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TÁTO RÁMCOVÁ ZMLUVA O DIELO Č. 16916/2/2017-O8 zo dňa ............................ (ďalej len 

„Zmluva“) je uzavretá 

MEDZI: 

(1) ŽOS Trnava a. s. , so sídlom Koniarekova 19, 917 21 Trnava, zapísaná v obchodnom registri 

Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 46/T, konajúca: PhDr. Vladimír Poór - 

predseda predstavenstva a Ing. Miloš Kyselica - podpredseda predstavenstva generálny 

riaditeľ,  IČO: 34 108 513, DIČ: 2020392891, IČ DPH  SK2020392891, IBAN: xxxxxxx xxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, BIC:xxxxxxxxxxx, účet vedený v: xxxxxxxxxxxxxxxxxx.  (ďalej len 

„Partner“) 

(2) Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., so sídlom Drieňová 24, 820 09 Bratislava, 

zapísaná v obchodnom registri  Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3496/B, 

konajúca:  Ing. Martin Vozár, MBA - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a Ing. 

Miroslav Hopta - podpredseda predstavenstva, IČO: 35 914 921, DIČ: 2021920065, IČ DPH: 

SK2021920065,IBANxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXBICxxxxxxxxxxx:, účet vedený v: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ďalej len „ZSSK CARGO“) 

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „Zmluvná strana“, ak ide o totožné práva 

a povinnosti rovnako platiace pre Partnera, ako aj  pre ZSSK CARGO). 

VZHĽADOM NA TO, ŽE: 

A. Partner má záujem vykonávať pre ZSSK CARGO Dielo „opravy brzdového zariadenia 

a pružníc ŽKV “, ktoré je bližšie špecifikované v článku 2. tejto Zmluvy a plniť ďalšie povinnosti 

dohodnuté v tejto Zmluve za dohodnutých podmienok a v dohodnutom rozsahu podľa 

ustanovení tejto Zmluvy; a 

B. ZSSK CARGO je ochotná za to zaplatiť Partnerovi Cenu, tak ako je tento pojem definovaný 

v článku 1. a článku 3. tejto Zmluvy); 

preto sa Zmluvné strany dohodli na uzavretí tejto Zmluvy podľa ust. § 269 ods. 2 a ust. § 536 a násl. 

zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI TAKTO: 

1. DEFINÍCIE A VÝKLADOVÉ PRAVIDLÁ 

1.1. Definície 

Nasledujúce slová a/alebo slovné spojenia uvedené v tejto Zmluve s veľkým začiatočným 

písmenom majú v tejto Zmluve v akomkoľvek gramatickom tvare nasledovný význam: 

Celkový finančný objem – suma vyjadrujúca hodnotu všetkých Plnení ktoré môžu byť 

vyplatené na základe Čiastkových zmlúv o dielo v peňažných jednotkách (EUR), ktorú nie je 

možné prekročiť a vyčerpaním ktorej táto Zmluva zaniká; Celkový finančný objem je 

definovaný v bode 2.1. tejto Zmluvy. 

Cena - peňažná suma dohodnutá Zmluvnými stranami v tejto Zmluve ako peňažné 

protiplnenie, ktoré je ZSSK CARGO povinná zaplatiť Partnerovi za riadne dodanie a 

poskytnutie plnenia Partnerom ZSSK CARGO podľa a v súlade ustanoveniami tejto Zmluvy. 
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Čiastková zmluva – zmluva o dielo, ktorá na základe tejto Zmluvy vzniká medzi ZSSK 

CARGO ako objednávateľom a Partnerom ako zhotoviteľom na základe Objednávky ZSSK 

CARGO, a to momentom akceptácie Objednávky ZSSK CARGO zo strany Partnera 

spôsobom stanoveným v bode 4.1 písm. c) tejto Zmluvy, pričom predmet každej Čiastkovej 

zmluvy a ostatné podmienky poskytnutia Služby sú vymedzené Objednávkou ZSSK CARGO 

a touto Zmluvou. 

Dielo – dielom sa rozumie vykonávanie opráv brzdového zariadenia a pružníc ŽKV, 

definovaných skladovou evidenciou ZSSK CARGO ako náhradné diely brzdového zariadenia 

a pružníc ŽKV, ďalej len „materiálové položky“ a/alebo „Náhradný diel“ (skrátene „ND“).      

Dokumentácia - súbor listín a iných dokumentov nevyhnutných na riadne, bezchybné a úplné 

používanie opraveného Náhradného dielu vyhotovený v písomnej forme v slovenskom jazyku 

zahŕňajúci najmä, avšak nielen návod na použite, technickú / užívateľskú dokumentáciu, 

Inšpekčný certifikát. 

Dôverné informácie - všetky a akékoľvek údaje, dáta, podklady, poznatky, dokumenty alebo 

akékoľvek iné informácie, bez ohľadu na formu ich zachytenia: 

(i) ktoré sa týkajú Zmluvnej strany (najmä informácie o jej činnosti, štruktúre, 

hospodárskych výsledkoch, všetky zmluvy, finančné, štatistické a účtovné 

informácie, informácie o jej majetku, aktívach a pasívach, pohľadávkach a 

záväzkoch, informácie o jej technickom a programovom vybavení, know-how, 

hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie a plány, informácie 

týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselného alebo iného 

duševného vlastníctva a všetky ďalšie informácie o Zmluvnej strane); 

(ii) ktoré sa týkajú zamestnancov a iných oprávnených osôb Zmluvných strán 

(osobné údaje v zmysle príslušných platných právnych predpisov). 

