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zMLUVA o sTYKu onÁrt
ě.5/2008

-T lzA

uzatvorená v zmys|e ustan. $ 269 ods'2 zákona Č' 513/1991 zb' obchodného zákonníka
v znení neskoršÍch predpisov

ZmIuvné strany:

1. Že|eznice Stovenskej repub|iky, Bratislava
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

v skrátenej forme ,,ŽSR.'

Zapísané:
obchodný register okresného sÚdu Bratis|ava
oddie| Po, V|oŽka č.312lB
Štatutárny orgán:
lng' Da|ibor ZELENÝ, generá|ny riadite|'ŽsR
osoba oprávnená podpísat'zmIuvu: Ing. Mi|an SoLARIK, riadite|' ob|astného riadite|'stva Trnava
Adresa:
Že|eznice S|ovenskej repub|iky
l

ob|astné riadite|'stvo Trnava

spojenie:
učtu:
|Čo:
D|Č:
lČ opH:

Bankové

Čís|o

U|' Bratis|avská2lA
917 02 Trnava

Všeobecná úverová banka, a.s,
35-4700012|0200

3136450í

2020480121

sK202o48o121

(ďa|ej |en,,ŽsR";

2. Technická obnova a ochrana Železníc, a.s.

Zapisaný:
Štatutarnyorgán:
Adresa:
Bankové spojenie:
Čis|o účtu:
tČo:
DtČ:
tČ opH:
(ďa|ej len,,v|eěkáť.)

obchodný register okresného sÚdu Ži|ina
oddie| Sa, V|oŽka č. 10617lL
lng. Stanis|av BOŘUTA - predseda predstavenstva
Sad SNP 667/10, o1o oí Ži|ina

Čsog, a.s., pobočkaŽi|ina

25662713/7500
,105
43 861

2022502812

sK2022502812

čIánok l

Predmet zmluvy
Predmetom tejto zm|uvy je Úprava práv a povinností vyp|ývajÚcich zo zabezpečenia styku Železničnej dráhy
v správe ŽSR (d'a|ej |en ,,Že|eznica.,) a v|ečky Technická obnova a ochrana Že|ezníc, a.s., Sad SNP 667/1o,
010 01 Zilina

Práva a povinnosti. ktoré nie sÚ upravené touto zm|uvou, sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka,

Zákona

o

dráhach

a jeho

sÚvisiacich vyh|ášok, všeobecne záváznými právnymi predpismi

ustanoveniami Sadzobníka v|ečkových pop|atkov TR 62 (d'alej |en ,,TR 62").

SR

a

č|ánok l|
Zaústenie vlečky do Že|eznice

1'
2'
3'
+
5.
6.

V|ečka zaÚst'uje do Že|eznice v Že|ezničnej stanici Liptovský Miku|áš do ko|'aje č. 5c v km 257 ,876 výhybkou
č.26, ktorá je v správe ŽSR.

Prevádzka na styku dráh sa zabezpečuje v zmys|e ustanovenÍ Zákona

o dráhach,

vyh|áŠky MDPT

ě. 25011997 Z. z., ktorou sa vydáva dopravný poriadok dráh a pod|'a podmienok uvedených v tejto zm|uve.

Prevádzka na v|ečke sa zabezpečuje na zák|ade Povo|enia na prevádzkovanie dráhy ev' č. 1334l2o08lP,
vydaného Úradom pre regu|áciu Že|ezničnej dopravy v zmys|e Zákona o dráhach na dobu neurčitú.
V|astníkom v|ečky je Technická obnova a ochrana Že|ezníc, a.s , Sad SNP 667/10, 010 01 Ži|ina.

Tvar Že|ezničnéhozvrŠku na styku je A.
SpÓsob zabezpečenia: Kotajisko v prípojnej stanicije v smere z v|ečky kryté výko|'ajkou Vk 4.

Č|ánok lIl
Správa a údržbaodbočných a ostatných zariadení vleěky

ŽsR na

v|astné náklady zabezpeěia doh|'ad, údrŽbu, obs|uhu, čistenie a mazanie odbočných zariadení

v|ečky, ktoré sú v správe

ŽsR, a to

:

a) výhybka č. 26
b) výkolajka Vk 4,
2

1

jednoduchá a 1 kontro|ná výmenová zámka výhybky č.26

Zabezpečenie údrŽby, opravy a mimoriadnych preh|iadok ostatných zariadení v|ečky v správe v|ečkára
vleěkár dohodne s dodávate|'om výkonu na zák|ade osobitnej zmIuvy.

Clánok lV
Podmienky vykonávania obs|úh vleěky
1

2

.l
Pre zabezpečenie obs|Úh v|ečky p|atí ,,Popis a obs|uha v|ečky.., ktorá je prí|ohou č. tejto zm|uvy. Postup pri
vykonávaní obs|úh spracujú spo|očne ŽsR a v|ečkár.

Miestom vzájomnej odovzdávky vozňov (odovzdávkové miesto) pre Vozne odovzdávané na v|ečku iz v|ečky
je kotaj v|ečkára č. ,1 v priestore medzi výhybkami V 4 a V 6.
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Č!ánok v

osobitné práva a povinnostizmluvných strán
1

Zm|uvné strany sÚ povinné oznámit'si navzájom kaŽdÚ zmenu, ktorá má vplyv na ustanovenia tejto zm|uvy

ajej prí|ohv|ehotedo.l5dnÍ Tietozmenysamusianapodnetjednej zozm|uvnýchstránznovuprerokovat'
a upravit' eŠtepred nadobudnutÍm ich p|atnosti. Návrh zmeny zaš|e tá zm|uvná strana, ktorá poŽaduje
zmenu' Návrh dodatku k zm|uve, resp' návrh novej zm|uvy spracuje ŽSR.

