65%

ostatné náklady bez odpisov DV a vybraných skutočných 
nákladov 31,51%

náklady celkom 100,00%

Pozn.: Tabuľka č.2 sa použije v prípade, ak odpisy dráhových vozidiel a vybrané skutočné náklady budú do kompenzácie započítané v skutočnej výške.

Indexácia

Tabuľka č. 3 M.j. 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019

nafta - očakávaný vývoj ceny % 2,00 1,70 -10,20 4,30 5,00 -2,00 -0,20 2,53

elektrická energia % 1,70 1,70 0,20 1,30 1,30 1,70 2,50 3,40

mzdy (osobné náklady) % 2,00 2,80 2,00 2,30 1,90 4,80 5,90 5,60

ostatné náklady % 1,70 1,70 0,20 1,30 1,30 1,70 2,50 2,53

úroky (euribor + marža banky) % 1,70 1,70 1,00 1,00 1,00 1,20 1,40 1,20