DPH - daň z pridanej hodnoty tak, ako je definovaná a upravená  príslušnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. V prípade, že Partner je registrovaný pre daň z pridanej 

hodnoty v Slovenskej republike, tak sa daňou z pridanej hodnoty rozumie DPH tak, ako je 

definovaná a upravená zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákon o DPH“). 

Faktúra - písomný dokument s náležitosťami stanovenými a požadovanými príslušnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi vyhotovený podľa a v súlade s touto Zmluvou, na 

základe ktorého je Zmluvná strana povinná zaplatiť druhej Zmluvnej strane peňažnú sumu 

dohodnutú v Zmluve a uvedenú na Faktúre. Faktúra musí obsahovať aj číslo tejto Zmluvy, 

číslo Objednávky/ Zmenovej Objednávky a neoddeliteľné prílohy Faktúry. 

HZS – hodinová zúčtovacia sadzba – rozumie sa ňou cena za hodinu práce zmluvne 

nešpecifikovaného výkonu, uvedená v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy v EUR bez DPH. 

Inšpekčný certifikát – písomný dokument, ktorý vystaví Partner a potvrdí ITK ZSSK CARGO 

pri kvalitatívnej prebierke Predmetu plnenia v zmysle platných technicko – dodacích 

a preberacích podmienok (TDPP). Je to dokument s jednoznačným vyjadrením ITK, že 

Partner predložil (zabezpečil  predloženie) všetky potrebné Doklady a dokumenty, vykonal 

všetky predpísané skúšky, že opravený Predmet plnenia (ND) zodpovedá schválenej 

technickej dokumentácii, TDPP, platným normám, predpisom a vyhláškam UIC. 

Komisionálna prehliadka – prehliadka, ktorú zvoláva Partner v tom štádiu opravy, kedy je 

možné stanoviť rozsah opravy nad základný rozsah, ktorý je uvedený v Prílohe č. 2 tejto 

Zmluvy.  
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Kontaktná osoba - zamestnanec alebo iná oprávnená osoba Zmluvnej strany určená 

Zmluvnou stranou v tejto Zmluve, ktorá je oprávnená zastupovať Zmluvnú stranu 

v obchodných a technických záležitostiach súvisiacich s plnením predmetu tejto Zmluvy 

(najmä podpisovať Preberací protokol) ako aj v akejkoľvek inej súvislosti s plnením predmetu 

tejto Zmluvy, pričom rozsah zastupovať Zmluvnú stranu môže byť obmedzený v bode 10.4. 

tejto Zmluvy. 

Kontaktné údaje - údaje Zmluvných strán, na ktoré sa oznamujú a/alebo doručujú akékoľvek 

oznámenia, žiadosti, požiadavky, návrhy, súhlas/nesúhlas, schválenie/odmietnutie schválenia, 

výpovede alebo akákoľvek iná komunikácia predpokladaná, vyžadovaná alebo povolená 

Zmluvou. 

Kovový odpad – odpad, ktorý vznikne pri opravách alebo technickom zhodnotení ŽKV alebo 

ND z dôvodu, že sú neopraviteľné, nepoužiteľné, je zatriedený pod príslušný druh kovového 

odpadu v zmysle STN 420030 (oceľový a liatinový odpad), STN 421331 (odpady neželezných 

kovov a ich zliatin) a STN  EN 12861 (meď a zliatiny medi). 

Materiálová položka - pre účely tejto Zmluvy znamená evidenčné číslo ND vedené 

v skladovej evidencii ZSSK CARGO.  

Moment odovzdania ŽKV do prevádzky – je časový údaj (dátum) a znamená ukončenie 

opravy ŹKV montážou ND do vozidla  a súčasne aj začiatok plynutia záručnej doby  (čl. 7. bod 

7.6 tejto Zmluvy). ZSSK CARGO tento časový údaj zaznamenáva do informačného systému 

SAP R3 PM modul. ZSSK CARGO Partnerovi oznamuje Moment odovzdania ŽKV do 

prevádzky prostredníctvom dokumentu „Protokol o montáži náhradného dielu do vozidla“. 

Návrh riešenia reklamácie – znamená návrh spôsobu odstránenia Vád, ktorý je Partner 

povinný na požiadanie ZSSK CARGO zaslať ZSSK CARGO alebo iná na to oprávnená osoba. 

Náhradný diel (ND) – pre účely tejto Zmluvy znamená brzdové zariadenia a pružnice. 

Občiansky zákonník - znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov. 

Obchodný zákonník - znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov. 

