Zmluva o prevádzkovaní železniþnej infraštruktúry
na roky 2014 - 2016
uzatvorená podĐa § 269 ods. 2 zák. þ. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a podĐa § 28 ods. 1 a 2 a § 34 ods. 3 písm. b) zákona þ. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ćalej len „zákon o dráhach“).
(ćalej len „zmluva“)
Vlastník železniþnej
infraštruktúry :
(objednávateĐ)
Sídlo:

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Námestie slobody þ. 6, 810 05 Bratislava

Štatutárny orgán:

Ing. Ján Poþiatek
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Zástupca pre vecné
rokovania:

Ing. JiĜí Kubáþek, CSc.
generálny riaditeĐ sekcie železniþnej dopravy a dráh

Identifikaþné þíslo:
304 16 094
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
ýíslo úþtu:
IBAN:
(ćalej len „vlastník infraštruktúry“)
Manažér
železniþnej
infraštruktúry:
(dodávateĐ)
Sídlo:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
„ŽSR“
(ćalej len „ŽSR“)
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Štatutárny orgán:

Ing. Štefan Hlinka
generálny riaditeĐ ŽSR
Ing. Anton Kukuþka
riaditeĐ kancelárie generálneho riaditeĐa ŽSR

Zástupca pre vecné
rokovania:
Identifikaþné þíslo:
DaĖové identifikaþné þíslo:
Iý DPH:
IBAN:
SWIFT:
Obchodný register:
Bankové spojenie:
ýíslo úþtu:

313 64 501
2020480121
SK2020480121

Okresný súd Bratislava I, oddiel Po, vložka þ. 312/B
Všeobecná úverová banka, a. s. Bratislava

(ćalej len „manažér infraštruktúry“ , vlastník infraštruktúry a manažér infraštruktúry ćalej
spoloþne len ako „zmluvné strany" a jednotlivo ako „zmluvná strana“)
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Úvodné ustanovenie
Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky, ako vlastník železniþnej infraštruktúry a Železnice Slovenskej republiky, Bratislava ako
manažér železniþnej infraštruktúry v záujme zaistenia bezpeþnej a nepretržitej prevádzky železniþnej
siete a výkonu nevyhnutných služieb súvisiacich s prevádzkovaním a zabezpeþením rozvoja
železniþnej infraštruktúry ako aj zabezpeþenia úpravy právnych a finanþných vzĢahov medzi
zmluvnými stranami, ktoré pri prevádzkovaní a zabezpeþovaní prevádzkyschopnosti železniþnej
infraštruktúry vznikajú, uzatvárajú túto zmluvu:

ýlánok I
Úþel a predmet zmluvy
(1) Úþelom zmluvy je zabezpeþiĢ trvalé udržiavanie dráhy v prevádzkyschopnom stave, obnovu
prevádzky dráhy po nehode alebo po mimoriadnej udalosti, údržbu dráhy podĐa projektovaných
technických parametrov, rozvoj dráhy v súlade s technickým pokrokom a s požiadavkami na
bezpeþnosĢ a plynulosĢ dopravy na dráhe, obsluhu železniþnej infraštruktúry (ćalej len „ŽI“),
organizovanie a riadenie železniþnej dopravy na železniþnej sieti v rozsahu kapacít uvedených
v prílohe þ. 1 a 2 zmluvy ako aj zabezpeþenie plnenia povinností vyplývajúcich z iných
všeobecne záväzných právnych predpisov1) a 2).
(2) Predmetom zmluvy je stanovenie požiadaviek vlastníka infraštruktúry na kvantitatívne
a kvalitatívne parametre a rozsah prevádzkovania dráhy a jej súþastí a úprava práv a povinností
zmluvných strán.

ýlánok II
Povinnosti manažéra infraštruktúry
(1) Pri plnení výkonov a þinností uvedených v ods. 2 tohto þlánku sa manažér infraštruktúry
zaväzuje postupovaĢ efektívne, hospodárne, úþelne a úþinne za podmienky optimálneho využitia
všetkých vlastných kapacít, ktoré mu pri zabezpeþovaní úloh vyplývajú zo všeobecne záväzných
právnych predpisov a zmluvy.
(2) Manažér infraštruktúry zabezpeþí všetky výkony a þinnosti súvisiace:
a) s prevádzkovaním ŽI podĐa § 34 ods. 2 a ods. 6 zákona o dráhach,
b) s plnením povinností, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov1)
c) so správou majetku pre potreby prevádzkovania ŽI v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi3,
1

Napr. zákon þ. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, Úprava Federálneho
ministerstva dopravy þ. 25005/1979 z 20.11.1979 o poskytovaní príspevku organizáciami ýSD požívateĐom niektorých
dôchodkov, zákon þ. 259/2001 Z. z. o Železniþnej spoloþnosti, a.s., a o zmene a doplnení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky þ. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona þ. 152/1997 Z. z. v znení
neskorších predpisov“, zákon þ. 206/2009 o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady þ. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon þ. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
2 Zákon þ. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon þ.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
3
Zákon þ. 259/2001 Z. z. o Železniþnej spoloþnosti, a.s., a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky þ. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona þ. 152/1997 Z. z. v znení neskorších
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d) so správou a údržbou na tratiach, kde je obmedzené prevádzkovanie dráhy, resp. zastavená
doprava na dráhe (neprevádzkované, útlmové a zrušené trate).
(3) Špecifikáciu výkonov a þinností manažéra infraštruktúry súvisiacich s þlánkom I odsek 1
zmluvy manažér infraštruktúry zabezpeþí v internom predpise4.
(4) Manažér infraštruktúry je povinný transparentným, spravodlivým a nediskriminaþným
spôsobom prideĐovaĢ kapacitu ŽI železniþným podnikom, ktoré poskytujú dopravné služby, za
podmienok ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi5, riadiĢ a organizovaĢ
dopravu na železniþných tratiach, ako aj poskytovaĢ ćalšie služby tak, aby bol splnený rozsah
služieb zmluvne dohodnutý s jednotlivými železniþnými podnikmi. Rozsah výkonov so
železniþnými podnikmi dohodne v súlade s obchodnými podmienkami na základe zmluvy
o prístupe k železniþnej infraštruktúre v jednotlivých kalendárnych rokoch poþas trvania tejto
zmluvy.
(5) Manažér infraštruktúry je povinný vypracovaĢ a zverejniĢ podmienky používania železniþnej
siete v súlade s § 37 zákona o dráhach. Podmienky používania železniþnej siete zverejní na
svojom internetovom portáli aspoĖ v dvoch úradných jazykoch Európskej únie.
(6) Manažér infraštruktúry sa zaväzuje predložiĢ vlastníkovi infraštruktúry na požiadanie interné
predpisy a smernice (napr. organizaþný poriadok, þíselník organizaþných jednotiek, ekonomické
pravidlá a vykonávaciu smernicu k nim, klasifikáciu nákladov a výkonov, úþtový rozvrh,
evidenciu mimoriadnych vlakov, pomôcky grafikonu vlakovej dopravy (ćalej „GVD“) a pod.).
(7) Manažér infraštruktúry sa zaväzuje spravovaĢ, prevádzkovaĢ a udržiavaĢ vybrané þasti ŽI
v rozsahu a za podmienok uvedených v prílohe þ. 3 zmluvy.
(8) Za úþelom dosiahnutia konsolidácie železniþnej nákladnej dopravy SR zabezpeþí manažér
infraštruktúry zníženie úhrad za prístup k železniþnej infraštruktúre pre nákladných dopravcov
v súlade s uznesením vlády SR 6.
(9) V prípade, ak sa manažér infraštruktúry rozhodne umožniĢ vykonanie dopravy na železniþných
tratiach železniþným podnikom, ktorí prevádzkujú dopravu na železniþnej infraštruktúre aj za
úhradu nižšiu ako je urþená všeobecne záväzným právnym predpisom v zmysle § 53 zákona
o dráhach, túto umožní pre všetkých rovnako a nediskriminaþným spôsobom. O týchto nižších
úhradách informuje vlastníka infraštruktúry ešte pred ich uplatnením.
(10) Manažér infraštruktúry vypracuje v súlade s § 36 zákona o dráhach PodnikateĐský plán na
príslušný rozpoþtový rok a pred jeho predložením Správnej rade je povinný predložiĢ ho na
posúdenie vlastníkovi infraštruktúry, ktorý je povinný zaujaĢ stanovisko do 14 dní odo dĖa jeho
doruþenia. O stanovisku vlastníka infraštruktúry k PodnikateĐskému plánu je manažér
infraštruktúry povinný informovaĢ Správnu radu.

predpisov“, zákon þ. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov,
zákon þ. 40/1964 Zb. Obþiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
4
ŽSR SR 79 (Sei) Služobná rukoväĢ Klasifikácia výkonov a nákladov železniþnej dopravy,
5
§ 34 ods.6 písm. a) zákona þ. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
6
uznesenie vlády SR þ. 390/2013 k Návrhu opatrení na konsolidáciu železniþnej nákladnej dopravy SR,
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ýlánok III
Povinnosti vlastníka infraštruktúry
(1) Vlastník infraštruktúry na zabezpeþenie plnenia úþelu a predmetu zmluvy podĐa þlánku
I zmluvy a povinností podĐa þlánku II zmluvy poskytuje manažérovi infraštruktúry v súlade so
zákonom þ.[
]/2013 Z. z. o štátnom rozpoþte na rok 2014 finanþné prostriedky na prevádzku
ŽI pre rok 2014 do výšky 272 500 000 EUR (slovom: dvestosedemdesiatdva miliónov
päĢstotisíc EUR). V rámci uvedených finanþných prostriedkov je 22 500 000 EUR (slovom:
dvadsaĢdva miliónov päĢstotisíc EUR) urþených na zabezpeþenie kompenzácie finanþných
dopadov zo zníženia úhrad za prístup k železniþnej infraštruktúre pre železniþných nákladných
dopravcov. Finanþné prostriedky na zabezpeþenie plnenia úþelu a predmetu zmluvy na roky
2015 a 2016 budú riešené formou dodatku k tejto zmluve.
(2) Vlastník infraštruktúry sa v roku 2014 zaväzuje poskytnúĢ do piateho (5) kalendárneho dĖa
príslušného mesiaca manažérovi infraštruktúry finanþné prostriedky vo výške 1/12 zo sumy
250 000 000 EUR (slovom: dvestopäĢdesiat miliónov EUR) bezhotovostne prevodom na úþet
uvedený v záhlaví zmluvy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi7.
(3) Manažér infraštruktúry môže písomne požiadaĢ vlastníka infraštruktúry aj o poskytnutie
finanþných prostriedkov nad rámec mesaþnej platby poskytnutej podĐa ods. 2 tohto þlánku.
V prípade súhlasu vlastníka infraštruktúry tento môže poskytnúĢ finanþné prostriedky, avšak
súþet všetkých poskytnutých finanþných prostriedkov nesmie prekroþiĢ v roku 2014 þiastku
250 000 000,00 eur (slovom: dvestopäĢdesiat miliónov eur), resp. sumu zodpovedajúcu
upravenému rozpoþtu na príslušný rozpoþtový rok.
(4) Finanþné prostriedky na kompenzáciu finanþných dopadov spojených so znížením úhrad za
prístup k železniþnej infraštruktúre pre železniþných nákladných dopravcov do výšky
22 500 000 EUR (slovom: dvadsaĢdva miliónov päĢstotisíc EUR) sa zaväzuje vlastník
infraštruktúry poskytnúĢ na základe písomnej žiadosti manažéra infraštruktúry, ktorá obsahuje
prehĐad znížených úhrad jednotlivým nákladným dopravcom za príslušné obdobie v dohodnutej
štruktúre uvedenej v prílohách þ. 4a a 4b. ŽiadosĢ predkladá manažér infraštruktúry spravidla
mesaþne. Vlastník infraštruktúry sa zaväzuje poskytnúĢ finanþné prostriedky bezhotovostne
prevodom na úþet uvedený v záhlaví zmluvy, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní
nasledujúcom po dni, kedy bola žiadosĢ doruþená vlastníkovi infraštruktúry.

