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Dodatok č.1 k 295-V3-OTS-G-2013 

Dodatok číslo 1 k Zmluve číslo 14/2013 - ZA o styku s vlečkou  
uzatvorený podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  

v znení neskorších predpisov a v súlade s odsekom 2 § 13 zákona č. 513/2009 Z. z. 
o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „Dodatok č.1“)  

Zmluvné strany: 
 
1. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“ 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Zapísané:      Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,  

Oddiel Po, Vložka č. 312/B 
Štatutárny orgán:     Ing. Dušan ŠEFČÍK, generálny riaditeľ ŽSR  
Osoba oprávnená podpísať zmluvu v zmysle Nariadenia generálneho riaditeľa  ŽSR č. 2/2009 
„Splnomocnenie k rozhodovaniu a podpisovaniu úkonov s priamym majetkoprávnym dopadom v ŽSR“: 

Bc. Pavol ORAVEC, riaditeľ Oblastného riaditeľstva Žilina  
Adresa OR:     Oblastné riaditeľstvo Žilina 
      Ul. 1. Mája 
      010 01 Žilina 
Bankové spojenie:    Všeobecná úverová banka, a. s. 
IBAN:      SK11 0200 0000 3500 0470 0012 
BIC:       SUBASKBX 
       Tatra banka, a.s. 
IBAN:      SK14 1100 0000 0026 4700 0078 
BIC:       TATRSKBX 
       Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN:      SK94 0900 0000 0000 1144 6542 
BIC:       GIBASKBX 
IČO:       31364501 
DIČ:       2020480121 
IČ DPH:      SK2020480121 
 
(ďalej len „ŽSR“) 

 
2. ŽOS Vrútky, a.s. 

Zapísaný:      Obchodný register Okresného súdu Žilina 
Oddiel Sa, Vložka č. 225/L 

Štatutárny orgán:     predstavenstvo 
Osoba oprávnená podpísať zmluvu: Ing. Eva MORICOVÁ – podpredseda predstavenstva  
Adresa:      Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky 
Bankové spojenie:    Všeobecná úverová banka, a.s. Vrútky  
Číslo účtu:     1008 362/0200  
IBAN:     SK16 0200 0000 0000 0100 8362 
BIC:     SUBASKBX 
IČO:     31 615 619 
DIČ:     20 20 433 877 
IČ DPH:      SK2020433877 

 
 

(ďalej len „vlečkár“)  
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Článok I 

Predmet Dodatku č.1 
 

Predmetom tohto Dodatku č.1 je zmena znenia bodov Zmluvy č. 14/2013 - ZA o styku s vlečkou  
(295 - V2 - OTS - G - 2013) (ďalej len „Zmluva“) nasledovne: 

a) zmena údajov v bode 1. Úvodných ustanovení 

b) zmena znenia bodu č. 1. a č. 8.  v Článku III Zaústenie vlečky do železnice 

c) zmena znenia bodu č. 1. v Článku IV Správa odbočkových a ostatných zariadení vlečky 

d) doplnenie nového Článku V do Zmluvy číslo 14/2013 – ZA o styku s vlečkou a prečíslovanie 
pôvodných článkov V až IX Zmluvy  

e) doplnenie bodu č. 3. v novom článku X Záverečné ustanovenia  

f) zmena znenia Prílohy č.1. Zmluvy 

 

 
 

Článok II 
Zmeny ustanovení 

 

1. Nové znenie bodu č. 1. Článok III Zaústenie vlečky do železnice : 

„Vlečka zaúsťuje do železnice v železničnej stanici Vrútky z  koľaje č. 20 v km 316,672 výhybkou č. 64 
a z koľaje č. 10a v km 316,452 výhybkou č. 47. Odbočkové výhybky sú v správe ŽSR.“ 

2. Nové znenie bodu č. 8. Článok III Zaústenie vlečky do železnice: 

„Koľaje vlečky v areáli ŽOS Vrútky a.s. č. 1, 31, 60, 63, 65, 69, 72, 74 a 79 sú pod trakčným vedením, ktoré je 
v správe a vlastníctve vlečkára.“ 