Objednávka - písomný dokument vyhotovený ZSSK CARGO na základe písomnej ponuky 

Partnera alebo na základe Zmluvy a odoslaný Partnerovi poštou, elektronickou poštou na 

Kontaktné údaje Partnera, alebo odovzdaný osobne Kontaktnej osobe Partnera, na základe 

ktorého je Partner povinný poskytnúť ZSSK CARGO plnenie špecifikované v Objednávke za 

podmienok dohodnutých Zmluvnými stranami v tejto Zmluve a/alebo v Objednávke. 

Objednávka predstavuje návrh na uzavretie Čiastkovej zmluvy o dielo, ktorým sa zadáva 

predmet Plnenia na základe tejto Zmluvy a ktorá sa akceptáciou (potvrdením) zo strany 

Partnera spôsobom podľa tejto Zmluvy stáva právne záväznou Čiastkovou zmluvou. Ak bude 

vykonaná zmena vystavenej a potvrdenej Objednávky tzv. Zmenovou objednávkou, pre 

fakturáciu je rozhodujúca Zmenová objednávka. Pôvodné číslo Objednávky je základným 

číslom Zmenovej objednávky.   

Operácia – rozumie sa ňou výkon opravy v členení Základný rozsah a nad Základný rozsah.  

Oprava – rozumie sa ňou činnosť Partnera, ktorou uvedie ND do technického stavu, ktorý 

zodpovedá funkčným vlastnostiam nového ND.   

Partner - fyzická osoba a/alebo právnická osoba, zhotoviteľ,  ktorá je Zmluvnou stranou 

v rámci záväzkových vzťahov Zmluvných strán, ktoré vznikli na základe tejto Zmluvy 

a Čiastkovej zmluvy (potvrdenej Objednávky alebo potvrdenej Zmenovej objednávky).  
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 Pracovisko – znamená miesto výkonu práce zamestnancov ZSSK CARGO s pripojením na 

 Internet a/alebo Intranet. 

Pracovný deň - znamená deň, ktorý nie je sobotou, ani dňom pracovného pokoja a ani dňom 

pracovného voľna v Slovenskej republike.  

Preberací protokol - písomný dokument, ktorým Kontaktné osoby Zmluvných strán potvrdia 

poskytnutie plnenia Partnerom ZSSK CARGO bez skúmania a/alebo overenia jeho 

kvalitatívnych alebo iných vlastností ustanovených v tejto Zmluve. Pri poskytnutí Predmetu 

plnenia Zmluvy sa Preberacím protokolom rozumie dodací list podpísaný oboma Zmluvnými 

stranami. 

Predmet plnenia – vykonanie Diela (opravy brzdového zariadenia a pružníc ŽKV). 

Preberač alebo Preberač ITK alebo ITK -  osoba odborne spôsobilá v zmysle predpisu 

„Výcvikový a skúšobný poriadok“ vydaný ZSSK CARGO a poverená ZSSK CARGO 

vykonávaním technického dozoru  pri opravách ND ŽKV v zmysle Smernice V6, vyplývajúcim 

z platných predpisov ZSSK CARGO a v súlade s platnými medzinárodnými predpismi. 

Smernica V6 - znamená smernicu V6 pre kontrolu kvality výroby, opráv a prebierku 

železničných koľajových vozidiel, ich uzlov a komponentov, vydanú ZSSK CARGO 

a prístupnú na každom pracovisku ZSSK CARGO on line. 

Vada -  vykonanie opráv, ktoré sú predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy je vadné najmä, ak 

kvalita a iné vlastnosti poskytnutých služieb (opravy) nie sú v súlade s ustanoveniami 

uvedenými v tejto Zmluve, ak nie sú vykonané riadne, v súlade s príslušnými technickými 

predpismi, normami, návodmi na údržbu a opravy, ak ich poskytnutie nezodpovedá výsledku 

stanovenému príslušnou Objednávkou/Zmenovou Objednávkou, resp. výsledku, ktorý je 

vzhľadom na povahu objednaných služieb obvyklý a ak sa na veci, ktorá bola predmetom 

servisu, údržby a/alebo opravy vyskytne v súvislosti s vykonaním opravy (údržby) akákoľvek 

vada, chyba, chybový stav, závada, nedostatok, porucha alebo akýkoľvek iný problém 

brániaci jej riadnemu a/alebo bezchybnému užívaniu vrátane právnych vád Plnenia, a/alebo 

spôsobujúci jej čiastočnú alebo úplnú nefunkčnosť, a/alebo spôsobujúci čiastočné alebo úplné 

obmedzenie jej použitia/prevádzky. Toto ustanovenie sa v primeranom rozsahu použije aj na 

akúkoľvek časť plnenia predmetu tejto Zmluvy, resp. príslušnej Čiastkovej zmluvy. 

Vstupná prehliadka – prehliadka ND, ktorú je Partner povinný uskutočniť do 3 (troch) dní od 

doručenia Objednávky a prevzatia ND do opravy. 

Základný rozsah opravy – znamená rozsah opravy ND, ktorý je uvedený v Prílohe č. 2 tejto 

Zmluvy a ktorý je Partner povinný obvykle vykonať a to podľa pokynov ZSSK CARGO. 

