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ZOZNAM PRÍLOH
Príloha č.

Názov prílohy

1 Sadzobník vlečkových poplatkov
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ZÁZNAM O ÚPRAVÁCH PREDPISU
Číslo
úpravy
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Účinnosť
od

dňa

Opravil
meno

podpis

Poznámka

ŽSR TR 62

ROZSAH ZNALOSTÍ
Organizačný útvar

Funkcia (pracovná činnosť)

GR ŽSR

Garant predpisu
Riaditeľ odboru financovania,
účtovníctva a daní, odboru
controllingu a odboru dopravy
Vedúci oddelenia marketingu
dopravy

VOJ ŽSR
ÚS ŽSR - ÚC

vlečkár

Zamestnanci, ktorí kalkulujú ceny
v Prílohe č. 1
Zamestnanec zodpovedný za
vedenie zbierky predpisov
Námestník riaditeľa,
Vedúci oddelenia,
Vedúci ÚC
Zamestnanci poverení prípravou
zmluvy o styku s vlečkou,
Zamestnanci dodávajúci podklady
do zmluvy o styku s vlečkou,
Zamestnanci poverení prípravou
zmluvy o prenájme,
Zamestnanci účtujúci poplatky zo
zmluvy o styku s vlečkou
Zamestnanci vlečkára, ktorí sú
poverení prípravou zmluvy o styku s
vlečkou

Úplná
znalosť
Celý predpis

Informatívna
znalosť
Celý predpis
Celý predpis

Celý predpis
Celý predpis
Celý predpis
Celý predpis

Celý predpis
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ZOZNAM POUŽITÝCH ZNAČIEK A SKRATIEK
DPH
GR ŽSR
PHS
ÚC
ÚS
VOJ
ŽSR
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Daň z pridanej hodnoty
Generálne riaditeľstvo ŽSR
Pohyblivý hrot srdcovky
Účtovné centrum
Účelové stredisko
Vnútorná organizačná jednotka
Železnice Slovenskej republiky

ŽSR TR 62

ZOZNAM POUŽITÝCH POJMOV
vlečkár

vlečka

fyzická alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje vlečku v
zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
v
znení
neskorších
predpisov
(prevádzkovateľ dráhy – železničnej vlečky)
je železničná dráha priamo alebo prostredníctvom inej vlečky
zaústená do železničnej trate; používa sa na pohyb železničných
vozidiel na účely nakládky, prekládky a vykládky tovaru v
podnikoch, skladoch, prístavoch a v termináloch alebo na iné
účely
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PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1. Predpis ŽSR TR 62 „Sadzobník vlečkových poplatkov“ stanovuje cenové, tarifné a
platobné podmienky vlečkových poplatkov.
2. Sadzobník vlečkových poplatkov uvedený v Prílohe č. 1 sa použije pre výpočet ceny
za realizované výkony vo vzťahu ŽSR – vlečkár.
3. Predpis je záväzný pre zamestnancov ŽSR v rozsahu určenom tabuľkou „ROZSAH
ZNALOSTÍ“. Záväznosť predpisu pre ďalšie subjekty sa stanoví v príslušnej zmluve.
4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto predpisu sa ruší predpis ŽSR TR 62 „Sadzobník
vlečkových poplatkov“ schválený pod č. 19750/2015/O450, ktorý nadobudol účinnosť
dňa 01.01.2016.
5. Neobsadené.

DRUHÁ ČASŤ
CENOVÉ PODMIENKY
6. Zmluvne uzatvorené ceny za vlečkové výkony sa dohodujú v zmysle ustanovení
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Ceny sú stanovené
bez DPH. DPH sa účtuje v zmysle platných právnych predpisov.
7. Poplatky uvedené v Prílohe č. 1 sú pevne stanovené.
8. Neobsadené.

TRETIA ČASŤ
TARIFNÉ PODMIENKY
9. Výška poplatku uvedená v jednotlivých položkách Sadzobníka vlečkových poplatkov
s poznámkou v obsahu poplatku „ročne” a u všetkých ročných poplatkov je vypočítaná
pre časový úsek od 01. 01. do 31. 12. daného roka. Ak ŽSR začnú poskytovať výkon
až v priebehu roka, účtuje sa vlečkárovi za každý i začatý mesiac dodávok jedna
dvanástina ročného poplatku.
10. Neobsadené.