ýlánok IV
Ekonomicky oprávnené výnosy
(1) Plánované výnosy za prístup k ŽI pre jednotlivé obdobia (roky) zmluvy sa vypoþítavajú podĐa
osobitného predpisu8 na základe rozsahu výkonov plánovaných jednotlivými železniþnými
podnikmi. Rozsah plánovaných dopravných výkonov železniþných dopravcov je uvedený
v prílohe þ. 5 tejto zmluvy.
7

8

Zákon þ. 523/2004 Z. z. o rozpoþtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon þ. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
Výnos Úradu pre reguláciu železniþnej dopravy þ. 7/2012 z 24. mája 2012, ktorým sa mení Výnos Úradu pre reguláciu
železniþnej dopravy þ. 3/2010 zo dĖa 2. 12. 2010 o urþení úhrad za prístup k železniþnej infraštruktúre, ktorým sa
urþujú maximálne úhrady za prístup k železniþnej infraštruktúre v rozsahu minimálneho prístupového balíka
a traĢového prístupu k servisným zariadeniam a poskytovania služieb podĐa Prílohy þ.13 þasti B zákona o dráhach,
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(2) Skutoþné výnosy z prevádzkovania ŽI preukazuje manažér infraštruktúry dokumentáciou
a úþtovnými dokladmi po overení úþtovnej závierky za príslušné (vyhodnocované) obdobie
trvania zmluvy. Výnosy súvisiace s plnením zmluvy eviduje manažér infraštruktúry osobitne
od výnosov ostatných þinností.

(3) Celkovými ekonomicky oprávnenými výnosmi (ćalej len „EOV“) (plánovanými aj skutoþnými)
pre úþely tejto zmluvy sú úhrady od železniþných podnikov za služby poskytované podĐa
Prílohy þ. 13 B bod 1 a 2 zákona o dráhach, ktoré sú stanovené podĐa osobitného predpisu8
a poskytnuté finanþné prostriedky podĐa þlánku III zmluvy.
(4) Celkové dosiahnuté EOV pri závereþnom hodnotení plnenia tejto zmluvy overuje nezávislý
audítor.

ýlánok V
Ekonomicky oprávnené náklady
(1) Ekonomicky oprávnené náklady (ćalej len „EON“) z prevádzkovania ŽI (plánovanými aj
skutoþnými) sú pre úþely tejto zmluvy náklady vynaložené manažérom infraštruktúry na
splnenie výkonov podĐa þlánkov I a II ods. 2 zmluvy, ktorých kvantifikácia je uvedená v prílohe
þ. 6.
(2) Za fixnú þasĢ EON sa pre úþely tejto zmluvy považuje þasĢ nákladov, ktorá vznikne po
odpoþítaní variabilných nákladov z EON súvisiacich s poskytovaním služieb podĐa Prílohy þ. 13
þasĢ B bod 1 a 2 zákona o dráhach.
(3) Variabilné náklady tvoria þasĢ celkových EON stanovených na základe osobitného predpisu9.
(4) Skutoþné EON preukazuje manažér infraštruktúry dokumentáciou a úþtovnými dokladmi
po overení úþtovnej závierky za príslušné (vyhodnocované) obdobie trvania zmluvy. Náklady
súvisiace s plnením zmluvy eviduje manažér infraštruktúry osobitne od nákladov ostatných
þinností.
(5) Celkové dosiahnuté EON v rámci závereþného hodnotenia plnenia tejto zmluvy overuje
nezávislý audítor.

ýlánok VI
Hodnotenie plnenia zmluvy
(1) Hodnotenie plnenia tejto zmluvy sa vykonáva ako priebežné a závereþné.
(2) SúþasĢou priebežného hodnotenia je:
a) plnenie výkonov uvedených v prílohe þ. 5,
b) informácia o priebežnom plnení nákladov a výnosov ŽSR,
c) informácia o priebežnom plnení EON v zmysle prílohy þ. 6,
9

Výnos Úradu pre reguláciu železniþnej dopravy þ. 2/2010 o regulaþnom rámci pre urþovanie úhrad za prístup
k železniþnej infraštruktúre,
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d) vecné plnenie ukazovateĐov uvedených v prílohe þ. 7 (body A,B,C,D)
e) hodnotenie výsledku hospodárenia v štruktúre podĐa prílohy þ. 8.
(3) Priebežné hodnotenie predkladá manažér infraštruktúry po ukonþení prvého, druhého a tretieho
štvrĢroka vlastníkovi infraštruktúry do 35 kalendárnych dní po ukonþení príslušného štvrĢroka.
Po ukonþení štvrtého štvrĢroka predloží manažér infraštruktúry vlastníkovi infraštruktúry
priebežné hodnotenie do 60 kalendárnych dní po ukonþení štvrtého štvrĢroka. Priebežné
hodnotenie podĐa odseku 2 písm. d) sa predkladá v termínoch uvedených v prílohe þ.7.
Priebežné hodnotenie nie je overované nezávislým audítorom.
(4) Závereþné hodnotenie sa vykoná formou Protokolu o vyhodnotení plnenia Zmluvy
o prevádzkovaní železniþnej infraštruktúry za príslušný rozpoþtový rok, ktorého návrh
predkladá manažér infraštruktúry do 31. mája nasledujúceho roka po overení úþtovnej závierky
nezávislým audítorom.
(5) Pri závereþnom hodnotení zmluvy predloží manažér infraštruktúry celkovú analýzu nákladov
a výnosov manažéra infraštruktúry ako aj analýzu nákladov a výnosov ŽI súvisiacich s plnením
tejto zmluvy.
(6) Závereþné hodnotenie zmluvy môže obsahovaĢ aj návrh opatrení na skvalitnenie plnenia
predmetu zmluvy v nadchádzajúcom období.

ýlánok VII
Kontrolné opatrenia
Vlastník infraštruktúry je oprávnený kontrolovaĢ plnenie predmetu zmluvy podĐa þlánku I tejto
zmluvy manažérom infraštruktúry. Manažér infraštruktúry je povinný umožniĢ vlastníkovi
infraštruktúry vykonaĢ vecnú kontrolu a následnú finanþnú kontrolu hospodárenia s poskytnutými
finanþnými prostriedkami podĐa zákona þ. 502/2001 Z. z. o finanþnej kontrole a vnútornom audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ýlánok VIII
Iné ustanovenia
(1) Manažér infraštruktúry je povinný viesĢ evidenciu sĢažností, podaní a návrhov ku kvalite
poskytovaných výkonov. Každú sĢažnosĢ, podanie a návrh musí posúdiĢ a rozhodnúĢ o postupe
riešenia veci. Vyhodnotenie týchto ukazovateĐov predloží v termíne predloženia závereþného
hodnotenia zmluvy podĐa þlánku VII ods. 4 zmluvy. V prípade, že sĢažnosĢ, podanie alebo
návrh sa týka GVD a riešenie problému prislúcha železniþnému podniku, manažér infraštruktúry
postúpi sĢažnosĢ, podanie alebo návrh na riešenie príslušnému železniþnému podniku.
(2) Vlastník infraštruktúry má voþi manažérovi infraštruktúry právo uplatniĢ sankcie a stimuly
podĐa prílohy þ. 7.
(3) Pri vypracovávaní a schvaĐovaní cestovných poriadkov je manažér infraštruktúry povinný
prizývaĢ aj zástupcu vlastníka infraštruktúry povereného príslušnou odbornou sekciou na
rokovanie Ústrednej grafikonovej komisie a jeho pripomienkami sa zaoberaĢ.
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(4) Ak sa vyskytnú skutoþnosti, ktoré ovplyvnia plnenie niektorého ustanovenia zmluvy, sú
zmluvné strany povinné ihneć sa vzájomne informovaĢ a dohodnúĢ sa na opatreniach, ktoré
zabezpeþia objektivizáciu vzájomných záväzkov.
(5) Vlastník infraštruktúry má právo vyĖaĢ jednotlivé trate z rozsahu zmluvy a zadaĢ výkony inému
manažérovi infraštruktúry priamo alebo daĢ ich do verejnej súĢaže. Vlastník infraštruktúry tento
zámer prerokuje s manažérom infraštruktúry najmenej 6 mesiacov pred vyĖatím jednotlivých
tratí z rozsahu tejto zmluvy. Finanþné a vecné náležitosti súvisiace s vyĖatím tratí z rozsahu
zmluvy budú predmetom dodatku k tejto zmluve.
(6) (6) Poþas platnosti tejto zmluvy nebudú predmetom verejnej súĢaže, resp. priameho zadania
inému manažérovi infraštruktúry podĐa odseku 5 hlavné trate.
(7) Vlastník infraštruktúry sa zaväzuje rozhodnúĢ na základe návrhu manažéra infraštruktúry
o zaradení železniþných tratí do útlmového režimu najneskôr do troch (3) mesiacov odo dĖa,
kedy mu bol takýto písomný návrh zo strany manažéra infraštruktúry doruþený.
(8) V súlade s rozhodnutím Európskej komisie zo dĖa 17.07.2013 o štátnej pomoci SA.3469 –
2013/C výstavba a prevádzka verejných terminálov intermodálnej dopravy (ex 2012/N)
v prípade zaþatia prevádzkovania Terminálu intermodálnej prepravy Žilina poþas platnosti tejto
zmluvy budú povinnosti vyplývajúce z tohto rozhodnutia riešené samostatným dodatkom
k zmluve“

ýlánok IX
Riešenie sporov a odstúpenie od zmluvy
(1) Všetky spory súvisiace s touto zmluvou budú zmluvné strany riešiĢ predovšetkým cestou zmieru
spoloþnými rokovaniami a až v prípade, že nedôjde k vyriešeniu sporu rokovaním, budú môcĢ
zmluvné strany požiadaĢ o rozhodnutie príslušný všeobecný súd.
(2) Právny režim odstúpenia od zmluvy sa spravuje podĐa ustanovení § 344 až 351 Obchodného
zákonníka.