Zákon o dráhach - znamená zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zápis z komisionálnej prehliadky – je písomný dokument, ktorý vyhotoví Partner po 

ukončení Komisionálnej prehliadky, v ktorom sú rozpísané skutočné náklady na opravu 

a termín ukončenia opravy. Zápis Komisionálnej prehliadky potvrdzuje svojim podpisom 

zástupca Partnera a zástupca (ITK) ZSSK CARGO. 

Zápis zo vstupnej prehliadky - je písomný dokument, ktorý vyhotoví Partner po ukončení 

Vstupnej prehliadky prípade, ak nie je potrebná oprava nad základný rozsah opravy, uvedený 

v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 
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Záručná doba - doba, v rámci ktorej je Partner povinný na vlastné náklady odstraňovať Vady, 

bez ohľadu na to, či vznikli pred podpisom Preberacieho protokolu Zmluvnými stranami alebo 

počas plynutia tejto doby. Dĺžka Záručnej doby je uvedená v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. 

Zmenová Objednávka - Objednávka meniaca pôvodnú Objednávku, ktorou sa mení rozsah 

Plnenia a ktorá je označená číslom pôvodnej objednávky ako základom jej vlastného 

číslovania. Zmenovú Objednávku vystavuje ZSSK CARGO spravidla na základe výsledkov 

z Komisionálnej prehliadky zachytených v Zápise z komisionálnej prehliadky, ak je potrebné 

v konkrétnom prípade vykonať opravu nad Základný rozsah opravy(naviac práce), resp. nad 

rozsah uvedený v Zápise zo vstupnej prehliadky. Bez doručenia Zmenovej Objednávky nie je 

Partner oprávnený vykonať opravu nad rozsah stanovený Objednávkou, resp. nie je 

oprávnený ZSSK CARGO vyúčtovať odmenu a náklady za vykonanie Diela nad rozsah 

stanovený pôvodnou Objednávkou.   

Železničné vozidlo - koľajové vozidlo s vlastným pohonom alebo bez vlastného pohonu, 

ktoré sa pohybuje na vlastných kolesách po železničnej dráhe a skladá sa z jedného alebo 

z viacerých štrukturálnych a funkčných subsystémov alebo z častí týchto subsystémov. 

Železničné vozidlá (skrátene aj „ŽV“) - systém zahŕňa všetky železničné vozidlá, ktoré sú 

spôsobilé premávať na celej transeurópskej konvenčnej železničnej sieti alebo na jej časti, 

vrátane motorových a elektrických vlakov, dieselových a elektrických rušňov a iných hnacích 

železničných vozidiel, osobných vozňov a nákladných vozňov, vrátane vozňov na prepravu 

nákladných automobilov. Zahrnuté medzi ne môžu byť mobilné zariadenia na výstavbu 

a údržbu železničnej infraštruktúry. 

 

Železničné vozidlo - koľajové vozidlo s vlastným pohonom alebo bez vlastného pohonu 

(ďalej len „ŽKV“), ktoré sa pohybuje na vlastných kolesách po železničnej dráhe a skladá sa 

z jedného alebo z viacerých štrukturálnych a funkčných subsystémov alebo z častí týchto 

subsystémov. 

 

1.2. Výkladové pravidlá 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú všetky jej prílohy. Neoddeliteľnou súčasťou tejto 

Zmluvy sa stávajú aj písomné vzostupne očíslované dodatky, ktoré Zmluvné strany podpísali 

po vzájomnej dohode. 

2. PREDMET ZMLUVY  

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je: 

(a) záväzok Partnera vykonať pre ZSSK CARGO riadne a včas Dielo - opravy - 

brzdového zariadenia a pružníc železničných koľajových vozidiel, spôsobom bližšie 

špecifikovaným v bode 2.2. tejto Zmluvy, v Celkovom finančnom objeme, na ktorý 

bola táto Zmluva uzatvorená, t. j. 145 229,00 EUR (slovom: 

Stoštyridsaťpäťtisícdvestodvadsaťdeväť EUR) bez DPH, a plniť z toho plynúce 

povinnosti uvedené  v tejto Zmluve; a 

(b) záväzok ZSSK CARGO zaplatiť Partnerovi Cenu uvedenú v čl. 3. bod 3.1. tejto 

Zmluvy. 

2.2. Partner sa zaväzuje na základe Objednávok  a Zmenových Objednávok predkladaných mu 

ZSSK CARGO a následne potvrdených Partnerom, vykonávať operácie opráv ND ŽKV 

určených ZSSK CARGO za podmienok a spôsobom uvedeným v článku 4., v článku 5., a 

v článku 6. a nasl. tejto Zmluvy a v Prílohách č. 1 až č. 4 a Prílohe č. 6  tejto Zmluvy, v kvalite 

a termínoch uvedených v tejto Zmluve, Objednávke alebo Zmenovej Objednávke, resp. podľa 

príslušnej prílohy tejto Zmluvy, vrátane likvidácie vzniknutého odpadu v súlade s platnými 
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2.3. právnymi predpismi o odpadoch a o ochrane životného prostredia. V prípade akéhokoľvek 

rozporu medzi touto Zmluvou a Objednávkou/Zmenovou Objednávkou má prednosť potvrdená 

(akceptovaná) Objednávka/Zmenová Objednávka; to neplatí pre zmenu jednotkových cien, 

ako sú stanovené v tejto Zmluve, kedy má prednosť vždy táto Zmluva, pričom dohodnutú 

jednotkovú cenu možno meniť len uzavretím dodatku k tejto Zmluve.  