2

Zm|uvné strany sa zavězujú, Že sa budú vzájomne informovat' o všetkých skutočnostiach, ktoré majÚ vp|yv
na bezpečnost'prevádzky a osÓb.

ó

si h|ásiť pracovné Úrazy a umoŽnit' vykonávanie a spo|uprácu pri
vyšetrovaní pracovných Úrazov, ku ktonim dÓjde na v|ečke za Účasti zamestnancov. V|ečkár umoŽní za
ýmto Úče|om vstup orgánov ŽSR, vykonávajúcich vyšetrovanie do obvodu v|ečky. TaktieŽ umoŽní
vykonávanie kontro|nej činnosti nad výkonom s|uŽby zamestnancov Žsn, ktorí sa zÚčastňujú na v|eěkovej a
Zm|uvné strany sa zavázujÚ vzájomne

prípojovej prevádzke.

4

Zm|uvné strany si vzájomne uhradia škody spÓsobené poruŠenímpovinnostÍ, ktoré im ukladajú prís|ušné
predpisy a|ebo táto zmIuva.

Clánok Vl
Vyššiamoc
1

Zm|uvné strany sa dohod|i, Že nebudú niest'zodpovednost'za porušenia zm|uvných podmienok, ktoré by
zak|adali nárok na náhradu Škodya|ebo na iné sankcie pri uda|ostiach spÓsobených vyšŠoumocou'

2

VyŠŠoumocou pre Účely tejto zm|uvy sa rozumejÚ vŠetky uda|osti, ktoré neexistova|i ku dňu podpisu tejto
zm|uvy a|ebo ktoré nemoh|i byt'zm|uvnými stranami predvídané' ktoré sa vyskytnÚ mimo zm|uvných strán
a|ebo ich poddodávate|'ov a v dÓs|edku ktoých nie je moŽné p|nit' zm|uvu v |ehotách a za podmienok v nej
uvedených (ide naprÍk|ad o tieto uda|osti: opatrenia vlády, poŽiar, záplavy, snehovú kalamitu, zemetrasenie,
výbuch, štrajk, b|okovanie a|ebo iné konf|ikty zo strany zamestnancov, nedostatok energie, epidémia,
teroristický útok a p.).

3

V prÍpade, Že ktoráko|'vek zo zm|uvných strán nie je schopná p|nit' závázky tejto zmluvy vzhl'adom na uda|ost'
vyšŠejmoci, ako aj po skončenítakejto uda|osti, je povinná vykonat'vŠetky ná|eŽité opatrenia na zmiernenie
dopadu uda|osti vyššejmoci.

4

Počas trvania vyššejmoci bude pInenie povinností zmIuvných strán ovp|yvnených vyŠšoumocou
pozastavené a nebudú up|atňované Žiadne sankcie za oneskorené p|nenie. Lehoty a podmienky dodávok'
ktoré sú ovp|yvňované týmito oko|nost'ami zm|uvné strany upravia tak, aby zoh|'adni|i následky týchto
udaIostí.

článok V|l
Záverečnéustanovenia
1

Žsn si

vyhradzujÚ právo odstÚpit' od zm|uvy v prípade vyhlásenia konkuzu na majetok v|ečkára v zmysle
ustanovení zákona č.7|2005 Z. z. o konkurze a reštruktura|izácii a o zmene a dop|není niektoryich zákonov
v znení neskoršíchpredpisov a to s Účinnost'ou od uverejnenia v obchodnom vestníku, ako aj v prípade
vstupu vlečkára do |ikvidácie Toto odstÚpenie oznámia Žsn v|ečkárovi pÍsomne. Tým nie je dotknuté právo
v|ečkára konajÚceho prostredníctvom správcu konkurznej podstaty dohodnút' so ZSR formou dodatku
k tejto zm|uve p|nenie závázkov v|ečkára voei ŽSR takým spÓsobom, ktoý bude prijate|'ný pre obe zm|uvné
strany.

2

Zm|uvný vzt'ah

je

moŽné ukončit' písomnou dohodou zmIuvných strán alebo výpoved'ou bez uvedenia

dÓvodu. Výpovedná |ehota je 3 mesiace azačínap|ynút'prvým dňom mesiaca nas|edujúceho po mesiaci,
v ktorom bo|a písomná výpoved'doručená druhej zm|uvnej strane.

Táto zm|uva sauzatvára na dobu určitÚ od 1 3.2008 do29'2.2012.
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Táto zm|uva je vyhotovená v Štyrochrovnopisoch, z ktorých dva obdrŽí v|ečkár a dva ŽsR.
Zm|uvný yá'ah sa bude riadiť právnym poriadkom S|ovenskej repub|iky. Spor bude rieŠit'prísluŠný
súd SR.

4.
5,

Neodde|itetnou sÚěasťou tejto zm|uvy je:
Prí|oha č. 1 - Popis a obs|uha v|eěky

6.

o
.
o

Prí|oha č. 2
Prí|oha č. 3

-

Situačný p|án v|ečky
kópia Povo|enia na prevádzkovanie dráhy

-

v|ečky

Táto zm|uva nadobúda p|atnosť a účinnosťdňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zm|uvných strán.

7.

v Žiline dňa2O.2'2OO8.

Zav|elkára:'
Ing. Mi|an So|árik

Ing. Stanis|av

riaditeÍ oR Trnava
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