ýlánok X
Závereþné ustanovenia
(1) Zmluva sa uzatvára na dobu urþitú, a to od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016.
(2) Zmluvu možno meniĢ alebo dopĎĖaĢ iba formou písomných þíslovaných dodatkov podpísaných
oboma zmluvnými stranami.
(3) Zmluva nadobúda platnosĢ dĖom jej podpísania zmluvnými stranami a úþinnosĢ dĖom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR
podĐa § 47a ods. 1 Obþianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona þ. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
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(4) Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z toho tri (3) vyhotovenia obdrží vlastník
infraštruktúry, dve (2) vyhotovenia obdrží manažér infraštruktúry a jedno vyhotovenie obdrží
Ministerstvo financií SR.
(5) Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budú riadiĢ príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a s ním súvisiacimi predpismi.
(6) NeplatnosĢ niektorého z ustanovení zmluvy nemá vplyv na platnosĢ ostatných ustanovení. Ak sa
niektoré z ustanovení zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi,
zaväzujú sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiĢ iným, ktoré najviac zodpovedá
hospodárskym úþelom a právnemu významu pôvodného ustanovenia.
(7) Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo zmluvy, ich
zmluvná voĐnosĢ nie je niþím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili
platne uzavrieĢ zmluvu. V prípade, že taká okolnosĢ existuje zodpovedajú za škodu, ktorá
vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
(8) Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si riadne preþítali, jej obsahu porozumeli a táto plne
zodpovedá ich skutoþnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, urþite a zrozumiteĐne, bez omylu,
bez þasového tlaku, bez akéhokoĐvek psychického alebo fyzického nátlaku.
(9) NeoddeliteĐnou súþasĢou zmluvy sú prílohy:
Príloha þ.1 Základné kapacity ŽI
Príloha þ.2 Železniþné trate
Príloha þ.3 Štandardy železniþných staníc
Príloha þ.4a PrehĐad znížených úhrad nákladným dopravcom podĐa uznesenia vlády
þ.390/2013
Príloha þ.4b Príloha k žiadosti manažéra infraštruktúry o poskytnutie finanþných prostriedkov
Príloha þ.5 Rozsah plánovaných dopravných výkonov železniþných dopravcov
Príloha þ.6 EON manažéra infraštruktúry na rok 2014
Príloha þ.7 Základné ukazovatele, sankcie a stimuly
Príloha þ.8 Celková bilancia EON a EOV manažéra infraštruktúry na rok 2014
Príloha þ.9 Ekonomicky neoprávnené náklady manažéra infraštruktúry
Príloha þ.10 Výklad pojmov

V Bratislave, dĖa:.

12. 2013

za vlastníka infraštruktúry:
Ing. Ján Poþiatek
minister dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR

V Bratislave, dĖa:.

12. 2013

za manažéra infraštruktúry:
Ing. Štefan Hlinka
generálny riaditeĐ ŽSR
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Príloha þ. 1

Základné kapacity ŽI pre Zmluvu o prevádzkovaní železniþnej infraštruktúry
na roky 2014 - 2016
Odvetvie
ŽTS

Parameter
*Stavebná dĎžka tratí celkom (v km)
Z toho:
**prevádzkované (km)

Hodnota
3631
3601

Z toho:

OZT

JednokoĐajné
Dvoj- a viackoĐajné
Širokorozchodné
Normálneho rozchodu
Úzkorozchodné
neprevádzkované (km)
JednokoĐajné, normálny rozchod
Stavebná dĎžka koĐají celkom (km)
Z toho:
Hlavných
Ostatných staniþných
Poþet výhybiek
Poþet výhybkových jednotiek (v.j.)
Poþet mostov
OceĐové
Masívne
Celková dĎžka mostov (m)
Poþet tunelov
JednokoĐajné
DvojkoĐajné
Celková dĎžka tunelov (m)
Železniþné priecestia
Nezabezpeþené priecestia (ks)
Budovy/stavby (prevádzkové) - poþet
Budovy/stavby (prevádzkové) - obostavaný priestor (m3)
TraĢové zabezpeþovacie zariadenia
Automatický blok (km)
Jednosmerný
Obojsmerný
Automatické hradlo (km)
Poloautomatický blok (km)
Reléový (km)
Hradlový (km)
Trate s telefonickým dorozumievaním (km)
Staniþné zabezpeþovacie zariadenia
Dopravne s mechanickým zab.zar. (ks)
Dopravne s elektromechanickým zab.zar. (ks)
Dopravne s reléovým zab.zar. (ks)
Dopravne s ostatným zab.zar. (ks)
Dopravne s elektronickým zab.zar. (ks)
DiaĐkovo ovládané zab.zar. – dispeþerom (km)

2583
1017
99
3451
50
31
6895
4650
2245
8 477
9 407
2 324
454
1 870
50 644
76
68
8
45 004
2 145
1 064
3 603
6 035 462
670
129
541
512
762
624
138
1 556
148
68
151
84
24
353

^ƚƌĂŶĂϭǌϮ

Príloha þ. 1

Základné kapacity ŽI pre Zmluvu o prevádzkovaní železniþnej infraštruktúry
na roky 2014 - 2016
Odvetvie
Parameter
Hodnota
OZT

EE

RD

Vlakové zabezpeþovacie zariadenie
Trate s prenosom informácií na vlak.zab. (km)
Priecestné zabezpeþovacie zariadenie
Zabezpeþené priecestia (ks)
Z toho:
Mechanické závory (ks)
Svetelné priecestné zab.zar. (ks)
Trvalo zamknuté
PZM 0
Spádoviskové zabezpeþovacie zariadenia
KoĐajové brzdy (ks)
z toho:
Elektro-pneumatické
Pružinovo-hydraulické
Elektro-hydraulické
Mechanizované spádoviská (ks)
Poloautomatizované spádoviská (ks)
Automatizované spádoviská (ks)
Kompresové stanice - spolu
Stacionárna (v hale, dvojstupĖové piestové)
Stacionárna (v hale, jednostupĖové skrutkové kompresory)
Balená piestová (mobilná, jednostupĖové kompresory)
Balená skrutková (mobilná, jednostupĖové kompresory)
Balená zubová (jednostupĖový hydraulický agregát)
Elektrifikované trate :
elektrifikované AC 25000 V/50 Hz (15000 V/16,7 Hz) (km)
elektrifikované DC 3000 V (1500 V, 600 V) (km)
Rozvinutá dĎžka trakþného vedenia (km)
jednofázové trakþné vedenia (km)
jednosmerné trakþné vedenia (km)
napájacie a spínacie stanice (ks)
jednofázové trakþné napájacie stanice (ks)
jednosmerné trakþné napájacie stanice (ks)
podporné meniarne (ks)
jednofázové spínacie stanice (ks)
jednosmerné spínacie stanice (ks)
prevozné meniarne (ks)
Dopravne celkom (poþet)
v tom:
železniþná stanica
pohraniþná stanica
ostatné dopravne (hradlo, odboþka, výhybĖa, zastávka, prekladisko, závory,
dopravĖa na trati so zjednodušeným riadením dopravy a iné.)

851
1 081
61
969
42
9
214
66
140
8
5
0
2
17
0
1
4
1
11
1589
762
827
5008
2279
2729
92
12
36
3
18
20
3
1024
304
22
698

Legenda:
ŽTS
EE
OZT
RD

= železniþné trate a stavby
= energetika a elektrotechnika
= oznamovacie a zabezpeþovacie zariadenia
= riadenie dopravy

Poznámka
*Stavebná dĎžka tratí celkom:
prírastok - uvedenie žel. trate v roku 2012 Žilina - Tepliþka do prevádzky
nezapoþítané zrušené trate: Rimavská Sobota - Poltár 29,522 km;
Dev. Jazero - Stupava 6,575 km
**Nezapoþítané trate s pozastavenou prevádzkou z dôvodu zlého technického stavu:
TurĖa nad Bodvou - MÁV 3,139 km; Komárno - Kolárovo 25,908 km;
Žabokrecká spojka 1,279 km v celkovej dĎžke 30,326 km.

^ƚƌĂŶĂϮǌϮ

WƌşůŽŚĂē͘Ϯ

ĞůĞǌŶŝēŶĠƚƌĂƚĞ^Z
şƐůŽƚƌĂƚĞ
101 A
101 D
101 E
105 A
106 A
106 B
106 C
106 D
106 F
106 G
107 A
107 B
107 C
109 B
114 B
120 A
120 B
125 A
126 A
126 B
127 A
127 B
127 C
127 D
127 E
127 F
127 G
128 A
101 B
102 A
103 A
103 B
103 C
104 A
106 E
107 D
109 A
109 C
112 A
115 A
115 B
115 D
116 A
118 A
118 B
118 C
118 D
121 A
122 C
122 D
123 A
124 A
128 B
128 C
130 A
101 C
104 B
104 C
104 D
104 E
110 A
113 A
114 A

<ĂƚĞŐſƌŝĂ
ƚƌĂƚĞ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

ĂēŝĂƚŽŬƚƌĂƚĞ
ýierna nad Tisou št. hr.
Barca St. 1 (traĢová koĐaj 101)
Barca St. 1 (traĢová koĐaj 102)
Košice
KraĐovany
Odb. Potok
Varín
Žilina
Púchov
Žilina-Tepliþka
Plaveþ št. hr.
Plaveþ výh. ý. 1/3
Kysak výhybka þ. 39/40
ýaĖa št. hr.
ýadca
Štúrovo št. hr.
Komárno št. hr.
Púchov
Bratislava hlavná stanica
Devínska Nová Ves
Bratislava-Vajnory
Bratislava-Vajnory
Bratislava východ odch. sk. Juh
Bratislava-Petržalka
Odb. Moþiar
Odb. Moþiar
Bratislava-Nové Mesto
Leopoldov
ýierna nad Tisou št. hr. ŠRT
MaĢovce ŠRT št. hr.
Medzilaborce št. hr.
Trebišov
Lastovce odb.
MaĢovce
Žilina zriaćovacia stanica
Strážske
Košice
Krásna nad Hornádom
Plaveþ
Plešivec
Výh. Urbánka
FiĐakovo št. hr.
ýervená Skala
Zvolen osobná stanica
Priekopa odb.
Zvolen nákladná stanica
Zvolen osobná stanica
Hronská Dúbrava
Prievidza
Jelšovce
Kozárovce
Komárno
Sereć
Trnava
Trenþín
Slovenské Nové Mesto št. hr.
Stakþín
Vranov nad TopĐou
Bardejov
Hatalov odboþka
Margecany
Trstená
Žilina

<ŽŶŝĞĐƚƌĂƚĞ
Košice
Košice
Košice
KraĐovany
Púchov
Odb. Váh
Odb. Váh
ýadca št. hr.
Lúky pod Makytou št. hr.
Žilina
Kysak
Plaveþ výh. ý. 5/6
Kysak výhybka þ. 35/36
Barca
Skalité št. hr.
Bratislava hlavná stanica
Nové Zámky
Bratislava hlavná stanica
Kúty št. hr.
Devínska Nová Ves št. hr.
Odb. Vinohrady
Bratislava-Raþa
Rusovce št. hr.
Bratislava-Petržalka št. hr.
Bratislava predmestie
Odb. Vinohrady
Bratislava hlavná stanica
Galanta
ýierna nad Tisou ŠRT
Haniska pri Košiciach ŠRT
MichaĐany
Výh. Slivník
MichaĐany odb.
Bánovce nad Ondavou
Žilina výh. ý.
Prešov
Plešivec
Barca St. 4
Poprad-Tatry
Zvolen osobná stanica
FiĐakovo St. 3
FiĐakovo
Banská Bystrica
Vrútky
Vrútky nákladná stanica
Zvolen mesto odb.
Odb. Dolná ŠtubĖa
Palárikovo
Nové Zámky
Zbehy
Leopoldov
Bratislava-Nové Mesto
Trnava
Kúty
Chynorany
Slovenské Nové Mesto
Humenné
Trebišov
Kapušany pri Prešove
Bánovce nad Ondovou odboþka
ýervená Skala
KraĐovany
Rajec

dƌĂƚĞǀŬŵ
98,750
3,848
3,848
203,445
85,682
3,350
4,161
37,265
21,062
7,279
78,192
0,900
0,892
18,199
20,226
148,963
33,417
158,253
70,603
3,620
4,776
4,803
34,065
2,396
1,400
1,231
5,081
29,640
3,208
87,000
120,000
16,000
0,719
29,000
0,585
60,000
84,000
2,136
60,661
149,650
1,771
11,763
86,296
96,165
1,025
1,029
62,492
116,670
113,751
4,562
82,966
94,737
14,238
69,088
48,749
1,006
26,763
31,909
34,564
0,878
91,979
56,348
20,221

