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oBcHoDNETAJoMSTVooT
Dodatok č......k oT
Výlačok číslo:

Počet listov:
Prílohy:
ostatné prílohy:

ZI./ILIJYA

o PoSKYTovnNÍ vI,BČrovÝCH SLUŽlnY
č 184017

uzatvorenápodťa $ 269 ods.2 obchodného zákonnka
medzi zmluvnými stranami:

1.

Že|ezničná spoločnost'Cargo Slovakia, a.s., Drieňová24,820 09 Bratislava
zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3496/B
Štatutárny orgán.. Predstavenstvo
Poverený zástupca,.Ing. Mária Jakšová _ riaditeťka sekcie S 13
Kontaktná osoba: Jozef Kopáě ě.t.: 04I/2292283, 0902 990819
ICO: 35 914 921

DIČ:2021920065
tČ opH: SK2021920065

(ďalej len ,,ZSSK CARGO..)

2. Technická obnova

a ochrana Železníc, a.s.

(TooŽ)

zapísané v obchodnom registri okresného súdu Žilina' v

oddieli Sa, Vložka č,10617lL

Sad SNP 667lIo,010 01 ŽIlina
Poverený zástupca: Ing. Stanislav Bořuta . predseda predstavenstva
Kontaktná osoba: Ing' Kunst č. t.: 090342462],
Ing. Homolka č. t.: 0911804957 ptevádzkareň L. Mikuláš
rČo : 43861105
DIČ: 2o225o28l2
IC DPH: SK2O225O28I2

(ďalej len,,vlečkár..)

/t/

Clánok I

Predmet zmluly
t. Touto zmluvou sa upravujú práva a povinnosti, vyplývajúce:

a) z

prevádzkovania dopravy na vlečke náležitosťami ZSSK CARGO, dohodnuté v zmysle $
27 a $ 3| zákona NR SR č,16411996 Z'z' o dráhach a o Zmene zákona č.455 l|99| Zb. o
Živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskoršíchpredpisov (ďalej len
,,Zákon o dráhach..) azákona NR SR č'25912007 Z.z. o Že|ezniěnej spoločnosti, a.s. a o
zmene a doplnení zákona NR SR č. 258l|993 Z.z. o Že|ezniciach Slovenskej republiky
v znení zákona ě, 152l|997 Z,z.,

b)

c)
2.

zvykonávania obslúh vlečky zabezpečenie prípojovej prevádzky, tj. pristavenia vozňov,
urěených na vlečku Technická obnova a ochrana že|ezníc,a.s. (TooŽ) prepravených po
dráhach v správe ŽsR 1catei |en že|eznica..) spoločnost'ou ZSSK CARGO, zo že|eznice na
vlečku a opačne
z poskytovania vlečkových sluŽieb dohodnutých v tejto zmluve'

Práva a povinnosti' ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené, sa riadia ustanoveniami
obchodných podmienok pre poskytovanie vlečkoých sluŽieb (ďalej len oP VS), obchodného
zákonnika vplatnom znení,Zákona o dráhach a jeho súvisiacich r,yhlášok, ustanoveniami platného
Prepravného poriadku Že|eznič,nej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. (ďalej \en ,,Ž PPA.{..) a
ustanoveniami platných taríf: Taris pre prepÍavu vozňoqých zásielok (d'alej len,,TR 1..).

článok II

Zaústenie vlečky do železnice
1. Vlečka zaúst'uje do železnice v stanici Liptovský Mikuláš do kol'aje č. 5c výhybkou č. 26 v km
257,876.
2. Stavebná aizuavšetkých koťajívlečky je l 883 m.
3.

Prevádzka na styku dráh sa zabezpečuje v zmysle ustanovení Zákona o dráhach, vyhlášky MDPT č.
250l|997 Z.z., ktorou sa vydáva dopravný poriadok dráh a podťa podmienok uvedených v tejto
zmluve.

4

Prevádzka na vlečke sa zabezpečuje na zák|ade Povolenia na prevádzkovanie ďráhy č,' |334l2008lP
vydaného príslušnýmdráhovým správnym úradom v zmysle Zákona o dráhach na dobu neurčitú.

5

Vlastníkom vlečky je: Technická obnova a ochrana Že|eznic. a.s. (TooŽ) Sad SNP 667lto,0l0 0l
Ž1linatČo: +:sot tos.

