Príloha 3.6.8.A

Informácie o podmienkach prečerpávania pohonných hmôt
Prečerpávanie PHM (pohonných hmôt a mazív) do HKV upresňuje Smernica
Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EU z 21.novembra 2012.
Pre splnenie článku 13 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EU a
vychádzanie v ústrety zákazníkom – železničným podnikom, bude prečerpávanie PHM do HKV
povolené na všeobecných nakládkových a vykládkových koľajach (VNVK) železničných staníc,
ak železničný podnik disponuje mobilnou prečerpávacou technikou, ochrannými pomôckami
a schváleným „Havarijným plánom“ v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon).
Za určitých, presne stanovených podmienok, musí každý rešpektovať vyhlášku MŽP SR
č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami ,
o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd,
vyhlášku MV SR č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri
manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných
a živočíšnych tukov a olejov, a Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného
tovaru (RID).
Podmienky, po splnení ktorých je možné zo strany ŽSR pristúpiť k uzatvoreniu
predmetnej zmluvy - „ Zmluvy o zabezpečení činností pri prečerpávaní PHM do HKV
železničného podniku na železničnej sieti v správe ŽSR“:
1.

2.

3.

Železničný podnik je povinný mať schválený „Havarijný plán“ podľa vyhlášky MŽP SR č.
200/2018 Z. z. a je povinný vykonať také opatrenia s poukazom na ustanovenia § 39
vodného zákona, aby nemohol pri prečerpávaní a ďalšej manipulácií s PHM ovplyvniť stav
povrchových vôd alebo podzemných vôd.
Železničný podnik je povinný pred uzatvorením zmluvy o prečerpávaní PHM do vlastných
HKV požiadať príslušné oblastné riaditeľstvo ŽSR o schválenie technologických postupov
v danej železničnej stanici, za ktorých sa bude prečerpávanie uskutočňovať.
Železničný podnik je povinný plniť aj ďalšie podmienky a ustanovenia vyplývajúce mu zo
„Zmluvy o zabezpečení činností pri prečerpávaní PHM do HKV železničného podniku na
železničnej sieti v správe ŽSR“, ktorú uzatvorí so ŽSR.