WƌşůŽŚĂē͘Ϯ

ĞůĞǌŶŝēŶĠƚƌĂƚĞ^Z
şƐůŽƚƌĂƚĞ
115 C
116 B
116 C
117 C
119 A
119 B
119 C
122 A
122 B
122 C
123 B
129 A
129 B
129 C
129 D
130 B
110 B
110 C
111 A
111 B
111 C
111 D
112 B
112 C
114 C
117 A
117 B
121 B
123 C
124 B
124 C
126 C
128 D
129 E
130 C
112 D
112 E
112 F
130 D
Spolu

<ĂƚĞŐſƌŝĂ
ƚƌĂƚĞ
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6

ĂēŝĂƚŽŬƚƌĂƚĞ
Lenartovce št. hr.
Jesenské
Hronec
VeĐký Krtíš
Zvolen osobná st.
Šahy
Levice
Horná ŠtubĖa
Prievidza St. 3
Nitrianske Pravno
TopoĐþianky
Nové Mesto nad Váhom
Kúty
Holíþ nad Moravou
Nové Mesto nad Váhom výh.þ. 49
Trenþianska Teplá
Spišské Podhradie
Levoþa
Dobšiná
Plešivec
Plešivec
Moldava nad Bodvou
Odb. Spišská Belá
Tatranská Lomnica
ýadca
Luþenec
Brezniþka
Banská Štiavnica
Zbehy
Komárno
Neded
Plavecký Mikuláš
Brezová pod Bradlom
PiešĢany
Nemšová
Poprad-Tatry TEŽ
Tatranská Lomnica TEŽ
Štrbské Pleso OŽ
Trenþianska Teplá TREŽ

<ŽŶŝĞĐƚƌĂƚĞ
Lenartovce
Brezno
Chvatimech odboþka zastávka
Luþenec
Šahy
ýata
Štúrovo
Prievidza
Prievidza nákladná stanica
Prievidza
ÚĐany nad Žitavou
Vrbovce št. hr.
Skalica na Slovensku št. hr.
Holíþ nad Moravou št. hr.
Nové Mesto nad Váhom výh.þ. 54
Horné Srnie št. hr.
Spišské Vlachy
Spišská Nová Ves
RožĖava
Slavošovce
MuráĖ
Medzev
Spišská Belá
VýhybĖa Studený Potok
Makov
Utekáþ
Katarínska Huta
Hronská Dúbrava
Radošina
Kolárovo
ŠaĐa
Záhorská Ves
Jablonica
Vrbové
Lednické Rovne
Štrbské Pleso
Starý Smokovec
Štrba OŽ
Trenþianska Teplice

dƌĂƚĞǀŬŵ
0,741
82,154
1,373
41,486
74,196
31,481
52,324
37,752
0,821
10,890
39,048
44,685
27,748
3,213
0,814
12,649
9,226
12,656
26,060
23,808
40,916
15,358
2,628
8,796
25,872
41,794
9,822
19,731
21,496
25,811
18,939
49,509
11,669
7,910
17,271
29,107
5,950
4,609
5,427
3 663,016

Príloha þ.3

Štandardy železniþných staníc
1.Úvod
Štandardy železniþných staníc a tratí vychádzajú zo záverov materiálu Jednotná vízia
železniþného sektora v SR, schváleného na porade vedenia MDVRR SR dĖa 19.11.2012
súþasných finanþných možností objednávateĐa služieb. CieĐom implementácie štandardov
železniþných staníc je zvýšenie kvality infraštruktúry pre cestujúcu verejnosĢ, ako aj správy
a údržby železniþnej infraštruktúry.

2. Plnenie štandardov
2.1 Vybrané pojmy:
ObjednávateĐ – vlastník železniþnej infraštruktúry, MDVRR SR
DodávateĐ – manažér železniþnej infraštruktúry, ŽSR
Termín realizácie - termín uplatĖovania a kontroly štandardu vo všetkých staniciach uvedených
v bode 2.2.
Laviþka so sektorovým sedením – laviþka, ktorá neumožĖuje cestujúcemu ležaĢ.
Vykurovaná þakáreĖ – uzavretý priestor v stanici pre cestujúcu verejnosĢ s oznaþením
„ýakáreĖ“ s funkþným vykurovacím telesom
Verejnosti prístupný obvod stanice pre úþely uplatĖovania štandardov staníc pozostáva z
priestoru vymedzenom:
Ͳ zvislou plochou, vedenou 3 m od osi koĐaje, najvzdialenejšej od miesta prístupu na
stanicu z predstaniþného priestoru a urþenej pre vlaky osobnej dopravy, zastavujúce tu
pre výstup a nástup cestujúcich, na strane odvrátenej od príslušnej nástupnej hrany,
Ͳ zvislými rovinami, vedenými kolmo na dotyþnicu zvislého priemetu tejto plochy
a prechádzajúcimi tými koncami nástupných hrán stanice, ktoré najćalej vybiehajú k jej
zhlaviam
Ͳ zvislou plochou, vedenou 20 m od osi koĐaje, priĐahlej k výpravnej budove, na strane
priĐahlej k výpravnej budove.
PokiaĐ sa v takto vymedzenom priestore nachádzajú verejnosti neprístupné pracoviská,
zreteĐne oddelené od verejnosti prístupných priestorov stanice napr. plotom, alebo múrom
budovy, vzĢahujú sa požiadavky týchto štandardov len na tie þasti neprístupných pracovísk,
ktoré sa nachádzajú vo vymedzenom priestore a sú z verejnosti prístupnej þasti stanice
viditeĐné. Naopak, požiadavky štandardov sa nevzĢahujú na tie þasti takto vymedzeného
priestoru, ktoré ležia na pozemkoch, nenachádzajúcich sa v správe ŽSR.
Požiadavky štandardov sa ćalej vzĢahujú na vonkajší výzor samotnej výpravnej budovy, bez
ohĐadu na to, þi leží alebo neleží v priestore vymedzenom v predchádzajúcom bode a ćalej na
všetky ćalšie priestory nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti stanice, ktoré slúžia
cestujúcej verejnosti (prístupové cesty, parkovisko, park), pokiaĐ k nim príslušné pozemky sú
v správe ŽSR. Ak sú zariadenia alebo stavby v týchto priestoroch prenajaté inému subjektu,
zariadi tam ŽSR dodržiavanie a sankcionovanie dohovorených štandardov v príslušných
nájomných zmluvách.
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2.2 Vybrané stanice - pre úþely plnenia štandardu sú urþené nasledovné železniþné stanice:
OR Košice
ýierna nad Tisou
Košice
Haniska pri Koš.
Bánovce n/Ondavou
Humenné
Prešov
Kysak
MichaĐany
Poprad – Tatry
Margecany
Spišská Nová Ves
Slov. N. Mesto
Mníšek n/Hnilcom
Plešivec
RožĖava
Slanec
Starý Smokovec
Trebišov
Vranov nad TopĐou
19

OR Zvolen
Zvolen os. st.
Banská Bystrica
Levice
Luþenec
Brezno
FiĐakovo
Horná ŠtubĖa
Jesenské
Kozárovce
KriváĖ
ÚĐany nad Žitavou

OR Žilina
Žilina
ýadca
KraĐovany
Púchov
Trenþianska Teplá
Trenþín
Liptovský Mikuláš
Oravský Podzámok
Ružomberok
Vrútky

11

10

OR Trnava
Bratislava hl. st.
Trnava
Bratislava N. Mesto
Bratislava -Petržalka
Devínska Nová Ves
Galanta
Komárno
Kúty
Nitra
Nové M. n/Váhom
Nové Zámky
Štúrovo
Dunajská Streda
Jablonica
Nováky
Prievidza
TopoĐþany
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2.3 Kontrola plnenia štandardov
2.3.1 Kontrola štandardov – kontrola plnenia štandardov železniþných staníc vykonávaná
objednávateĐom môže byĢ:
- plánovaná – zamestnanec MDVRR SR sa vopred dohodne s prednostom stanice
o vykonaní komisionálnej kontroly plnenia štandardu v ŽST. Komisia bude tvorená
minimálne jedným zástupcom MDVRR SR a minimálne jedným zástupcom ŽSR. Z tejto
kontroly bude vyhotovený kontrolný protokol a bude potvrdený všetkými þlenmi komisie.
- neplánovaná – zamestnanec MDVRR SR po vykonanej kontrole štandardu v mieste
plnenia je povinný neodkladne ohlásiĢ výsledok kontroly prednostovi stanice. Z tejto
kontroly bude vyhotovený kontrolný protokol a bude potvrdený prednostom stanice
a zástupcom MDVRR SR. V prípade, že prednosta stanice nebude dostupný,
zamestnanec MDVRR SR spíše protokol a aj s príslušnou fotodokumentáciou a
bezodkladne (maximálne do 3 pracovných dní) zašle prednostovi stanice, ktorý
nedostatok preverí a potvrdí svojím podpisom do protokolu.
2.3.2 Vyhodnotenie štandardov – vyhodnotenie plnenia štandardov bude súþasĢou
protokolárneho vyhodnotenia zmluvy o prevádzkovaní železniþnej infraštruktúry za príslušný
rok.
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3. Jednotlivé kvalitatívne štandardy a ich definície
3.1. VybavenosĢ železniþných staníc (4)
3.2. VzhĐad a funkþnosĢ budov a zariadení (6)
3.3. InformovanosĢ cestujúcej verejnosti (5)
3.4. BezpeþnosĢ (1)

3.1. VybavenosĢ železniþných staníc
3.1.1. Umiestnenie laviþiek so sektorovým sedením na všetkých krytých nástupištiach, vo
vestibuloch staníc a a þakárĖach
Popis štandardu:
Laviþky musia byĢ umiestnené na všetkých krytých nástupištiach, vo vestibuloch a
þakárĖach staníc. V prípade, že sa v stanici nachádza þakáreĖ, umiestnenie laviþiek vo
vestibule nie je nutné. Klasické laviþky sa budú postupne vymieĖaĢ za sektorové podĐa
finanþných možností a to po skonþení ich životnosti. Minimálny poþet miest na sedenie
sa urþia nasledovne:
Kryté nástupište: 3 miesta na sedenie na každých 60 m dĎžky nástupnej hrany
Vestibul: 3 miesta na sedenie/150m2
ýakáreĖ: 15 miest na sedenie/50m2
Termín realizácie:
Od 1.1.2015
3.1.2. Stanice so zavedenou úžitkovou alebo pitnou vodou musia byĢ v miestach urþených pre
cestujúcu verejnosĢ vybavené splachovacím WC.