Článok III

Podmienky prevádzkovania dopraly na vlečke náležitost'ami ZSSK CARGO

l. Zm|uvné strany

sa dohodli' Že

ZSSK CARGO bude na

zák|ade tejto zmluvy prevádzkovat'dopravu

na vlečke za účelom:

-

pristavenia vozňov prepravovaných po že|eznici a určených na vlečku na odovzdávkové miesto
na vlečke - koťaj č'1 od výhybky č. V4 po výhybku č. V6 vsúlade sustanoveniami oP VS
týkajúcich sa vykonávania obslúh.

Podmienky pre prevádzkovanie dopravy na že|ezničnejdráhe stanovené príslušnými ustanoveniami
Zákona o dráhach a jeho súvisiacich vykonávacích vyhlášok, najmá vyhlášky MDPT č. 25011997

/tA

Z,z zabezpečia vlečkár ako prevádzkovatel] dráhy a ZSSK CARGO ako prevádzkovateť dopravy na
dráhe v rámci svojich povinností vyplývajúcich im ztýchto právnych predpisov.
3

Zm|uvné strany zabezpeěia, aby všetci ich zamestnanci zúčastňujúcisa na prevádzkovaní dopravy
na vlečke boli osoby odborne, zdravotne, zmyslovo a psychologicky spÓsobilé v zmysle platných
predpisov.

4

Vlečkár vŽdy dostatočne vopred oznámi ostatným zmluvným stranám obmedzenia technickej
spÓsobilosti vlečky a tiež odstránenie týchto obmedzení'

článok IV
Podmienky vykonávania obslúh

1.

Pre zabezpečenie obslúh vlečky platí príloha ku zmluve o styku dráh lzatvorenej medzi ŽSR
a

2.
a
J.

4.

vlečkárom - Popis a obsluha vleěky'

ZSSK CARGO zabezpečíobsluhu vlečky, tj. prestavenie vozňov, určených na vlečku alebo z
vlečky, zo Že|eznice na vlečku a opačne iba v prípade, ak tieto vozne sama preplaví po Že|eznic\.

Tarifnou stanicou vlečky v zmysle oP VS je Liptovský MikuláŠ, kontaktnou stanicou vlečky
v zmysle oP VS je Liptovský Mikuláš.

Vykonanie obsluhy zabezpečíZSSK CARGO v zmysle oP VS v dohodnutych časoch obslúh
príslušnejobsluŽnej stanice, ktoré budú stanovené podl'a platného grafikonu vlakovej dopravy
(GVD) rozvrhom pravidelných obslúh po vzájomnej dohode ZSSK CARGO aprevádzkovatefa
(uŽívateÍa aprevádzkovateťa vlečky, resp. platitel'a apreváďzkovateťa vlečky) alebo ako
mimoriadnu obsluhu po vzájomnej dohode.

5.

V prípade, Že v rozvrhu obslúh budú okrem obslúh predpokladaných podťa platného GVD
dohodnuté pre účtovnéúčelyaj fiktívne obsluhy v zmysle smernice pre strojové spracovanie
vleěkovej agendy, pre tieto fiktívne obsluhy platia iba tie ustanovenia oP VS, ktoré určujúzačiatok
a koniec pobytu vozřru na vlečke. ostatné ustanovenia oP VS, týkajúce sa vykonávania obslúh (t'j.
odovzdávanie a preberanie vozňov, spisovanie prvotných dokladov, prichystanie vozňov na odsun,
dodanie sprievodných listín a pod.), platia pre pravidelné obsluhy' dohodnuté podťa platného GVD.

6.

Miestom vzájomnej odovzdávky vozňov (odovzdávkové miesto) prepravených po že|eznici
dopravcom ZSSK CARGO, určených na vlečku alebo z vlečky je:
pre vozne odovzdávané na vlečku: kol'aj vlečky: č.l od výhybky č. V4 po výhybku č. V6
Vzdialenost' rozhodujúca pre výpočet poplatku za pristavenie a odsun vozňov (vlečné)je:
1370 m. zaokrúhlene: 2 km.
pre Vozne odsúvanéz

vlečky: kol'aj vlečky: č.1 od qýhybky č. V4 po uýhybku č. V6

Vzdialenost' rozhodujúca pre výpočet poplatku za pristavenie a odsun vozňov (vlečné)je:
1370 m' zaokrúhlene: 2 km.
7.
8.

9.