 

3. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

3.1. Jednotkové ceny za čiastkové položky Diela sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Partner 

sa zaväzuje, že pri vykonaní Diela nad rozsah, ktorý je uvedený v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy, 

bude fakturovať Cenu za hodinu práce zmluvne nešpecifikovaného výkonu, ktorá je osobitne 

uvedená a nacenená v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 

3.2. Cena za vykonanie Diela bude vyčíslená v Zápise zo vstupnej prehliadky v zmysle 

Objednávky alebo v Zmenovej Objednávke vystavenej zo strany ZSSK CARGO na základe 

ňou potvrdeného Zápisu z komisionálnej; bez doručenia Zmenovej Objednávky nie je 

Partner oprávnený vykonať Dielo (opravu) nad rozsah vyplývajúci z Objednávky a ak ho 

napriek tomu vykoná, nie je oprávnený ZSSK CARGO vyúčtovať odmenu a náklady za 

vykonanie opravy nad rozsah stanovený v Zápise zo vstupnej prehliadky, resp. 

v Objednávke. Cena bude fakturovaná podľa jednotlivých položiek skutočne vynaložených 

nákladov na materiál a prácu, v rozsahoch určených v Objednávke a/alebo v Zmenovej 

Objednávke.  

3.3. Cena uvedená v bode 3.2. tohto článku je maximálna Cena v súlade so zákonom č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

3.4. V dohodnutej Cene za Dielo sú zahrnuté všetky náklady a výdavky Partnera, ktoré mu vzniknú 

v súvislosti s vykonaním Diela, jeho odovzdaním ZSSK CARGO v mieste plnenia podľa bodu 

4.6. tejto Zmluvy, vrátane prebierky v zmysle Smernice V6 preberačom ZSSK CARGO, 

dopravy a nákladov na odstraňovanie Vád, na ktoré sa vzťahuje záruka v zmysle tejto Zmluvy 

a za ktoré zodpovedá výlučne Partner, okrem DPH. V zmysle bodu 4.7. tejto Zmluvy dopravu 

zabezpečuje ZSSK CARGO, po výzve ZSSK CARGO dopravu v zmysle bodu 4.6. tejto 

Zmluvy vykoná  Partner. K Cenám stanoveným podľa bodu 3.1. a bodu 3.2. tohto článku bude 

uplatnená DPH v zmysle príslušných právnych predpisov platných v čase vzniku daňovej 

povinnosti.  

3.5. Partner vystaví Faktúru až po riadnom a úplnom vykonaní objednaného Diela, čo mu ZSSK 

CARGO potvrdí Preberacím protokolom, na ktorý je platba podľa tejto Zmluvy viazaná. 

Faktúra musí byť vystavená v súlade so Zmluvou a ak je Partner registrovaný pre daň 

v Slovenskej republike, Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa platného Zákona 

o DPH. Faktúra musí obsahovať číslo tejto Zmluvy, číslo Objednávky, resp. Zmenovej 

Objednávky a neoddeliteľné prílohy Faktúry uvedené v bode 3.6 tohto článku Zmluvy.  

 

3.6. Neoddeliteľnou prílohou každej Faktúry za vykonanie Diela vystavenej Partnerom je: 

 kópia Objednávky a/alebo Zmenovej Objednávky vystavenej zo strany ZSSK CARGO; 

 originál Preberacieho protokolu podpísaného Kontaktnými osobami Zmluvných strán. 

 

3.7. Partner doručí ZSSK CARGO príslušnú Faktúru na adresu uvedenú v Kontaktných údajoch 

ZSSK CARGO bezodkladne, najneskôr však do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa jej 

vystavenia. 

3.8. Lehota splatnosti Faktúry je 60 (šesťdesiat) dní odo dňa jej vystavenia Partnerom. V prípade, 

že Faktúra bude doručená ZSSK CARGO po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3.7 tejto 
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Zmluvy, predlžuje sa splatnosť Faktúry o počet dní omeškania Partnera s doručením Faktúry. 

V prípade, ak Faktúra nie je vystavená v súlade s touto Zmluvou, alebo nespĺňa požadované 

náležitosti podľa príslušných právnych predpisov, alebo k nej nie sú pripojené neoddeliteľné 

prílohy faktúry, je ZSSK CARGO oprávnená vrátiť ju bez zaplatenia v lehote jej splatnosti 

Partnerovi na opravu. Dňom vystavenia novej opravenej Faktúry so všetkými požadovanými 

náležitosťami začína plynúť nová 60 dňová lehota splatnosti v zmysle dohodnutých 

platobných podmienok, pričom pôvodný dátum splatnosti zaniká. V prípade, ak splatnosť 

faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň 

splatnosti Faktúry považovať najbližší nasledujúci Pracovný deň. 