Popis štandardu:
Splachovacie WC musí byĢ dostupné v staniciach vybavených úžitkovou alebo pitnou
vodou. Môžu byĢ uzamknuté, avšak kĐúþe musia byĢ cestujúcej verejnosti dostupné.
Informácia o mieste poskytnutia kĐúþa musí byĢ zabezpeþená na vonkajších dverách
WC. Používanie WC môže byĢ aj spoplatĖované.
Termín realizácie:
Od 1.1.2015
3.1.3. Teplota vo vykurovaných þakárĖach nesmie klesnúĢ pod +15°C
Popis štandardu:
Nameraná teplota v uzavretých miestnostiach þakární vybavených vykurovacími telesami
nesmie klesnúĢ pod stanovenú hranicu. Vo vestibuloch a halách, kde je zavedené
vykurovanie, nesmie klesnúĢ pod minimálnu teplotu +1°C.
Termín realizácie:
Od 1.1.2015
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3.1.4. Priestor stanice musí byĢ osvetlený najmenej 30 minút pred príchodom vlaku
urþeným cestovným poriadkom a najmenej 15 minút po jeho skutoþnom odchode
Popis štandardu:
Za priestory stanice sa považujú verejnosti prístupný obvod stanice. Za neplnenie
štandardu sa nepovažujú prípady, kedy došlo k výpadku elektrickej energie.
Termín realizácie:
Od 1.1.2015
3.1.5. Stojiská pre bicykle
Popis štandardu:
Železniþné stanice a zastávky vybavené stojiskami pre bicykle v rozsahu dohodnutom
zmluvnými stranami1 podĐa dohodnutého harmonogramu.
Termín realizácie:
Od 1.1.2015

3.2. VzhĐad a funkþnosĢ budov a zariadení
3.2.1. Všetky budovy a zariadenia umiestnené vo verejnosti prístupnom obvode stanice
používané cestujúcou verejnosĢou musia byĢ bez viditeĐných nedostatkov vonkajšieho
vybavenia a aj ich funkþnosti.
Popis štandardu
Za vonkajšie vybavenie stanice sa považujú odkvapy, kĐuþky dverí, celistvosĢ okien,
krytina strechy, výdreva laviþiek, povrch spevnených plôch a pod.
Termín realizácie:
Od 1.1.2016
3.2.2. Všetky budovy a zariadenia umiestnené vo verejnosti prístupnom obvode stanice
používané cestujúcou verejnosĢou, ktoré sú nefunkþné alebo poškodené musia byĢ
odstránené, ak nie je vážny konkrétny dôvod na ich ponechanie (v takom prípade musia
byĢ vykonané urýchlene všetky opatrenia pre ich uvedenie do súladu s požiadavkami
štandardov).
Termín realizácie:
Od 31.12.2016
1

Štandard poþtu stojísk bude urþený na základe analýzy poþtu cestujúcich dochádzajúcich na železniþnú stanicu
alebo zastávku bicyklom poþas letnej sezóny, morfológie okolia železniþnej stanice alebo zastávky a na základe
perspektívy rozvoja cyklistickej dopravy v zmysle Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR
schválenej uznesením vlády SR þ. 223/2013 zo 7. mája 2013, ktorá predpokladá zvýšenie podielu cyklistickej
dopravy na celkovej deĐbe prepravnej práce na 10% v roku 2020. ObjednávateĐ spracuje štandard poþtu stojísk
v spolupráci s dodávateĐom a železniþnými dopravcami do 1.7.2014. Uvedený štandard bude obsahovaĢ aj
harmonogram postupného zavádzania so zohĐadnením priestorových možností železniþnej stanice alebo zastávky.
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3.2.3. Vnútorné priestory pre cestujúcu verejnosĢ sú pravidelne þistené od prachu,
odpadkov a akýchkoĐvek neþistôt; sklá okien z obidvoch strán sú pravidelne þistené od
prachu, viditeĐných neþistôt a bez prekrytí nevhodnými materiálmi.
Popis štandardu:
Na ŽST bude zavedená evidencia, na základe ktorej bude preukázaný dátum a objekt
þistenia a upratovania. Evidencia bude umiestnená na vhodnom mieste mimo dosahu
cestujúcej verejnosti podĐa miestnych pomerov. SúþasĢou evidencie bude aj
harmonogram upratovacích prác zabezpeþovaných zmluvnými partnermi.
Termín realizácie:
Od 01. 01. 2015
3.2.4. Exteriér budov a prístreškov, steny podchodov, náter drobnej architektúry (laviþky,
smetné koše apod.) v obvode stanice prístupnom cestujúcej verejnosti bez zjavných chýb
celistvosti omietky, resp. náteru (odtieĖ náteru približne zhodný s pôvodným; nie sú
prípustné grafity, viditeĐné škvrny alebo zjavná hrdza)
Termín realizácie:
Od 1.1.2016
3.2.5. Exteriér - náter železniþných zariadení (nástupištných hrán, osvetĐovacích zariadení
a pod.) v obvode stanice prístupnom cestujúcej verejnosti bez zjavných chýb celistvosti
omietky resp. homogenity náteru (nie sú prípustné grafity, viditeĐné škvrny alebo zjavná
hrdza).
Termín realizácie:
Od 1.1.2016
3.2.6. Exteriér - ostatné vonkajšie priestory v obvode stanice prístupnej cestujúcej
verejnosti bez odpadkov, spevnené plochy s celistvým povrchom bez akejkoĐvek buriny
a odpadkov, na trávnatých plochách v tomto obvode nesmie výška porastu mimo stromov
a ozdobných kríkov nikdy prekroþiĢ výšku 20 cm nad terénom
Termín realizácie:
Od 1.1.2016
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3.3. InformovanosĢ cestujúcej verejnosti
3.3.1. PodaĢ informácie o cestovnom poriadku daného traĢového úseku prislúchajúceho
k stanici vrátane oznaþenia dopravcu a kontaktu na neho
Popis štandardu
Vývesné cestovné poriadky a tabule odchodov a príchodov budú doplnené o informáciu
pre cestujúcich – kontakt na dopravcu, napr. ZSSK kontaktná infolinka 18 188 alebo
Dopravca RegioJet internetová stránka www.regiojet.sk. Informácie budú uvedené
v slovenskom a anglickom jazyku.
Termín realizácie:
do vývesných cestovných poriadkov od 01. 01. 2014
do tabúĐ odchodov a príchodov od 01. 01. 2015
3.3.2. PodaĢ informácie o možnosti a spôsobe prepravy zdravotne postihnutých osôb vo
vývesných cestovných poriadkoch
Popis štandardu
DoplniĢ do vývesných cestovných poriadkov informáciu o získaní možnosti a spôsobe
prepravy zdravotne postihnutých osôb, a to tým že vývesné cestovné poriadky budú
obsahovaĢ aj kontaktnú linku na dopravcu, napr. ZSSK 18 188 alebo RegioJet
www.regiojet.sk. Informácie budú uvedené v slovenskom a anglickom jazyku.
Termín realizácie:
do vývesných cestovných poriadkov od 01. 01. 2015
3.3.3 Vybrané nástupištia stanice musia byĢ rozdelené na sektory kvôli lepšej orientácii
cestujúcich
Popis štandardu
Železniþné stanice urþené odberateĐom a v nich vybrané nástupištia budú vybavené
sektormi podĐa TNŽ 73 6390. DodávateĐ zabezpeþí doplnenie sektorov na nástupištiach
a odberateĐ zabezpeþí, aby ZSSK dodalo do vybraných železniþných staníc plán radenia
vlakov v súlade s TNŽ 73 6390.
Stanice s termínom realizácie (od 1.1.):
OR Košice
Košice
Poprad – Tatry
Prešov
Kysak
Trebišov

Rok
2015
2015
2016
2016
2016

OR Zvolen
Zvolen os. st.
Banská Bystrica
KriváĖ

Rok
2014
2015
2016

OR Žilina
Žilina
ýadca
Púchov
Trenþianska Teplá
Trenþín
Vrútky

3.3.4 Oznaþenie železniþných staníc logom manažéra
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Rok
2015
2015
2015
2015
2015
2016

OR Trnava
Nové M. n/V.
Trnava
Bratislava hl. st.
Nové Zámky
Štúrovo

Rok
2014
2015
2015
2016
2016
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Popis štandardu
PovinnosĢ oznaþenia železniþných staníc logom manažéra infraštruktúry v zmysle TNŽ
73 6390
Termín realizácie:
Od 1.1.2015
3.3.5 Na každom nástupišti s mimoúrovĖovým prístupom v stanici musí byĢ vyvesený plán
radenia vlakov, ktoré majú štruktúrované radenie, ktoré stanica obsluhuje
Popis štandardu
OdberateĐ zabezpeþí od dopravcu osobnej prepravy vývesku o radení vlakov; dodávateĐ
zabezpeþí ich umiestnenie do sklenených tabúĐ.
Termín realizácie:
Od 1.1.2015

3.4. BezpeþnosĢ
3.4.1. Priestory prístupné cestujúcej verejnosti urþené na nástup a výstup do vlaku v zime
pri snehovej pokrývke odhrnuté a pri Đadovici posypané v miere nevyhnutnej pre bezpeþný
pohyb cestujúcich (zabránenie možnosti vzniku úrazu)
Popis štandardu
OdstraĖovanie snehovej pokrývky musí zaþaĢ do 2 hodín od nahlásenia pohotovosti
slúžiacemu dispeþerovi dopravy.
Termín realizácie:
Od 1.1.2015
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4. Sankcie za neplnenie úrovne štandardov železniþných staníc
VzhĐadom k tomu, že štandardy železniþných staníc sú po vzájomnej dohode zmluvných
strán v roku 2014 pilotným riešením skvalitnenia infraštruktúry pre cestujúcu verejnosĢ, nebude
sa poþas tohto roka uplatĖovaĢ sankþný systém postihov za ich neplnenie.

5. Ostatné ustanovenia
-

Zmluvné strany sa dohodli:
do konca roka 2014 stanovia sadzobník sankcií za neplnenie štandardov železniþných
staníc,
za úþelom ćalšieho skvalitnenia poskytovaných služieb na železniþnej infraštruktúre
stanovia do konca roka 2015 definície štandardov ostatných železniþných staníc, zastávok
a tratí uvedených v tabuĐke þ.1, systém ich merania a vyhodnocovania s ohĐadom na
finanþné možnosti dodávateĐa tak, aby boli postupne realizované od 1.1.2017.

TabuĐka þ.1: Predbežný popis štandardov železniþných staníc, zastávok a tratí
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Tabuľka č.1 k prílohe č.3

Predbežný popis štandardov železničných staníc, zastávok a tratí
Štandardy železničných staníc a zastávok
P.č. - Štand.

Popis štandardu

1.

