Príloha č. 3 ku Koncesnej zmluve
Priestory užívané zo strany Obstarávateľa
1. Koncesionár je povinný sprístupniť Obstarávateľovi a umožniť užívanie častí TIP ZA bližšie
špecifikované v odseku 2 tejto prílohy Zmluvy a v súlade s požiadavkami stanovenými v tejto
prílohe Zmluvy. Pre vylúčenie všetkých pochybností Zmluvné strany uvádzajú, že povinnosť
Koncesionára sprístupniť Obstarávateľovi časti TIP ZA podľa tejto prílohy nemá žiadny vplyv na
povinnosti Koncesionára týkajúce sa Údržby a Opráv a súvisiacich povinností Koncesionára vo
vzťahu k častiam TIP ZA špecifikovaným v tejto prílohe.
2. Predmetom užívania častí TIP ZA zo strany Obstarávateľa a/alebo Subjektov na strane
Obstarávateľa budú nasledovné priestory a zariadenia:
(i) miestnosť č. 2.28 – Dopravná kancelária ŽSR. Predmetná miestnosť bude využívaná
dozorcom výhybiek za účelom zabezpečovania činností pri príprave vlakovej cesty a iných
povinností na zabezpečenie prevádzkovania železničnej cesty v TIP ZA;
(ii) pre zariadenia ŽI-OZT miestnosti č. 1.07 - Káblová miestnosť, č. 1.08 - Releová
miestnosť
(iii) miestnosť č.2.27 - Oznamovacie zariadenia - zabezpečiť prístup do miestnosti ku
zariadeniam v údržbe a správe ŽSR
3. Obstarávateľ je povinný najneskôr do desiatich (10) dní odo Dňa začatia užívania písomne
oznámiť Koncesionárovi základné údaje osoby/osôb, ktoré budú vykonávať funkciu dozorcu
výhybiek a využívať miestnosť č. 2.28 – Dopravná kancelária ŽSR:
(i) meno a priezvisko osoby/osôb vykonávajúcich funkciu dozorcu výhybiek
(ii) pracovné zaradenie osoby/osôb vykonávajúcich funkciu dozorcu výhybiek
(iii) pracovná doba osoby/osôb vykonávajúcich funkciu dozorcu výhybiek
(iv) identifikácia zamestnávateľa
4. Obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby Koncesionár mal počas celej doby trvania Koncesnej
zmluvy k dispozícii aktuálne informácie podľa bodu 3 tejto prílohy Zmluvy. V prípade zmeny
údajov podľa bodu 3 tejto prílohy Zmluvy a/alebo zmeny osoby/osôb, ktorá/é bude/ú vykonávať
funkciu dozorcu výhybiek, je Obstarávateľ povinný bezodkladne oznámiť uvedené zmeny
Koncesionárovi, najneskôr však päť (5) dní pred začatím vykonávania funkcie dozorcu výhybiek
dotknutou osobou.
5. Koncesionár je povinný zabezpečiť pre osoby identifikované podľa odseku 3 tejto prílohy Zmluvy
prístup a možnosť využívať šatňu a sociálne zariadenie v priestoroch TIP ZA.
6. Osoby oprávnené v menej Obstarávateľa užívať priestory TIP ZA v súlade s touto prílohou sú
povinné užívať predmetné priestory tak, aby nezasahovali do plnenia povinností Koncesionára
v zmysle Zmluvy. Obstarávateľ je povinný poskytnúť všetku primeranú súčinnosti pri plnení
povinností Koncesionára v zmysle Zmluvy vo vzťahu k priestorom TIP ZA užívaním
Obstarávateľom (najmä Údržba a Opravy).
7. Pre vylúčenie všetkých pochybností sa uvádza, že Koncesionár nemá právo na náhradu žiadnych
nákladov spojených s plnením povinností podľa tejto prílohy Zmluvy.