ŠTVRTÁ ČASŤ
PLATOBNÉ PODMIENKY
11. Všetky poplatky uvedené v Sadzobníku vlečkových poplatkov sa účtujú v paušálnych
mesačných, štvrťročných, polročných alebo ročných platbách.
12. Neobsadené.
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PIATA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
13. Tento predpis sa vydáva len v elektronickej podobe a jeho aktuálne znenie je
umiestnené v dokumentovom úložisku intranetového portálu ŽSR.
14. Predpis nadobúda platnosť 01. 01. 2022.
15. Neobsadené.
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PREBERANÉ PRÁVNE AKTY
Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
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Príloha č. 1

SADZOBNÍK VLEČKOVÝCH POPLATKOV
Názov, číslo a obsah poplatku
Poplatok 1
ČISTENIE, MAZANIE A OSVETĽOVANIE
€
položka
1/01
Čistenie a mazanie jednoduchej výhybky
210,06
(za 1 kus ročne)
1/02
Čistenie a mazanie výkoľajky (za 1 kus ročne)
89,34
1/03
Čistenie a osvetľovanie neprenosných návestidiel:
495,81
jedno svietidlo pre dopravu – ročne
1/04
Čistenie a osvetľovanie výmenových návestidiel a návestidiel na 279,86
výkoľajkách s elektrickým osvetlením:
jedno svietidlo pre dopravu po celú noc – ročne
1/05
Čistenie jednoduchej výhybky od snehu, ľadu, nánosu 116,10
a porastov (za 1 kus ročne)
1/06
Čistenie výkoľajky od snehu, ľadu, nánosu a porastov
38,55
(za 1 kus ročne)
Poznámka:
1 celá križovatková výhybka sa považuje za 4 výhybkové jednotky (jednoduché
výhybky), 1 polovičná križovatková výhybka sa považuje za 2 výhybkové jednotky
(jednoduché výhybky), 1 stred dvojitej koľajovej spojky za 1 výhybkovú jednotku
(jednoduchú výhybku).
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Názov, číslo a obsah poplatku
Poplatok 2
STAVEBNO-UDRŽIAVACÍ DOHĽAD NA VLEČKU
€
položka
2/01
1 pochôdzka vlečky (za 100 m)
1,93
2/02
1 meranie geometrickej polohy vlečkovej koľaje (za 100 m)
11,61
2/03
1 meranie koľaje točne, čistiacej jamy, presuvne vlečky
46,44
(za 1 objekt)
2/04
1 prehliadka a meranie výhybky vlečky
19,37
(za 1 výhybkovú jednotku)
2/05
1 komplexná prehliadka koľajiska vlečky (za 100 m)
7,76
2/06
1 prehliadka a meranie koľaje mostov a konštrukcií mostom
23,22
podobným (priepust, koľajová váha, mostné provizórium)
(za 1 objekt)
Poznámka:
1 celá križovatková výhybka sa považuje za 4 výhybkové jednotky, 1 polovičná
križovatková výhybka sa považuje za 2 výhybkové jednotky, 1 stred dvojitej koľajovej
spojky za 1 výhybkovú jednotku.
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Príloha č. 1

Názov, číslo a obsah poplatku
Poplatok 3
položka
3/01

3/02

DOHĽAD NA OZNAMOVACIE
A ZABEZPEČOVACIE ZARIADENIA

€

1 komisionálna prehliadka 1 výhybkovej jednotky, ak je
západková skúška vykonávaná dvomi zamestnancami ŽSR
(mesačná na neobsluhovaných výhybkách, štvrťročná na
ústredne stavaných alebo ústredne závorovaných výhybkách)

15,46

1 prehliadka 1 výhybkovej jednotky, ak je západková skúška
vykonávaná jedným zamestnancom ŽSR

7,73

Prehliadky koľajových obvodov, izolovaných koľajníc,
9,68
nadzemných a káblových vedení (za 100 m a 1 pochôdzku)
3/04
Prehliadka výkoľajky – výkoľajka s jednoduchou/kontrolnou
1,81
zámkou (za 1 ks)
3/05
Prehliadka výkoľajky – výkoľajka s mechanickým závorníkom (za
2,16
1 ks)
3/06
Prehliadka výkoľajky – výkoľajka s elektromotorickým
6,36
prestavníkom (za 1 ks)
Poznámka: Jednoduchá výhybka s PHS sa považuje za 2 výhybkové jednotky. Pri
križovatkovej výhybke sa jedno odbočné zabezpečenie (smer vlečka) považuje za 1
výhybkovú jednotku. Presné stanovenie sa určí pri technicko-hospodárskom prieskume
vlečky.
3/03
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Príloha č. 1