Prístrešok, chrániaci cestujúcich pred dažďom a vetrom s minimálnou pôdorysnou plochou, zodpovedajúcou priemernej frekvencii nástupu na najviac vyťažený denný spoj

2.
3.
4.
5.

Umiestnené lavičky so sektorovým sedením, na všetkých krytých perónoch, v staniciach a čakárňach.
1 smetný kôš, ktorý musí byť pravidelne vyprázdňovaný tak, aby nedochádzalo k jeho preplňovaniu s preukázateľným plnením
Podať informácie o cestovnom poriadku daného traťového úseku prislúchajúceho k stanici, vrátane označenia dopravcu a kontaktu na neho
Podať informácie o možnosti a spôsobe prepravy zdravotne postihnutých osôb
Na neobsadených zastávkach, v ktorých je zriadené osvetlenie vonkajších priestorov, prístupných cestujúcej verejnosti, musí byť toto funkčné najmenej 30 minút pred
cestovným poriadkom určeným príchodom vlaku a najmenej 15 minút po jeho skutočnom odchode

6.
7.

Zreteľné a výrazné označenie smeru jazdy vlaku k najbližšiemu spádovému centru v obidvoch smeroch jazdy (resp. v každom možnom smere jazdy)

8.
9.

Označenie železničných zastávok logom manažéra infraštruktúry
Stanice so zavedenou úžitkovou alebo pitnou vodou musia byť v miestach určených pre cestujúcu verejnosť dostupné a vybavené splachovacím WC
Všetky budovy a zariadenia, umiestnené vo verejnosti prístupnom obvode stanice používané cestujúcou verejnosťou; musia byť bez viditeľných nedostatkov vonkajšieho
vybavenia (odkvapy, kľučky dverí, celistvosť okien, krytina strechy, výdreva lavičiek, povrch spevnených plôch apod.) a aj ich funkčnosti, pokiaľ ide o zariadenie, používané
cestujúcou verejnosťou.
Všetky budovy a zariadenia, umiestnené vo verejnosti prístupnom obvode stanice používané cestujúcou verejnosťou; nefunkčné alebo poškodené stavby a zariadenia
musia byť odstránené, ak nie je vážny konkrétny dôvod na ich ponechanie (v takom prípade musia byť vykonané urýchlene všetky opatrenia pre ich uvedenie do súladu
s požiadavkami štandardov).

10.

11.
12.

Na každom nástupišti s mimoúrovňovým prístupom v stanici musí byť vyvesené radenie vlakov, ktoré majú štruktúrované radenie , ktoré v stanici zastavujú

13.

Vybrané nástupištia stanice musia byť rozdelené na sektory kvôli lepšej orientácii cestujúcich.

14.

Vnútorné priestory pre cestujúcu verejnosť sú pravidelne čistené od prachu, odpadkov a akýchkoľvek nečistôt, sklá okien z obidvoch strán sú pravidelne
čistené, bez prachu, viditeľných nečistôt a prekrytí nevhodnými materiálmi.

15.

Exteriér - budov a prístreškov, steny podchodov, náter drobnej architektúry (lavičky, smetné koše apod.) v obvode každého tarifného bodu, prístupnom cestujúcej
verejnosti bez zjavných chýb celistvosti omietky, resp. náteru (odtieň náteru približne zhodný s pôvodným; nie sú prípustné grafity, viditeľné škvrny alebo zjavná hrdza)

16.

Exteriér - náter železničných zariadení (nástupištných hrán, osvetľovacích zariadení apod.) v obvode každého tarifného bodu, prístupnom cestujúcej verejnosti bez
zjavných chýb celistvosti omietky, resp. homogenity náteru (nie sú prípustné grafity, viditeľné škvrny alebo zjavná hrdza)

17.

Ostatné vonkajšie priestory v obvode každého tarifného bodu, prístupnom cestujúcej verejnosti bez odpadkov, spevnené plochy s celistvým povrchom bez akejkoľvek
buriny a odpadkov, na trávnatých plochách v tomto obvode nesmie výška porastu mimo stromov a ozdobných kríkov nikdy prekročiť výšku 20 cm nad terénom

18.
19.

Teplota vo vykurovaných čakárňach nesmie nikdy klesnúť pod + 15°C
Priestor určený pre cestujúcich musí byť osvetlený najmenej 30 minút pred cestovným poriadkom určeným príchodom vlaku a najmenej 15 minút po jeho skutočnom
odchode

Štandardy železničných tratí
20.
21.

22.
23.
24.
25.

Manažér infraštruktúry bude objednávateľovi garantovať, že neprekročí určitý limitovaný počet a rozsah odchýlok od konštrukčných parametrov prevádzkovaných
železničných tratí (rýchlosť, únosnosť); tento počet sa bude postupne znižovať
Zimná údržba musí garantovať úplnú a trvalú zjazdnosť všetkých prevádzkovaných tratí bez vplyvu na železničnú dopravu. Výnimky sú možné len v oblastiach, kde SHMÚ
vyhlásil niektorý zo stupňov výstrah pred tvorbou námrazy, alebo jazykov a závejov; v takom prípade ale musia byť vykonané také opatrenia, aby sa dopad situácie na
železničnú dopravu čo najviac zmiernil
Priechodný prierez železničných tratí a ani rozhľadové pomery pred návestidlami, traťovými značkami a priecestiami v žiadnom prípade nesmú byť obmedzované
vegetáciou v susedstve dráhy ani v čase vrcholu vegetačného obdobia a zabezpečiť maximálnu možnú ochranu pred pádom stromu do priechodného prierezu a ohrozenia
bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy
Koľajové lôžko a murované umelé stavby (oporné a zárubné múry, portály tunelov, odvodňovacie zariadenia, mosty a priepusty) nesmú byť narúšané koreňovým
systémom náletových rastlín
Oceľové konštrukcie mostov, návestidiel, výložníkov TV, osvetľovacích stožiarov, zábradlí a ďalších železničných zariadení v žiadnom prípade nesmú mať poškodený náter
alebo viditeľne narušenú polohu (najmä stožiare a stĺpy)
Železobetónové konštrukcie nesmú byť prevádzkované s narušeným povrchom, umožňujúcim prístup vody k oceľovej výstuži

Príloha þ.4

PrehĐad znížených úhrad nákladným dopravcom podĐa
Uznesenia vlády þ.390/2013
Výnosy za obdobie.......

Dopravca

A) z maximálnych úhrad
UMP

SPOLU
V Bratislave dĖa.....
Spracoval:

UTP

Spolu

Kompenzácia
(rozdiel A -B)

B) zo znížených úhrad
UMP

UTP

Spolu

UMP

UTP

Spolu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Spolu:

Dopravca

ýíslo faktúry

(podĐa ýl. III, odsek (4) zmluvy)

0,00

Poskytnutá zĐava
z úhrady za prístup k ŽI
(požadovaná suma zo štátneho
rozpoþtu)
(v Eur)

Príloha k žiadosti manažéra infraštruktúry o poskytnutie finanþných prostriedkov

Príloha þ. 4b)

SPOLU ZPŽI

OD
ND

Druh dopravy

ZSCS, a.s.
Ostatní
CELKOM

45 098 155

32 034 155
13 064 000

VLKM

11 000 000
2 064 000
13 064 000

VLKM

32 034 155

CELKOM

Dopravca

30 814 155
1 220 000

VLKM

ZSSK, a.s.
Ostatní

Dopravca

25 447 300

8 495 000
16 952 300

TIS.HRTKM

2014

14 900 000
2 052 300
16 952 300

TIS.HRTKM

2014

8 495 000

8 355 000
140 000

TIS.HRTKM

2014

0

6 100 000

OD
6 100 000
0

0

8 485 000

8 355 000
130 000

TIS.HRTKM

11 480 000
1 686 000
13 166 000

VLKM
15 094 000
1 664 000
16 758 000

TIS.HRTKM

PREVÁDZKOVÉ VÝKONY ŽI
2015

NÁKLADNÁ DOPRAVA

31 970 155

30 814 155
1 156 000

VLKM

OD

395 000

0
395 000

ND

45 136 155

31 970 155
13 166 000

VLKM

25 243 000

8 485 000
16 758 000

TIS.HRTKM

2015

5 995 000

370 000

0
370 000

ND

Poþet zastavení/použití
OD
5 995 000
0

0

330 000
40 000
370 000

ND

Poþet zastavení/použití

5 995 000

Poþet zastavení/použití
OD
ND
5 800 000
195 000

PREVÁDZKOVÉ VÝKONY ŽI SPOLU ZA ZPŽI

350 000
45 000
395 000

ND

Poþet zastavení/použití

OD

Poþet zastavení/použití

6 100 000

Poþet zastavení/použití
OD
ND
5 900 000
200 000

PREVÁDZKOVÉ VÝKONY ŽI
2015

OSOBNÁ DOPRAVA

45 478 155

31 970 155
13 508 000

VLKM

11 627 000
1 881 000
13 508 000

VLKM

31 970 155

30 814 155
1 156 000

VLKM

25 645 000

8 485 000
17 160 000

TIS.HRTKM

2016

15 280 000
1 880 000
17 160 000

TIS.HRTKM

2016

8 485 000

8 355 000
130 000

TIS.HRTKM

2016

OD

5 895 000

5 895 000
0

0

Príloha þ.5

310 000
45 000
355 000

ND

355 000

0
355 000

ND

Poþet zastavení/použití

OD

Poþet zastavení/použití

195 000
5 895 000

Poþet zastavení/použití
OD
ND
5 700 000

Rozsah plánovaných dopravných výkonov železniþných dopravcov pre Zmluvu o prevádzkovaní železniþnej infraštruktúry na roky 2014 - 2016

ϯϮϱϲϵ
ϮϲϰϮϰ

ϲϰϬϱ

&ŝŶĂŶēŶĠŶĄŬůĂĚǇ

&ŝǆŶĠŶĄŬůĂĚǇ/ƐƉŽůƵ;ƌ͘ϭнƌ͘ϭϰнƌ͘ϭϳͿ

ϭϳ

ϭϴ

Zúþtovanie opravných položiek (dopad realizácie uznesenia Vlády SR þ.390/2013)

Ekonomicky oprávnené náklady ŽI celkom (r. 33 + r. 34 )

34

;ďĞǌŶĄŬůĂĚŽǀŶĂŽĚƉŝƐǇŵĂũĞƚŬƵŚƌĂĚĞŶĠŚŽǌĨŽŶĚŽǀjĂǌŽaZͿ

ĞůŬŽǀĠŶĄŬůĂĚǇ/;ƌ͘ϯϮͲƌ͘ϭϮͿ

35

ϯϯ

ϲϯϴϴ

sĂƌŝĂďŝůŶĠŶĄŬůĂĚǇ/ƐƉŽůƵ;ƌ͘ϭϵнƌ͘ϮϵͿ
EĄŬůĂĚǇ/ƐƉŽůƵ;ƌ͘ϭϴнƌ͘ϯϭͿ

ϯϭ
ϯϮ

-20 000
340 959

ϯϲϬϵϱϵ

ϵϬϵϱϵ
ϰϭϱϬϱϵ

ϲϯϴϴ

EĞƉƌŝĂŵĞŶĄŬůĂĚǇ

ǀƚŽŵ͗WƌĞǀĄĚǌŬŽǀĄƌĠǎŝĂ

ϯϬ

ϲϱϲϭ
ϯϰϯϴ
ϱϮϬϬ
ϯϵϲϱϳ
Ϯϵϳϭϱ
ϭϰϰϵϱ
ϭϭϱϯ
ϯϱϲϱ
ϭϬϱϬϮ

ϮϬ
Ϯϭ
ϮϮ
Ϯϯ
Ϯϰ
Ϯϱ
Ϯϲ
Ϯϳ
Ϯϴ

Ϯϵ

ϴϰϱϳϭ

WƌŝĂŵĞŶĄŬůĂĚǇ

ǀƚŽŵ͗^ƉŽƚƌĞďĂŵĂƚĞƌŝĄůƵ
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ĞƐƚŽǀŶĠ
KƐƚĂƚŶĠƐůƵǎďǇ
/ŶĠƉƌŝĂŵĞŶĄŬůĂĚǇ