3.9. Faktúra bude ZSSK CARGO uhradená bezhotovostným prevodom na bežný účet Partnera 

uvedený v Zmluve a/alebo na Faktúre. V prípade rozporu bude mať prednosť účet uvedený na 

Faktúre.  Za deň úhrady Faktúry sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z bežného účtu 

ZSSK CARGO. Všetky bankové poplatky znáša ZSSK CARGO, s výnimkou poplatkov 

vyrubených bankou Partnera. 

3.10 Partner vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých by 

ZSSK CARGO mala, či mohla byť ručiteľom v zmysle ust. § 69 ods. 14 v nadväznosti na ust. 

§ 69b Zákona o DPH za daňovú povinnosť Partnera vzniknutú z DPH, ktorú Partner fakturoval 

ZSSK CARGO k Cene podľa tejto Zmluvy. 

 

3.11 V prípade, že Partner je v priebehu plnenia tejto Zmluvy zverejnený v zozname vedenom 

Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky v zmysle ust. § 69 ods. 15 Zákona o DPH, 

ZSSK CARGO je oprávnená zadržať DPH z došlých Faktúr až do dňa, pokým Partner 

nepreukáže, že nemá žiadne podlžnosti na DPH voči Finančnej správe Slovenskej republiky. 

ZSSK CARGO je tiež oprávnená uhradiť DPH namiesto Partnera z Faktúr vystavených 

Partnerom za plnenie poskytnuté ZSSK CARGO na jeho osobný účet daňovníka vedený 

Finančnou správou Slovenskej republiky. ZSSK CARGO označí platbu variabilným symbolom 

v zmysle vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe 

označovania platby dane. 

 

3.12 V prípade, že Partner nie je registrovaným platiteľom DPH v Slovenskej republike, 

ustanovenia bodov 3.10 a 3.11 tohto článku Zmluvy sa neuplatnia. 

4. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

4.1. Partner sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu tejto Zmluvy nasledovne:  

(a) Partner sa zaväzuje na základe Partnerom potvrdenej Objednávky (Čiastkovej 

zmluvy) a prípadnej Zmenovej Objednávky vykonať Dielo v rozsahu, množstve, 

kvalite, lehote a mieste plnenia špecifikovanom v Objednávke, Zmenovej 

Objednávke a v tejto Zmluve, vždy však v kvalite zodpovedajúcej funkčným 

vlastnostiam nového ND.  

(b) Partner sa zaväzuje zabezpečiť automatickú notifikáciu o prijatí Objednávky 

najneskôr do 24 hodín po prijatí Objednávky zo strany ZSSK CARGO, a to za 

predpokladu, že nebola zaslaná po 14.00 hodine v posledný Pracovný deň pred 

bezprostredne nasledujúcim víkendom alebo dňom pracovného pokoja. E-mailová 

notifikácia o prijatí Objednávky musí byť odoslaná na e-mailovú adresu, z ktorej 

bola Objednávka odoslaná, formou odpovede na e-mail („Re“). V prípade výpadku 

automatickej notifikácie je Partner povinný potvrdiť prijatie Objednávky 

vygenerovaným náhradným e-mailom na e-mailovú adresu, z ktorej bola 

Objednávka odoslaná, a to najneskôr do ukončenia ďalšieho Pracovného dňa. 

Partner sa zaväzuje denne kontrolovať automatickú notifikáciu a v prípade jej 

poruchy zaslať náhradné potvrdenie o prijatí Objednávky. Vyššie uvedené platí 

rovnako aj pre Zmenovú Objednávku. 
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(c) Partner sa zaväzuje potvrdiť (akceptovať) prijatú Objednávku osobitným            

e-mailom odoslaným na e-mailovú adresu, z ktorej bola Objednávka ZSSK CARGO 

odoslaná Partnerovi, pričom v potvrdení Objednávky výslovne uvedie, že 

Objednávku akceptuje (prijíma). Potvrdením (akceptáciou) Objednávky dochádza 

k vzniku záväzku Partnera plniť v zmysle Objednávky, resp. k vzniku Čiastkovej 

zmluvy o dielo, ktorá sa považuje za uzavretú okamihom akceptácie Objednávky. 

Partner je povinný Objednávku akceptovať do 3 (troch) Pracovných dní po prijatí 

Objednávky zaslanej mu zo strany ZSSK CARGO, pričom ak tak neurobí a ani 

Objednávku v tejto lehote spôsobom stanoveným v tejto Zmluve neodmietne má sa 

za to, že márnym uplynutím lehoty na potvrdenie Objednávky Partner túto 

Objednávku akceptoval, čím dochádza k vzniku Čiastkovej zmluvy o dielo dňom 

nasledujúcim po dni uplynutia lehoty na potvrdenie Objednávky. Partner po prijatí 

Objednávky túto potvrdí prostredníctvom oprávnenej osoby Partnera tým 

spôsobom, že vytlačenú Objednávku podpíše a k podpisu pripojí pečiatku Partnera 

a scan takto potvrdenej Objednávky odošle na e-mailovú adresu, z ktorej bola 

Objednávka odoslaná. Vyššie uvedené platí rovnako aj pre Zmenovú Objednávku. 