Názov, číslo a obsah poplatku
Poplatok 4
položka
4/01

4/02

4/03
4/04

DOHĽAD NA TRAKČNÉ VEDENIE
ELEKTRIFIKOVANÝCH VLEČIEK
Kontrola stavu základov a podpier s príslušenstvom vrátane
výstroja trolejového vedenia vykonávaná pešou pochôdzkou a
preskúšanie funkčnosti stožiarovej prierazky pomocou náradia a
meracieho prístroja (za 100 m)
Meranie kľukatosti a výšky trolejového drôtu, zjazdnosť
trolejových výhybiek a kríženia v železničných staniciach
vrátane úsekových deličov, pohyblivosť kotvenia nosného lana a
trolejového drôtu (za 100 m)
Užívanie (prenájom) trakčného vedenia s údržbou
(za 100 m/rok)
Užívanie (prenájom) trakčného vedenia (ktoré udržiava vlečkár)
(za 100 m/rok)

€

99,75

392,00

915,73
751,74

Poznámka:
Ak sa účtuje Položka 4/03, tak sa Položka 4/01 a Položka 4/02 neúčtuje.
Ak sa účtuje Položka 4/04, tak sa Položka 4/01 a Položka 4/02 neúčtuje.
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Príloha č. 1

Názov, číslo a obsah poplatku
Poplatok 5
NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ A UŽÍVANIE KOĽAJE
položka
5/01
Užívanie koľaje ŽSR (ktorú udržiava vlečkár)
(za 1 m dĺžky ročne)
5/02
Užívanie koľaje ŽSR s údržbou
(za 1 m dĺžky ročne)
5/03
Nájom pozemku ŽSR na zriadenie vlečky
(za 1 m2 ročne)
5/04
Spracovanie žiadosti a podkladov k nájmu majetku ŽSR
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€
15,00
20,00
1,00
25,00
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Príloha č. 1

Názov, číslo a obsah poplatku
Poplatok 6

PRESUN ZAMESTNANCOV NA MIESTO VÝKONU
PRE VLEČKÁRA

€

položka
6/01
Paušál za presun zamestnancov pešo
4,64
6/02
Paušál za použitie cestných motorových vozidiel
23,29
6/03
Paušál za použitie koľajových mechanizmov
38,96
Poznámka:
Položka 6/01: Paušál za presun zamestnancov pešo v sebe zahŕňa cenu za čas chôdze
zamestnancov ŽSR z miesta pracoviska na miesto začiatku výkonu pre vlečkára a cenu
za čas chôdze zamestnancov ŽSR po ukončení výkonu pre vlečkára na miesto
pracoviska. V prípade použitia paušálu sa položka uplatní za každého zamestnanca
vykonávajúceho činnosť pre vlečkára. Výsledná cena za položku bude násobkom počtu
zamestnancov a jednotkovej ceny.
Položka 6/02: Paušál za použitie cestných motorových vozidiel v sebe zahŕňa cenu za
čas presunu zamestnancov ŽSR z miesta pracoviska na miesto začiatku výkonu pre
vlečkára, cenu za čas presunu zamestnancov ŽSR po ukončení výkonu pre vlečkára na
miesto pracoviska a cenu za použitie cestného vozidla na presun zamestnancov ŽSR. V
prípade nasadenia cestného motorového vozidla na presun zamestnancov ŽSR sa
použije paušál za jeden výjazd cestného motorového vozidla bez časového obmedzenia
jeho použitia.
Položka 6/03: Paušál za použitie koľajových mechanizmov v sebe zahŕňa cenu za čas
presunu zamestnancov ŽSR z miesta pracoviska na miesto začiatku výkonu pre
vlečkára, cenu za čas presunu zamestnancov ŽSR po ukončení výkonu pre vlečkára na
miesto pracoviska a cenu za použitie koľajového mechanizmu na presun zamestnancov
ŽSR. V prípade nasadenia koľajového mechanizmu na presun zamestnancov ŽSR sa
použije paušál za jeden výjazd koľajového mechanizmu bez časového obmedzenia jeho
použitia.
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