ϭϵ

ϯϮϰϭϬϬ

ϱϴϵϵϯ

EĞƉƌŝĂŵĞŶĄŬůĂĚǇ

ǀƚŽŵ͗WƌĞǀĄĚǌŬŽǀĄƌĠǎŝĂ
^ƉƌĄǀŶĂƌĠǎŝĂ

ϭϱ
ϭϲ

ϲϮϲϮ
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ϯϵϳϮ
ϰϯϭϰϴ
ϲϰϰϭϲ
ϭϱϳϰϵ
ϭϰϬϰ
ϳϳϴϭ
ϯϵϰϴϮ
ϭϯϱϮϬϵ
ϱϰϭϬϬ
ϴϭϭϬϵ

ϮϱϴϳϬϮ

ϭϰ

KE

ϮϬϭϰ

ǀƚŽŵ͗^ƉŽƚƌĞďĂŵĂƚĞƌŝĄůƵ
^ƉŽƚƌĞďĂĞŶĞƌŐŝşĂƐůƵǎŝĞď
KƉƌĂǀǇĂƷĚƌǎďĂ
DǌĚŽǀĠŶĄŬůĂĚǇ
KƐƚĂƚŶĠƉƌŝĂŵĞŶĄŬůĂĚǇ
ǀƚŽŵ͗ĄŬŽŶŶĠƉŽŝƐƚĞŶŝĞ
ĞƐƚŽǀŶĠ
KƐƚĂƚŶĠƐůƵǎďǇ
/ŶĠƉƌŝĂŵĞŶĄŬůĂĚǇ
KĚƉŝƐǇ
ǀƚŽŵ͗ŽĚƉŝƐǇǌŵĂũĞƚŬƵŽďƐƚĂƌĂŶĠŚŽǌĨŽŶĚŽǀjĂǌŽaZ
ŽĚƉŝƐǇŽƐƚ͘ŵĂũĞƚŬƵ/ŽďƐƚĂƌĂŶĠŚŽǌsĂƷǀĞƌŽǀ
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WƌşůŽŚĂē͘ϲ

Ϯ
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ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
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ϭϯ
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Príloha þ. 7

Základné ukazovatele, sankcie a stimuly

Príloha þ. 7

Základné ukazovatele
Pre Zmluvu o prevádzkovaní železniþnej infraštruktúry na roky 2014 – 2016

A. Prevádzkové (vyhodnocujú sa roþne)
dĎžka tratí v km
kategorizácia tratí
poþet dopravných bodov pre osobnú a nákladnú dopravu
priepustnosĢ traĢových úsekov (vyjadrená v poþte vlakov za 24 hod.)
najvyššia traĢová rýchlosĢ vyjadrená v km/hod. (v súlade s predpisom Z 1)
− nehody zapríþinené manažérom infraštruktúry v þlenení podĐa kategórií (poþet,
škoda)

−
−
−
−
−

B. Výkonové (vyhodnocujú sa roþne)
− pravidelný rozsah dopravy
− využitie priepustnej výkonnosti traĢových úsekov (v poþte vlakov za 24 hod),
− stupeĖ obsadenia traĢového úseku pravidelnou dopravou
(pomer súþinu poþtu pravidelných vlakov a priemernej doby obsadenia jedným
vlakom, k celkovému þasu výpoþtu oþisteného od þasu výluk a stálych
manipulácii),
− zoznam dopravcov ,
− poþet zamestnancov, ktorí zabezpeþujú predmet Zmluvy o prevádzkovaní ŽI

C. Kvalitatívne
− štandardy železniþných staníc a tratí podĐa prílohy þ. 3 (vyhodnocuje sa roþne)
− plnenie GVD (vyhodnocuje sa roþne)
− úplné prehĐady odchýliek od konštrukþných parametrov prevádzkových tratí
(vyhodnocuje sa štvrĢroþne)

D. Ekonomické
− súhrnné dopravné výkony v þlenení minimálneho prístupového balíka a traĢového
prístupu k zariadeniam na OD, ND, dopravca (vyhodnocuje sa polroþne)
− tržby z poplatku za použitie ŽI v þlenení na OD, ND, dopravca (vyhodnocuje sa
polroþne)
− nákladovosĢ (vyjadrená: celkové náklady/sumárna dĎžka traĢových úsekov podĐa
prílohy þ.2) (vyhodnocuje sa roþne v þlenení podĐa dohovoru medzi
vlastníkom infraštruktúry a manažérom infraštruktúry )
− výkony vyjadrené vo vlkm a hrtkm, celkové skutoþné náklady a skutoþné výnosy
na traĢové úseky podĐa prílohy þ.2 (vyhodnocuje sa roþne)

E. Sankcie a stimuly
Pre Zmluvu o prevádzkovaní železniþnej infraštruktúry na roky 2014 – 2016
(1) Kvalitatívny ukazovateĐ vþasnosti vlakov osobnej dopravy
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Minimálne percento plnenia absolútneho GVD vlakov osobnej dopravy sa stanovuje na
úroveĖ 93,00.
Minimálne percento plnenia podielového GVD vlakov osobnej dopravy z príþin na strane
ŽSR sa stanovuje na úroveĖ 97,50.
Ak miera percenta plnenia podielového GVD vlakov osobnej dopravy z príþin na strane ŽSR
bude nižšia, ako stanovená, objednávateĐ si uplatní sankciu voþi dodávateĐovi vo výške 5 000
EUR za každé i zaþaté percento.
Ak miera percenta plnenia absolútneho GVD vlakov osobnej dopravy bude nižšia ako
stanovená, objednávateĐ si uplatní sankciu voþi dodávateĐovi vo výške 5 000 EUR za každé,
i zaþaté percento. Táto sankcia sa neuplatní v prípade, ak dodávateĐ preukáže, že vplyv
nezaradených príþin, ktorých dôsledok nebolo možné odstrániĢ konaním dodávateĐa*,
nepresiahol 3 % z celkového poþtu minút meškania vlakov osobnej dopravy, považovaných
za zmeškané.
*Takými príþinami sú:
- nehody kategórie A, B a zrážky dráhových vozidiel s užívateĐmi úrovĖových priecestí,
- meškania z dôvodov iných železníc, dispozície cudzou železniþnou správou,
- vplyvy poþasia,
- iné konkrétne udalostí, ktorých dôsledok preukazne nebolo možné odvrátiĢ konaním
a prijatými opatreniami dodávateĐa pri meškaní vlakov osobnej dopravy.

(2) Zvýšenie bezpeþnosti dopravy. NezvyšovaĢ poþet nehôd a prevádzkových porúch z viny
manažéra infraštruktúry v porovnaní s priemerom hodnôt posledných troch rokov pred
porovnávacím obdobím. Sledujú sa:
a) prevádzková porucha - vchody na obsadenú koĐaj a do obsadeného oddielu (bez
následkov). V prípade prekroþenia rozsahu si uplatní vlastník infraštruktúry sankcie vo
výške 100 EUR za každý prekroþený prípad.
b) nehody pri posune, zrážkach vlakov a vykoĐajeniach, ktorých výsledkom je minimálne
jedna usmrtená alebo Ģažko zranená osoba, alebo znaþné poškodenie vozidlového parku,
koĐaje, iných zariadení alebo životného prostredia (vo výške minimálne 150 000 EUR).
V prípade prekroþenia rozsahu si uplatní vlastník infraštruktúry sankcie vo výške 300
EUR za každý prekroþený prípad.
c) celkový poþet nehôd, vrátane prípadov v písmene a) a b). V prípade prekroþenia rozsahu si
uplatní vlastník infraštruktúry sankcie vo výške 200 EUR za každý prekroþený prípad.
(3 ) Nedodržanie þakacích þasov
Sankcie budú uplatnené za porušenie predpísaných prestupných þasov, zistené kontrolou
alebo na základe podnetu, resp. sĢažnosti a odsúhlasené medzi vlastníkom infraštruktúry
a manažérom infraštruktúry, vo výške 100 EUR za každý jednotlivý odsúhlasený prípad.
(4) S cieĐom dosiahnutia motivácie na znižovanie nákladov, môže manažér infraštruktúry
80% ušetrených nákladov použiĢ na jednoduchú reprodukciu (investície z vlastných zdrojov,
oprava a údržba) .
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(5) Ak manažér infraštruktúry zastaví prevádzku na železniþných tratiach uvedených
v Prílohe þ. 2 zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu objednávateĐa, okrem zastavení
z bezpeþnostných dôvodov, objednávateĐ si môže uplatniĢ sankciu vo výške 5 000 EUR.
(6) Na trati Kúty- Bratislava- Štúrovo manažér infraštruktúry dosiahne v priebehu roka 2014
odstránenie všetkých prechodných obmedzení traĢovej rýchlosti ktoré vznikli pred 1.1.2014.
Sankcie vo výške 100 EUR budú uplatnené za každý jeden opodstatnený a vzájomne
odsúhlasený prípad porušenia tohto parametra na danej trati. Opakované sankcionovanie na
ten istý prípad za každý mesiac môže vlastník infraštruktúry uplatĖovaĢ len v prípade, ak
dodávateĐ nepreukáže, že náprava daných prechodných obmedzení traĢovej rýchlosti je
z finanþných, þi technologických dôvodov nevykonateĐná.
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Výnosy za použitie ŽI spolu

Výnosy nad rámec § 34 zákona o dráhach súvisiace s plnením povinností vlastníka dráhy

EOV spolu
výnosov k odpisom majetku hradeného z fondov EÚ a zo ŠR) (r.8 +r.9 - r.6)

Výsledok hospodárenia zo Zmluvy o prevádzkovaní ŽI

ϵ

ϭϬ

ϭϭ

(r.2 + r.5 + r.7)

(bez

54 100

0

340 959

0

395 059

272 500

54 100

výnosy k odpisom z majetku obstaraného z fondov EÚ a zo ŠR

Iné výnosy železniþnej infraštruktúry

61 976
6 483

68 459

340 959

2014
(plán)

z toho:

z toho : tržby z úhrad za prístup k ŽI - minimálny prístupový balík
tržby z úhrad za prístup k ŽI -traĢový prístup

ϴ

(bez

Úhrada zo ŠR

Úhrada za použitie ŽI celkom:

Výnosy za použitie ŽI

EON spolu (vić príloha þ. 6 tejto zmluvy)
nákladov na odpisy majetku hradeného z fondov EÚ a zo ŠR)