Partner môže Objednávku/Zmenovú Objednávku odmietnuť len za predpokladu, že 

nie je schopný poskytnúť plnenie špecifikované v Objednávke/Zmenovej 

Objednávke, a to len z nasledovných preukázateľných dôvodov: 

 

 Zánik spoločnosti Partnera, alebo vstup spoločnosti Partnera do likvidácie. 

 

 Podstatné zníženie výrobných kapacít, ktoré mu neumožní poskytnúť plnenie 

špecifikované v Objednávke/Zmenovej Objednávke. Ku zníženiu výrobných 

kapacít môže dôjsť v dôsledku živelnej pohromy, organizačných zmien 

v spoločnosti Partnera, ktoré však Partner nemohol ovplyvniť, alebo závažnej 

havárie v spoločnosti Partnera, ktorej Partner nemohol zabrániť (napr. požiar 

spôsobený treťou osobou) a pod. 

 

Ak Partner nepreukáže dostatočné odôvodnenie odmietnutia Objednávky/Zmenovej 

Objednávky alebo neodôvodnene odmietne Objednávku/Zmenovú Objednávku 

potvrdiť, je povinný zaplatiť ZSSK CARGO zmluvnú pokutu vo výške 50 % 

z objednanej sumy; táto skutočnosť je zároveň považovaná za podstatné porušenie 

zmluvných povinností Partnera. 

(d) Prevzatie ND Partnerom potvrdia Zmluvné strany následným podpísaním Protokolu 

o prevzatí ND do opravy, popisujúceho technický stav preberaného ND. Za ND, 

ktorý bol prevzatý od ZSSK CARGO za účelom jeho opravy, po dobu vykonávania 

opravy zodpovedá Partner. Nebezpečenstvo škody na Predmete plnenia prechádza 

zo ZSSK CARGO na Partnera okamihom odovzdania (doručenia) ND Partnerovi. 

(e) Partner sa zaväzuje, že v prípade, ak mu bude do opravy dodaný nekompletný ND, 

o čom bude ZSSK CARGO informovaná v Zápise z komisionálnej prehliadky, 

Partner tento ND, po súhlase ZSSK CARGO daným Zmenovou Objednávkou, 

doplní o chýbajúce časti. 

(f) Partner sa zaväzuje, že v prípade, ak ZSSK CARGO disponuje materiálmi, ktoré sú 

nevyhnutné na opravu brzdového zariadenia a pružníc ŽKV a ZSSK CARGO 

písomnou formou oznámi Partnerovi, že tieto materiály zašle zo svojich skladových 

zásob, Partner prepracuje Zápis z komisionálnej prehliadky. V prepracovanom 

Zápise z komisionálnej prehliadky budú materiály, potrebné na opravu brzdového 

zariadenia a pružníc ŽKV a dodané ZSSK CARGO, uvedené s nulovou hodnotou 

a zároveň Partner doplní poznámku, že tieto materiály boli dodané ZSSK CARGO. 
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(g) Partner sa zaväzuje poskytovať ZSSK CARGO plnenie požadované v Objednávke 

a/alebo v Zmenovej objednávke v termínoch stanovených v Prílohe č. 1 tejto 

Zmluvy, prípadne v termínoch uvedených v príslušných Zápisoch z komisionálnych 

prehliadok. Lehota opravy uvedená v príslušnom Zápise z komisionálnej prehliadky 

nesmie byť dlhšia ako lehota stanovená v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, pokiaľ sa 

Kontaktné osoby Zmluvných strán písomne nedohodnú inak. Lehota pre poskytnutie 

plnenia začína plynúť odo dňa doručenia Objednávky/Zmenovej Objednávky ZSSK 

CARGO Partnerovi, za predpokladu, že ND bol Partnerom prevzatý do opravy 

najneskôr v deň doručenia Objednávky/Zmenovej objednávky. Inak platí čl. 5. bod 

5.1. tejto Zmluvy. 

4.2. Ku dňu konania Komisionálnej prehliadky ND v rozsahu dohodnutej opravy poverení 

zamestnanci Partnera spracujú zoznam Kovového odpadu. Zoznam vyzískaného Kovového 

odpadu sa podpíše zástupcami Partnera a ZSSK CARGO (pre tento prípad ITK ZSSK 

CARGO). Oboma stranami odsúhlasený a podpísaný zoznam vyzískaného Kovového odpadu, 

samostatne pre jednotlivé opravy ND, doplnený o údaje z Objednávky na opravu, bude 

súčasťou Zápisu z komisionálnej prehliadky. Podpísaný zoznam vyzískaného Kovového 

odpadu odošle poverený zamestnanec Partnera najneskôr do 3 (troch) Pracovných dní od 

vystavenia zoznamu na ďalšie spracovanie ZSSK CARGO na adresu:  

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.  

Sekcia obstarávania  

Drieňová 24  

820 09 Bratislava  

 

Vo výnimočných prípadoch, ak v dôsledku opravy nastanú odchýlky, na základe 

obojstranného odsúhlasenia Kontaktnými osobami Zmluvných strán, je možné doplniť Kovový 

odpad v pôvodne spracovanom Zozname vyzískaného Kovového odpadu formou jeho 

dodatku.  