Vozne určenéna vlečku vlečkárovi preberá na odovzdávkovom mieste vlečkár.

odovzdávanie vozňov potvrdí podpisom preberajúca a odovzdávajúca strana
v odovzdávkovom resp. v návratovom liste spísanom v zmysle Smernice pre strojové spracovanie
vleěkovej agendy vydanej spoločnost'ou ZSSK CARGO.
Preberanie

a

ZS$K CARGO zorad'uje vozne pred pristavením na odovzdávkové miesto len

v

mimoriadnych prípadoch na žiadost' vlečkára, ak to prevádzková situácia na Že|eznici dovolí.
Vlečkár uhradí ZSSK CARGO za zoraďovanie vozňov pred pristavením na odovzdávkové miesto
sumu uvedenú v čl. Vn tejto zmluvy

10. o prichystaní vozňov vlečkárovi na mieste odovzdávky ZSSK CARGO vlečkára neupovedomuje.
1

l. Vlečkár upovedomí ZSSK CARGO o

prichystaní vozňov na odsun na mieste odovzdávky

telefonicky: samostatného komerčného zamestnanca č. t.: 044 551428.

l2. Technická a prepravná prehliadka

sa vykonáva

odovzdávky.

vzmysle platných ustanovení oP VS na mieste

13. Sprievodné listiny od všetkých došlých vozňových zásielok určených na vlečku pre vlečkára preberá
v kontaktnej stanici vlečkar'
14. Vlečkár je povinný dodat' sprievodné listiny na odosielané vozne (zásielky) v kontaktnej stanici na
spracovanie podťa príslušných ustanovení oP VS najneskór jednu hodinu pred časom pravidelnej
obsluhy, ktorou sa má vozeřt (zásielka) odsunút'. V opačnom prípade ZSSK CARGO vozne
najbliŽšou obsluhou neprevezmú.

l5. Pri preprave zásielok pod colnou kontro|ou sa postupuje vzmysle ustanovení Colného kódexu

Spoločenstva ustanoveného Nariadením Rady (EHS) ě.2913D2, Colného zákona č. |9912004 Z'z. a
predpisov ZSSK CARGO.

16' Vozne na nakládku v kontaktnej stanici objednáva:
vlečkár
17. Yozne na nakládku po vyloženízásielky povol'uje poverený zamestnanec
kontaktnej stanici.
18.

ZSSK CARGo v

Polepovanie vozňov vozňoými nálepkami vykonávajú poverení zamestnanci ZSSK CARGO.
Netýka sa to polepovania vozňov doplnkovými nálepkami.

19, Plombovanie vozňov'uykonáva vleěkár v zmysle ustanovení Ž ppnv.

20.

ZSSK CARGO si vyhradzuje právo nelykonat' obsluhu vlečky v prípade, ak bude

ohrozená
bezpečnost'prevádzky alebo zamestnancov pri obsluhe vlečky pre nevyhovujúci stav že|ezničného

zvršku, spodku alebo objektov na vlečke, pri Žive|ných pohromách, zap|avení, snehoých
fujaviciach apri nezachovaní predpísaného priestoru pozd|Ž ko|ají vlečky.

Clánok V

Podmienky vykonávania doplnkorych vlečkových služieb
l. Neobsadený

Č|ánok VI

Podmienky vykonávania miestneho prevozu

l.

Miestne prevozy v zmysle ustanovení oP VS nie sú dovolené.

Článok VII

Užívatelia a spolupo u žívate|ia vlečky

l.

Vleěku v zmysle oP VS budú lyužívaťna nakladanie alebo vykladanie zásielok, ktoré prepraví po
že|eznici ZSSK CARGO, títo uŽívatelia:
Vlečkár: Technická obnova a ochrana že|ezníc,a.s. (TooŽ) Sad SNP 667110, 010 0t Žilina tČo:
43861 105.

-j

2.

ZSSK CARGO pristaví vozne určenéna vlečku spolupouŽívateťovi |en za podmienky,
v zmysle čl. 7 oP VS uzatvorenú dohodu o spolupouživani vleěky.

Že tento má

čtánok VIII

Zmluvné platby a platobné podmienky
1.

Vlečkár uhradí ZSSK CARGO nazák|ade tejto zmlur,y platby zavýkony:

a) zakaŽdu mimoriadnu jazdukaždého HDV ZSSK CARGO na vlečku a spát'

za 2km

898- Sk

b) zakaždý vozeň s mimoriadnou zásielkou (čl. 33 Ž PPAI)
okrem iných oprávnených poplatkov
79,- Sk
c) poplatok zapob7n.vozňapodl'a platnej tarify TRl v zmysle oP VS
d) posuvné prípadne čakanie z pričin na strane vlečkára

zakažd,tli|enzačafi%hod.

431.- Sk

2.