Bilancia EON a EOV (v tis. EUR)

Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ

ϭ

ZŝĂĚŽŬ
;ƌ͘Ϳ

Celková bilancia EON a EOV manažéra infraštruktúry na rok 2014

Príloha þ. 8

Príloha þ.8

Príloha þ. 9

Ekonomicky neoprávnené náklady manažéra infraštruktúry

Príloha þ. 9
(1) náklady na vyradenie hmotného a nehmotného majetku vrátane zostatkových cien
vyradeného hmotného a nehmotného majetku,
(2) penále, úroky (poplatky) z omeškania, zmluvné pokuty a peĖažné náhrady škôd súvisiace
s investíciami,
(3) pokuty, úroky (poplatky) z omeškania, náhrady škôd, prípadne iné sankcie podĐa zmlúv a
všeobecne záväzných právnych predpisov,
(4) výdavky na vybavenie obstarávanej investície zásobami,
(5) manká a škody na majetku zavinené manažérom infraštruktúry vrátane škody zo zníženia
cien nevyužiteĐných zásob a likvidácie zásob,
(6) prevádzkové náklady spojené s odstraĖovaním škôd na majetku v prípade, že škoda je
spôsobená z viny manažéra infraštruktúry,
(7) odmeny þlenom štatutárnych orgánov a ćalších orgánov právnických osôb vyplácané
nad rámec rozhodnutia MDVRR SR,
(8) náklady na zastavenú nedokonþenú výrobu alebo zastavenú þinnosĢ alebo náklady
na doþasne odĖatý majetok,
(9) náklady na zastavenú prípravu a na zábeh výroby, výskum a vývoj,
(10) prirážky k základným odplatám za vypúšĢanie odpadových vôd, prirážky k základným
poplatkom za uskladnenie odpadov a prirážky k poplatkom za zneþistenie ovzdušia,
(11) odpis premlþaných, alebo nevymožiteĐných pohĐadávok,
(12) platby premlþaných dlhov,
(13) náklady (výdavky) na sprostredkovanie a na þinnosĢ iných osôb, ktoré už sú súþasĢou
vlastných nákladov manažéra infraštruktúry, alebo na þinnosti, ktoré by mohol
zabezpeþiĢ manažér infraštruktúry sám, alebo prostredníctvom iných osôb s nižšími
nákladmi, ak manažér infraštruktúry nepreukáže ich nevyhnutnosĢ,
(14) þlenské príspevky a náklady na þinnosĢ iných osôb, ak povinnosĢ ich poskytovania
nevyplýva z osobitných predpisov ako aj realizácie predmetu þinnosti manažéra
infraštruktúry,
(15) náklady vyplývajúce z chýb vo výpoþtoch, v kalkulaþných prepoþtoch, alebo v
úþtovníctve,
(16) náklady zo zvýšenia cien vstupov, ktoré sa ešte nezapracovali do tovaru,
(17) finanþné náklady z úverov, ak sa nepreukáže ekonomická nevyhnutnosĢ potreby úveru,
(18) náklady spojené s realizáciou a sledovaním výkonov, ktorých tržby boli odþlenené
zo ZPŽI,
(19) odstupné v prípade, že do 1 roka bol zamestnanec prijatý späĢ do pracovného pomeru,
(20) náklady na poskytovanie reklamy iným subjektom v prípade, že príjmy z tejto reklamy
nie sú zahrnuté do ZPŽI (napr. náklady na zabezpeþenie, správu a uvedenie reklamnej
plochy do pôvodného stavu a pod.),
(21) náklady, ktoré vznikli pri realizácii þinností, ktoré vlastník dráh neobjednal (vyjadril
písomný nesúhlas s vykonávanou þinnosĢou, výkonom),
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Príloha þ. 9
(22) tvorba a zúþtovanie opravných položiek a ostatných rezerv daĖovo neuznaných, okrem
zúþtovania opravných položiek v roku 2014 z titulu vplyvu plnenia uznesenia vlády SR
þ. 390/2013,
(23) náklady na zdravotné prehliadky pre zamestnancov, ktorým to priamo neurþuje vnútorný
predpis ŽSR alebo predpis MDVRR SR,
(24) náklady na vzdelávanie pre zamestnancov, ktoré sú nad rámec vnútorných predpisov
a pokynov ŽSR.
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Príloha þ. 10
Výklad pojmov
•

cestovný poriadok – súbor dokumentov urþujúcich podmienky chodu vlakov na
železniþnej infraštruktúre. Vydáva sa v nasledujúcich formách:
¾ listy GVD,
¾ zošitové cestovné poriadky,
¾ cestovné poriadky osobitných vlakov,
¾ zoznamy vlakov pre staniþných zamestnancov,
¾ zoznamy vlakov pre traĢových zamestnancov
¾ vývesné cestovné poriadky,
¾ Knižný cestovný poriadok ŽSR,
¾ zoznamy „Príchody vlakov“ a „Odchody vlakov“.

•

doprava na dráhe – vykonávanie dopravných služieb na dráhe, dopravca – železniþný
podnik v zmysle § 35 Zákona þ.513/2009 Z. z. o dráhach v zn. n. p.

•

dopravné služby – preprava tovaru a osôb,

•

dráha – súhrnný názov pre koĐajové dráhy, trolejbusové dráhy a lanové dráhy,

•

koĐajová dráha - súhrnný názov pre železniþné dráhy, elektriþkové dráhy a špeciálne
dráhy,

•

železniþné dráhy - sú železniþné trate a vleþky,

•

železniþné trate - tvoria dopravnú cestu železniþným vozidlám na úþely železniþnej
dopravy, delia sa podĐa úþelu, významu, a vybavenia na hlavné a vedĐajšie,

•

grafikon vlakovej dopravy (GVD) – urþená organizácia vlakovej dopravy, z ktorej
vyplýva typová þinnosĢ všetkých železniþných organizaþných zložiek súvisiaca
s vlakovou dopravou,

•

hlavná traĢ – traĢ, ktorá z hĐadiska dopravného významu slúži na medzinárodnú
dopravu a na zabezpeþenie celoštátnej dopravnej obslužnosti,

•

vedĐajšia traĢ – traĢ, ktorá slúži na zabezpeþenie regionálnej dopravnej obslužnosti
a na mestské a prímestské dopravné služby,

ϭ


•

interoperabilita – pre úþely tejto zmluvy sa rozumie schopnosĢ existujúceho
železniþného systému umožniĢ bezpeþný a nerušený pohyb vlakov, ktoré dosahujú
úroveĖ výkonnosti požadovanú pre železniþný systém,

•

manažér infraštruktúry – je podnikateĐ, ktorý prevádzkuje železniþnú infraštruktúru
(pre potreby zmluvy ŽSR),

•

oznamovacie zariadenie - zariadenie, ktoré musí umožĖovaĢ spoĐahlivé spracovanie a
prenos príkazov, povelov a informácií, ako aj rýchle a spoĐahlivé dorozumenie medzi
zamestnancami zúþastnenými na železniþnej doprave, vzájomne oznamovanie
pokynov a správ medzi úþastníkmi dopravného procesu a informovanie cestujúcej
verejnosti,

•

stavby železniþného spodku – stavby, ktoré úplne, alebo þiastoþne nahrádzajú zemné
teleso, zvyšujú jeho stabilitu alebo ho chránia (najmä odvodĖovacie zariadenia, mosty,
objekty podobné mostom, priepusty, tunely, galérie, oporné, zárubné a obkladné múry,
ochranné a regulaþné stavby, priechody, požiarnotechnické zariadenia, ochranné
zariadenia proti padaniu cudzích predmetov a proti vode),

•

traĢ - súbor stavebno-technických zariadení dopravnej cesty urþenej na pohyb
železniþného vozidla,

•

vlastník infraštruktúry – pre úþel zmluvy štát zastúpený MDVRR SR,

•

zabezpeþovacie zariadenie – zariadenie zaisĢujúce bezpeþný chod vlakov na šírej trati
a v dopravniach,

•

železniþná infraštruktúra – súhrnný názov pre železniþné trate, výhybky, inžinierske
stavby (najmä mosty a tunely), pridruženú infraštruktúru stanice (najmä nástupišĢa,
prístupové zóny vrátane potrieb osôb so zníženou pohyblivosĢou), bezpeþnostné
zariadenia a ochranné zariadenia resp. súhrn objektov, ktoré sú potrebné na prevádzku
dráhy a dopravy na nej,

•

železniþná sieĢ – súhrnný názov pre železniþné trate, stanice, terminály a všetky druhy
pevných zariadení, ktoré sú potrebné na zaistenie bezpeþnej a nepretržitej prevádzky,

•

železniþný podnik – podnikateĐ, ktorého predmetom þinnosti je poskytovanie
dopravných služieb s cieĐom zabezpeþovaĢ železniþnú prepravu tovaru a osôb, priþom
zabezpeþuje aj Ģažnú silu, alebo len Ģažnú silu,

•

železniþný spodok - je tá þasĢ súboru (sústavy) konštrukcií železniþnej dráhy
(železniþnej trate), ktorá s ohĐadom na krajinné a terénne pomery svojou kvalitou
a tvarom:

Ϯ


a) zabezpeþuje statické podmienky pre bezpeþný prenos zaĢažení od ostatných
konštrukcií a zariadení železniþnej dráhy a od železniþných vozidiel (pri stanovenej
rýchlosti) do podložia,
b) zabezpeþuje požadovanú stabilitu geometrickej polohy koĐají a ostatných konštrukcií
a zariadení železniþnej dráhy,
c) vytvára priestorové podmienky pre umiestnenie koĐají potrebných parametrov,
ostatných konštrukcií a zariadení železniþnej dráhy a následne aj bezpeþný pohyb
železniþných vozidiel a osôb, ako aj ostatnú železniþnú prevádzku,
•

železniþný zvršok - tvorí jazdnú dráhu, ktorá nesie a vedie železniþné vozidlá a je
uložená na železniþnom spodku. Tvorí ho koĐaj, výhybky, koĐajové križovatky a
zvláštne konštrukcie železniþného zvršku,

•

prevádzkovanie železniþnej infraštruktúry - þinnosĢ, ktorou sa zabezpeþuje správa a
obsluha železniþnej infraštruktúry a organizuje železniþná doprava,

•

útlmový režim - správa a údržba tratí v nevyhnutnom rozsahu, t.j. využívanie všetkých
právnych prostriedkov na ich ochranu takým spôsobom , aby nedošlo najmä k ich
poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu s cieĐom, aby dráha vrátane zariadení,
ktoré sú jej súþasĢou, neohrozovala Đudí alebo zvieratá alebo nezhoršovala životné
prostredie,

•

celkové výnosy ŽSR - celkové EOV a výnosy súvisiace s výkonmi ostatných þinností
realizovaných ŽSR v rámci základného predmetu þinnosti a výnosy z ćalších
podnikateĐských þinností ŽSR,

•

celkové náklady ŽSR - celkové EON, ako aj náklady súvisiace s výkonmi ostatných
þinností realizovaných ŽSR v rámci základného predmetu þinnosti, náklady z ćalších
podnikateĐských þinností ŽSR a náklady uvedené v prílohe þ. 9 tejto zmluvy.

ϯ