3. Nové znenie bodu č. 1. Článok IV Správa odbočkových a ostatných zariadení vlečky: 

„Pre účely tejto Zmluvy sa za odbočkové zariadenia vlečky považujú odbočkové výhybky č. 47 v km 316,452 
a č. 64 v km 316,672, ktoré sú v správe ŽSR.“ 

4. V Zmluve číslo 14/2013 – ZA o styku s vlečkou sa doplňuje nový Článok V v nasledovnom znení: 

„Článok V 
Podmienky prevádzkovania dopravy na dráhe v správe železníc 

 dráhovými vozidlami vlečkára 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlečkár bude na základe tejto zmluvy a Licencie ev. č. 1397/2015/L udelenej 
Dopravným úradom zo dňa 19.02.2015 prevádzkovať dopravu po koľajach ŽSR za účelom odsunu vozňov 
z vlečky ŽOS Vrútky a.s. na odovzdávkové miesto na koľajach železníc – Železničná stanica Vrútky, koľaj číslo 20 
a opačne z miesta odovzdávky - Železničná stanica Vrútky, koľaj číslo 20  na vlečku ŽOS Vrútky a.s..  

2. Podmienky stanovené pre prevádzkovanie dopravy na železničnej dráhe príslušnými ustanoveniami zákona o 
dráhach a zákona o doprave na dráhach a ich súvisiacich vykonávacích vyhlášok, najmä vyhlášky MDPT č. 
351/2010 Z. z. zabezpečia ŽSR ako prevádzkovateľ dráhy a vlečkár ako prevádzkovateľ dopravy na dráhe 
v rámci svojich povinností vyplývajúcich im z týchto právnych predpisov. 

3. Vlečkár zabezpečí, aby všetci zamestnanci vlečkára zúčastňujúci sa na prevádzkovaní dopravy na koľajach 
železníc boli osoby odborne, zdravotne, zmyslovo a  psychicky spôsobilé v zmysle platných právnych predpisov a 
predpisov ŽSR.  
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4. Vlečkár je povinný zabezpečiť, aby dráhové vozidlá viedli osoby, ktoré sú držiteľmi platného preukazu na 
vedenie dráhového vozidla, osvedčenia odbornej spôsobilosti, osvedčenia o spôsobilosti z BOZP a boli 
oboznámené s traťovými pomermi na tratiach a dopravniach, ktoré sú vymedzené udelenou licenciou.  

5. Vlečkár sa zaväzuje dodržiavať prevádzkový poriadok prípojovej železničnej stanice (PPŽST) a jeho prílohy a 
prevádzkové, bezpečnostné predpisy ŽSR, ako aj predpisy určujúce podmienky za akých je dovolený pohyb osôb 
v priestoroch železníc. 

6. Vlečkár je povinný splniť podmienky stanovené predpisom ŽSR Z 1. Ustanovenia tohto predpisu platia pre 
vzájomný styk zamestnancov vlečkára a zamestnancov ŽSR pri vstupe dráhových vozidiel vlečkára do 
vyhradeného obvodu dráh v správe ŽSR a pri pobyte na týchto dráhach.  

7. ŽSR sú povinné vlečkárovi bezodplatne poskytnúť Prevádzkový poriadok ŽST a jeho prílohy, ktoré sa týkajú 
prípojovej prevádzky prípojovej stanice. 

8. ŽSR sú povinné oboznámiť vlečkára o zmene technológie a Prevádzkového poriadku ŽST a poskytnúť tieto 
zmeny vlečkárovi 7 pracovných dní pred nadobudnutím platnosti. 

9. Vlečkár je povinný oboznamovať svojich zamestnancov zúčastňujúcich sa na prevádzkovaní dopravy na dráhe 
železníc so zmenami prevádzkových predpisov ŽSR.  

