Systém spoplatňovania miest na predaj prepravných dokladov
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Za poskytovanie služieb prístupu k miestam pre predaj prepravných dokladov (ďalej aj
„MPPD“) sa považuje zabezpečenie vhodných nebytových priestorov za účelom predaja
prepravných dokladov a to:
a) poskytnutie neverejných nebytových priestorov vo vestibuloch železničných staníc
železničnému podniku resp. ním poverenému subjektu výhradne vyčlenených len pre účely
predaja prepravných dokladov so štandardným zabezpečením médií (prívod el. energie,
vody, plynu, tepla, telekomunikačných médií a pod.) – tzv. „kamenné pokladne“ alebo
„kiosky“.
Za prístup k takémuto typu servisného zariadenia sa nepovažujú zákaznícke centrá a miesta
na predaj prepravných dokladov poskytovaných ŽSR mimo staníc osobnej dopravy.
b) poskytnutie časti verejných priestorov za účelom umiestnenia samoobslužných
zariadení poskytujúcich predaj prepravných dokladov
Terminológia
Predajné miesto – samostatne vyhradené vhodné miesto železničnému podniku za účelom
predaja a výdaja prepravných dokladov, ktoré je súčasťou stanice osobnej dopravy (tzv.
pokladne a miesta na umiestnenie samoobslužných zariadení poskytujúcich predaj
prepravných dokladov). Prístup k zákazníckym centrám železničných podnikov sa
nepovažuje za službu poskytovanú pre účely regulácie podľa Opatrenia.
Prepravné doklady - cestovné a dovozné doklady ako sú cestovné lístky, cestovné lístky na
bicykel, cestovné lístky na batožinu, miestenky, lôžkové/ležadlové lístky, príplatky a doplatky,
prepravné listy kuriérskych zásielok a pod.
Servisné zariadenie - zariadenie vrátane pozemku, budovy a vybavenia, ktoré bolo vcelku
alebo sčasti špeciálne upravené tak, aby umožnilo poskytovanie jednej služby alebo
viacerých služieb uvedených v prílohe č. 13 časti B druhom až štvrtom bode Zákona č.
513/2009 Z. z. z 28. októbra 2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v zn.n.p. (ďalej „Zákon“)
Prevádzkovateľ servisného zariadenia – podnikateľ, ktorý spravuje jedno servisné zariadenie
alebo viac servisných zariadení alebo poskytuje železničným podnikom jednu službu alebo
viac služieb uvedených v prílohe č. 13 časti B druhom až štvrtom bode Zákona
Železničný podnik (dopravca) – je podľa § 35 odsek 1 Zákona podnikateľ, ktorého
predmetom činnosti je poskytovanie dopravných služieb s cieľom zabezpečiť prepravu
tovaru alebo osôb, pričom zabezpečuje aj ťažnú silu, alebo len ťažnú silu.
Stanica osobnej dopravy – servisné zariadenie poskytujúce služby traťového prístupu pre
osobnú dopravu a ktoré je určené pre prepravu osôb, cestovných batožín a kuriérnych
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zásielok. V týchto staniciach sú okrem technických zariadení zariadenia, ktoré slúžia pre
potreby cestujúcich, a to najmä:
pokladne,
čakárne,
úschovne batožín,
informačné kancelárie, zákaznícke centrá
nástupiská,
reštaurácie, bufety,
novinové stánky,
hygienické zariadenia, napr. WC, umyvárne, sprchy.
Podmienky predaja: Cena je stanovená za 1 m2 predajného miesta na mesiac bez DPH. Platí
sa každý začatý kalendárny mesiac, v ktorom je služba poskytovaná.

Kategorizácia miest na predaj prepravných dokladov v osobných staniciach na sieti ŽSR
stanovuje zásady posudzovania kategórie výdajných miest v staniciach osobnej dopravy na
účely spoplatňovania služby poskytnutia servisných zariadení v zmysle § 4 odsek 3 písm. b)
bod 2 Opatrenia. č.1/2017 Dopravného úradu z 08.02.2017.
Pre účely určenia rozdielnych úhrad boli navrhnuté kritériá pre stanovenie predajných miest
vyššej a nižšej kategórie s prihliadnutím na technické a technologické hľadisko a hľadisko
významnosti dopravného bodu pre osobnú dopravu:
Technické a technologické hľadisko – zohľadňuje najmä vybavenie predajných miest
kancelárskym nábytkom, zabezpečenie bežnej údržby a sociálne podmienky; majú najväčší
vplyv na výšku variabilných nákladov.
Hľadisko bonity – vplyv frekvencie cestujúcich, regionálny význam dopravného bodu a vyšší
štandard (napr. klimatizácia).
Rozdelenie do dvoch kategórií MPPD (vyššia Apm a nižšia Bpm) vyplýva najmä z rozdielnosti
súčasného vybavenia a zabezpečenia prevádzky miestností poskytujúcich službu prístupu,
ktoré najviac vplývajú na výšku nákladov priamo súvisiacich so službou.
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Technické a technologické hľadisko
Vybavenosť
miestnosti
nábytkom

Prístup k sociálnym
zariadeniam

Bežná údržba

Vybavenie
výdajného miesta
klimatizáciou

Body

Kancelársky nábytok ŽSR (min. stolička, stôl, skrinka na 1 výd.
miesto)

3

Bez vybavenia

0

Samostatné splachovacie WC

2

Služobné WC ŽSR (bez poplatku) – splachovacie, EKO a pod.

1

Bez prístupu

0

Zabezpečené ŽSR

3

Zabezpečuje si dopravca sám

0

ŽSR

1

Dopravcu

0
Hľadisko bonity

Kategória
dopravného bodu
(DB) pre vlaky
osobnej dopravy
Pripojenie k
elektronickým
komunikáciám
(telefón, internet)
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Body

Kategória AOD

2

Kategória BOD

1

Ostatné kategórie

0

Áno

1

Nie

0

SPOLU max.

12

Poznámka: Poskytovanie elektronických služieb a elektrickej energie je spoplatnené samostatne

Priradenie miest k jednotlivým kategóriám na základe súčtu celkového počtu bodov:
Priradenie kategórie
pre MPPD

Počet získaných bodov (vrátane)

Kategória Apm

7 - 12

Kategória Bpm

0-6

Zoznam dopravných bodov pre predaj prepravných dokladov v osobnej
zatriedenie do kategórií je uvedený v Prílohe č. 12/b.

3

doprave a ich

