Systém osobitného vyčlenenia odstavných koľají

Príloha č. 10

Podľa § 4 odsek 18 Opatrenia č.1/2017 Dopravného úradu z 8.2.2017
o regulačnom rámci pre určovanie úhrad za prístup a používanie železničnej infraštruktúry
a servisných zariadení (ďalej „Opatrenie“), úhrady za používanie odstavných koľají sa
určia podľa ich osobitného vyčlenenia na dočasné odstavenie vozňov medzi dvoma
úlohami regulovaným subjektom. Súhrn týchto úhrad Usz4 za ich používanie, prepočítaný
na základe navrhovanej úhrady, predpokladaného času odstavenia a počtu vozňov na
odstavných koľajach, nesmie v roku t (rok t je rok účinnosti úhrad t.j. 2019) presiahnuť
preukázanú celkovú výšku variabilných nákladov regulovaných služieb VNsz4 súvisiacich s
ich používaním a vypočítaných podľa § 3 ods. 7 a 8 Opatrenia.
Pre účely možnosti poskytovania služby odstavných koľají (ďalej aj „SOK“) sa
považuje:
Odstavná koľaj - každá staničná koľaj v dopravnom bode (ďalej aj „DB“) na železničnej
sieti ŽSR bez ohľadu na dopravné alebo prepravné členenie. Odstavenie vozňa sa bude
sledovať v každom DB s koľajovým rozvetvením, kde je možné odstaviť vozeň.
Zoznam dopravných bodov s koľajami, kde sa bude poskytovať SOK je uvedený v Prílohe č.
12/d.
Vozeň - železničné koľajové vozidlo, ktoré zahŕňa osobný alebo nákladný vozeň, hnacie
koľajové vozidlo (rušeň) ako aj traťový stroj železničného podniku. Má pridelené 12
miestne číslo dopravným úradom (DÚ) na základe vydaného povolenia resp. dodatočného
povolenia na prevádzku na sieti ŽSR. Bude sa sledovať každý vozeň bez ohľadu na druh
dopravy. Jednoznačný identifikátor je číslo vozňa.

Subjekt pre účtovanie poplatku služby odstavných koľají – železničný podnik (dopravca),
ktorý vozeň dopravil do DB. Za poskytnutie služby SOK pri splnení podmienky poskytnutia
služby budú považované aj prípady, keď o to dopravca vopred nepožiadal.
Čas medzi dvomi úlohami - čas pobytu vozňa medzi príchodom do dopravného bodu
a odchodom z toho istého dopravného bodu v dĺžke nepretržitého pobytu vozňa. Do času
pobytu sa nezarátava čas, kedy sa vozeň prestaví mimo koľají železničnej siete ŽSR (koľaje
vnútri opravárenských dielní, vozňových dep alebo rušňových dep, ako aj odbočných tratí
alebo vlečiek v súkromnom vlastníctve a pod.).
Stanovenie času začiatku poskytovania SOK
Po ukončení chodu vlaku v cieľovom DB, resp. po odvesení vozňov z vlaku v nácestnom
DB poskytnutia SOK, je potrebné stanoviť určitý čas, ktorý bude mať dopravca k dispozícii
na vykonanie nevyhnutných úkonov súvisiacich so spracovaním vlaku a prepravných
úkonov súvisiacich s pobytom vozňa v DB (odstup HKV, prestavenie vozňa na VNVK,
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vykládka tovaru, prekážky pri vykládke, poškodenie tovaru, prepravná administratíva
a pod.). Po tomto čase sa začne poskytovať SOK.
Na základe vyššie uvedeného sa stanovuje čas začiatku poskytovania SOK po 36
hodinách od príchodu vozňa do DB.
V prípade, ak vozeň príde do DB iným spôsobom ako vlakom (napr. posun), t.j. napr. pri
návrate vozňa (aj viacnásobného) z koľají mimo železničnej siete ŽSR (vlečka, depo
v stanici), v tom istom dopravnom bode, tento čas sa z dĺžky poskytnutia SOK opätovne
už neodrátava.
Stanovenie času konca poskytovania SOK
Pred odchodom vlaku, privesených vozňov z východiskového DB, resp. po privesení
vozňov v nácestnom DB na priebežný vlak je potrebné vykonať nevyhnutné dopravné aj
prepravné úkony súvisiace s vozňom. Zároveň pripravený vlak na odchod môže čakať na
odchod z dopravných dôvodov.
Čas konca poskytovania SOK sa z vyššie uvedených dôvodov stanovuje na 36 hodín pred
odchodom vozňa z DB.
V prípade, ak vozeň odíde z DB iným spôsobom ako vlakom (posun), t.j. napr. pri odchode
vozňa (aj viacnásobného) z koľají mimo železničnej siete ŽSR (vlečka, depo v stanici),
v tom istom dopravnom bode, tento čas sa z dĺžky poskytnutia SOK opätovne už
neodrátava.
Sledovanie pobytu vozňa
Začiatok a koniec pobytu vozňa sa zaznamená do informačného systému dátumom
(kalendárny deň) a časom (hodina a minúta) príchodu a odchodu vozňa z DB.
Úhrada je stanovená za každých začatých 24 hodín pobytu vozňa v DB po odpočítaní
stanovených časov na začiatku a konci poskytovania SOK.
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