10. Vlečkár zabezpečí u všetkých svojich zamestnancov zúčastňujúcich sa na prevádzkovaní dopravy na dráhe 
železníc vykonanie odborných, periodických odborných skúšok, mimoriadnych skúšok a účasť na povinných 
školeniach v zmysle predpisu ŽSR Z 3. 

11. V prípade porušenia prevádzkových a bezpečnostných predpisov ŽSR zamestnancami vlečkára môže oprávnený 
zamestnanec ŽSR (v zmysle predpisu ŽSR Z3, príloha 9) odobrať osvedčenie o odbornej spôsobilosti, osvedčenie 
o spôsobilosti z BOZP a zamedziť výkon služby zamestnancovi vlečkára. Preukazy a osvedčenia uvedené v bode 
4. tohto článku musia mať zamestnanci vlečkára pri sebe.  

12. Zamestnanci vlečkára sú povinní rešpektovať pri prevádzkovaní dopravy na dráhach železníc pokyny, ktoré 
dávajú oprávnení zamestnanci ŽSR v zmysle platných predpisov ŽSR. Pri ohrození bezpečnosti prevádzky na 
koľajach železníc činnosťou (nečinnosťou) vlečkára môže oprávnený zamestnanec ŽSR zastaviť prevádzku na 
nevyhnutne potrebný čas. 

13. Nehody, ku ktorým došlo v koľajisku železníc (dráhovým vozidlami vlečkára) sa ohlasujú a vyšetrujú podľa 
predpisu ŽSR Z 17 a šiestej časti predpisu ŽSR Z 1.  

14. Pracovné úrazy, ku ktorým došlo v koľajisku železníc sa vyšetrujú a ohlasujú podľa smernice ŽSR Smernica pre 
určenie postupov pri vzniku úrazu, nebezpečnej udalosti a choroby z povolania. Bezpečnosť a ochrana zdravia 
pri práci sa riadi podľa predpisu ŽSR Z 2.“ 

 

5. Doterajšie Články V až IX Zmluvy sa prečíslujú v poradí na Články VI až X. 

6. Bod č. 3. v článku X Záverečné ustanovenia sa doplní o prílohy: 

 Príloha č. 4 - Rozhodnutie DÚ č. 3253/2015/OPLI-003 zo dňa 20.1.2015 o vykonaní zmeny č. 5 
v rozhodnutí ŠDÚ č. j. 3980/1997-ŠDÚ-ŠOD/Tk zo dňa 30.10.1997 

 Príloha č. 5 - Licencia ev. č. 1397/2015/L na poskytovanie dopravných služieb na železničných 
dráhach 

7. Z dôvodu zmeny v technológii obsluhy vlečky sa mení znenie Prílohy č.1. Zmluvy.  
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Článok III 

Záverečné ustanovenia  
 

1. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 

2. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží vlečkár a dva ŽSR. 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú Prílohy Zmluvy: 

 Príloha č. 1 -  Popis a obsluha vlečky 

 Príloha č. 4 - Rozhodnutie DÚ č. 3253/2015/OPLI-003 zo dňa 20.1.2015 o vykonaní zmeny č. 5 
v rozhodnutí ŠDÚ č. j. 3980/1997-ŠDÚ-ŠOD/Tk zo dňa 30.10.1997 

 Príloha č. 5 - Licencia ev. č. 1397/2015/L na poskytovanie dopravných služieb na železničných 
dráhach 

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti. 

5. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku č.1 v jeho plnom rozsahu v Centrálnom 
registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 

6. Tento Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv na základe Zákona číslo 546/2010 Z. z. 

 

 

 

 

 

  V Žiline dňa...............                             V....................... dňa............ 

 

 

 

 

Za ŽSR: Za vlečkára ŽOS Vrútky, a.s.: 

 

 

Bc. Pavol ORAVEC Ing. Eva MORICOVÁ 
riaditeľ OR Žilina       podpredseda predstavenstva 