Všetky ceny sú bez DPH. DPH sa bude účtovat'v zmysle platných právnych predpisov' Uvedené
poplatky sú stanovené v zmysle Tariff pre prepravu vozňových zásielok TR l.. V prípade, Že dójde
k zmenám alebo úpravám TR 1, budú príslušnésumy dohodnuté v tejto zmluve upravené a
účtovanév zmysle uvedenej tariÍý s platnosťou stanovenou príslušnouzmenou, uverejnenou
v Prepravnom a tarifnom vestníku'

a
J.

ZSSK CARGO vykoná vyríčtovanieza vlečkovévýkony uvedené v bode 1' za obdobie l0 dní a to
do 15 dní od skoněenia tohto obdobia.

4.

5.

6.

Sledovanie a vykazovanie poby.tu vozňov ako aj 'uyúčtovanie platieb za výkony súvisiace
s pristavovaním a odsunom vozňov pre vlečkára (príp. aj pre iných uŽívatel'ov) sa vykonáva na
zák|ade oL, NL spísaných v ztnysle smernice pre strojové spracovanie vlečkovej agendy
v samostatnej zostave vyhotovenej výpočtovou technikou. Smernica pre strojové spracovanie
vlečkovej agendy je závázná pre vlečkára aj ZSSK CARGO.
Vlečkár berie na vedomie a súhlasí,Že ak ZSSK CARGO vzniknú neuhradené pohl'adávky voči
nemu, ZSSK CARGO si vyhradzuje právo na pozastavenie prijímania objednávok prepravy a
pristavovania vozňov pre všetkých uŽívateťov, zaktoých je platitel'om.
Vlečkár ultrádza platby a všetky bankové poplatky podťa tejto zmluvy ' Peřnžný závázok vlečkára je
splnený pripísaním platby na rúěet ZSSK CARGO vjeho banke abankové poplatky (aj
korešpondenčných bánk) znáša vlečkár'

7.

Pre výpočet dohodnutej ceny je rozhodujúci deň uzavretia tejto zmlur'y.

8.

V prípade reklamácie si vleěkár uplatňuje právo voči ZSSK CARGO podaním reklamácie' v zmysle
ě|, 26 Žppnv po predloŽení odovzdávkového listu, návratového listu, prepravného súpisu, faktúry
alebo iných dokumentov, ktoré sa móŽu reklamácie týkat'.

9

Vlečkar sa zav,ázuje realizovat, platby za poskytnuté vlečkovésluŽby v zmysle zmlur,y
o podmienkach nákladnej prepravy alebo v zmysle zmluvy o spÓsobe platenia uzatvorenej so ZSSK
CARGO, prípadne v hotovosti.

10. V prípade, ak na zák|ade tejto zmlur,y vzniknú ZSSK CARGO voči vlečkárovi pohl'adávky po
lehote splatnosti, vyhradzuje si ZSSK CARGO právo na:
. Realizáciu platieb v hotovosti
o Pozastavenie poskýovania vlečkoých sluŽieb
o Iné opatrenia v súlade s obchodným zákonníkom

/'zs

11. Zmluvné strany sa dohodli, Že vlečkár bez predchádzajuceho písomného súhlasu ZSSK CARGO
nezapoěita jednostranne Žiadne pohfadávky ZSSK CARGO so Žiadnymi svojimi pohl'adávkami'
ktoré by mu vznikli ako z vyššieuvedených vzt,ahov voči ZSSK CARGO, tak aj z akýchkol'vek
iných pohl'adávok, ktoré by ma| zákazník voči ZSSK CARGO z odlišných dóvodov.
12. Vlečkár sa zavázuje, že prí Zmene svojich údajov uvedených v tejto zmluve, ato: ninvu. sídla, IČo,
oIČ, IČDPH a bankového spojenia, bezodkladne oznámitúto zmenu ZSSK CARGO.

Článok IX

osobitné povinnosti zmluvných strán

1.

Zmluvné strany sú povinné oznámit, druhej zmluvnej strane kaŽdú Zmenu obchodného názvu,
právnej formy alebo adresy v lehote do 15 dní. Návrh dodatku k zmluve o poskyovaní vlečkoých
služieb, resp. návrh novej zmluvy o poskytovaní vlečkových sluŽieb spracuje z tohto titulu ZSSK

CARGO.

2.

Vlečkár je povinný ohlásit'ZSSK CARGO kaŽdú Zmenu týkajúcu sa uŽívatel'ov' resp. vlečkarov, za
ktoných je platcom.

3'

Zm|uvné strany sa zavázujú, Že sa budú vzájomne informovat' o všetkých skutočnostiach, ktoré majú
Vplyv na bezpečnosťprevádzky a osób'

4.

Zm|uvné strany sa zavázuju vzájomne si hlásit' nehodové udalosti, pracovné irazy a mimoriadnosti a
umoŽniť lykonávanie a spoluprácu pri vyšetrovaní nehód a pracovných úrazov, ku ktoým dójde na
vleěke za účastizamestnancov a zariadení ZSSK CARGO (napr. dráhové vozid]á'..', zariadenia, na
ktoqfch ZSSK CARGO vykonávajú dohťad a pod.). Vleěkár umožníza týmÍo účelomvstup
orgánov ZSSK CARGO lykonávajúcich vyšetrovanie nehód, do obvodu vlečky za účelom
r,yšetrovania. TaktieŽ umoŽní vykonávanie kontrolnej činnosti nad výkonom sluŽby zamestnancov
ZSSK CARGO, ktorí sa zúčastňujúna vlečkovej a prípojovej prevádzke.

5.
6.

Nehodové udalosti, ku ktorým dÓjde na koťajisku vlečky, vyšetruje vlečkár'

Vlečkár móŽe poŽiadat, oprávnenú odbomú z|ožku ZSSK CARGO, aby v mene vlečkára vyšetrila
nehodovú udalosť a s ýsledkom vyšetrovania ho oboznámila. Stanovisko vyŠetrovatel'a
k vysledkom vyšetrovania nehodových udalostí nieje však pre vlečkára závázné'

7.

Vlečkár je povinný zabezpečit, odstránenie následkov nehodovej udalosti na vlečke podfa systému
záchranných opatrení na vlečke spracovaných vlečkárom v zmysle vyhlášky MDPT č,250l|997 Z,z.

8.

Vlečkár je povinný zabezpečiť preukénatel'né oboznámenie všetkých zamestnancov' zúčastňujúcich
sa na prípojovej a vlečkovej prevádzke vleěky, so systémom záchranných opatrení na vlečke pri
odstraňovaní nehód na vlečke'

9,

V prípade, Že ZSSK CARGO na požiadanie vlečkára zabezpeěí odstránenie následkov nehody,
prípadne aj vyšetrenie nehody, vlečkár uhradí ZSSK CARGO náklady s tým spojené. Úhrada sa
vykoná podl'a podielu zavinenia zúčastnenýmistranami.

10' Vlečkár uhradí ZSSK CARGO náklady spojené s odstraňovaním následkov nehody na vleěke
náleŽitosťami ZSSK CARGO podfa podielu zavinenia ď1 v prípade, ak vlečkár nepožiada
o odstránenie následkov nehody aZSSK CARGO zabezpeěi uvedené z dóvodu zabránenia vzniku
ďalších nehód alebo škód a obnoveniaprevádzkovania dopraly na vlečke.

II.

Zm|uvné strany si vzájomne uhradia škody spÓsobené porušením povinností, ktoré im ukladajú
príslušnépredpisy alebo táto zm|uva'

Článot<

x

Záverečné ustanovenia

l. Ak dójde kzmenénrl, ktoré majú Vplyv na ustanovenia tejto zm|uvy, musia sa nové podmienky na
podnet jednej zo zm|uvných strán znovu prerokovať a upravit' ešte pred uplynutím jej úěinnosti.
Návrh zmeny zaš|etá zmluvná strana, ktorá poŽaduje zmenu, druhej zmluvnej strane

.

2.

Vlečkar prehlasuje, že sú mu známe ustanovenia obchodných podmienok ZSSK CARGO oP VS,
ktoré sa na túto zmluvu vzt'ahujú a tvoria jej súčast'.

a1

Zm|uvný vzt,ah

je

možnéukončit' písomnou dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou.
je
Výpovedná lehota
3 mesiace a začina plynút' prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,

v ktorom bola rn.ýpoveď druhej zmluvnej strane doručená.
4.

ZSSK CARGO má právo ukončiťzmluvný vzťah aj písomným odstúpením od zmluvy v prípade,že
platnosť povolenia na prevádzkovanie dráhy-vlečky zanlk|a a vlečkár tým porušil ustanovenie
ělánku V. bodu 1 oP VS.

5.

Táto zmluv a sa uzatv ára s účinnosťouod:

6.

Táto zmluva bola podpísaná slobodne, vážne, nie v tiesni, bola pred podpisom prečítanáa na znak
súhlasu zmluvnými stranami podpísaná.

7,

Táto zmluva je vyhotovená

8.

Zm|lvanadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
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ZaZSSK CARGO:

Ing. Stanislav Bořuta
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