 

Partner je povinný evidovať Kovový odpad v zmysle zoznamov vyzískaného Kovového 

odpadu, zabezpečiť jeho roztriedenie a separátne fyzické uloženie na skládke Kovového 

odpadu u Partnera.   

ZSSK CARGO zabezpečí po vzájomnej dohode odvoz Kovového odpadu z priestorov 

Partnera. Naloženie Kovového odpadu na nákladný vozeň zabezpečí Partner na vlastné 

náklady. 

 

4.3. Partner sa zaväzuje v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane životného prostredia 

zabezpečiť likvidáciu všetkých odpadov, vzniknutých pri opravách ND na vlastné náklady 

okrem Kovového odpadu v zmysle bodu 4.2. tohto článku Zmluvy. 

4.4. Súčasťou vykonania Diela, je aj príslušná Dokumentácia, ktorú Partner predloží Preberačovi 

ZSSK CARGO ku kvalitatívnej prebierke Diela formou Inšpekčného certifikátu a to najneskôr 

v deň podpísania Preberacieho protokolu. 

  

Súčasťou Dokumentácie sú nasledovné doklady:  

 výstupný protokol a protokol o defektoskopickej skúške,  

 zoznam materiálu podľa jednotlivých položiek potrebný k vykonaniu opráv nad rámec 

činností špecifikovaných v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy, 

 ostatné doklady nevyhnutné na uvedenie Diela do trvalej prevádzky. 

  

Na základe vyššie uvedenej Dokumentácie Preberač ZSSK CARGO potvrdí svojim podpisom 

Partnerom vystavený Inšpekčný certifikát dokument 3.2. 



                                                                                                       RÁMCOVÁ  ZMLUVA O DIELO Č.16916/2/2017-O8 

 

 12   

Partner sa zaväzuje odovzdať ZSSK CARGO originály Preberacieho protokolu spolu 

s príslušnou vyššie uvedenou Dokumentáciou, Zápisom z komisionálnej prehliadky 

a Inšpekčným certifikátom potvrdeným ITK ZSSK CARGO najneskôr do 3 (troch) Pracovných 

dní odo dňa odovzdania každého plnenia, poskytnutého na základe Objednávky/Zmenovej 

objednávky Kontaktnej osobe ZSSK CARGO. 

  

Súčasne sa Partner zaväzuje pribaliť kópie uvedenej Dokumentácie, Zápisu z komisionálnej 

prehliadky a kópiu Inšpekčného certifikátu k jednotlivým opraveným ND. 

 

Partner je povinný oznámiť odovzdanie jednotlivých plnení, poskytovaných na základe 

Objednávky/Zmenovej objednávky na opravu ND, písomnou formou (e-mailom, poštou) 

v dennom pracovnom čase (od 7.00 do 14.00 hod.) Kontaktnej osobe uvedenej 

v Objednávke/Zmenovej Objednávke. Za deň odovzdania plnenia sa považuje deň, kedy 

odovzdanie obe Zmluvné strany potvrdia podpisom Preberacieho protokolu – dodacieho listu.  

 

Partner je povinný pri opravovaných ND, ktorých sa v zmysle Smernice V6 dotýka povinné 

preberanie, zabezpečiť toto preberanie včasným vyzvaním preberača ZSSK CARGO 

k vykonaniu kvalitatívnej prebierky. Za včasné vyzvanie sa považuje vyzvanie, ktoré je 

doručené preberačovi ZSSK CARGO minimálne 3 (tri) Pracovné dni pred dňom preberania.  

 

4.5. Plnenie predmetu tejto Zmluvy sa považuje za poskytnuté podpísaním Preberacieho protokolu 

- dodacieho listu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. Preberací protokol bude 

obsahovať minimálne pomenovanie opraveného ND vrátane jeho typového označenia, 

výrobného čísla, množstvo a číslo materiálu (interné označenie materiálu v ZSSK CARGO), 

pečiatku preberajúceho skladu ZSSK CARGO a podpis preberajúcej osoby oprávnenej 

prevziať Predmet plnenia, meno a priezvisko preberajúceho, dátum prevzatia predmetu 

plnenia a číslo Objednávky/Zmenovej objednávky.  

4.6. Zmluvné strany sa dohodli, že miestom plnenia budú opravárenské priestory Partnera. Partner 

sa po riadnom vykonaní Diela zaväzuje dodať opravené brzdové zariadenia a pružnice  ZSSK 

CARGO na nasledovné miesto:  

 

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.   

Sekcia distribučnej logistiky   

Distribučný sklad Žilina   

Kysucká cesta 41  

011 41 Žilina  

 

49° 13' 53.6" N  

18° 43' 43.4" E  

 

4.7. V prípade, že dopravu opraveného ND z miesta opravy uvedeného Partnerom zabezpečuje 

ZSSK CARGO vlastným dopravným prostriedkom, zodpovedá Partner za riadne naloženie 

a uloženie ND po oprave na príslušný dopravný prostriedok. 

4.8. Partner sa zaväzuje uskutočňovať opravy ND ŽKV tak, aby bola plne obnovená ich funkčnosť 

v rozsahu nového ND. 

4.9. Partner musí disponovať všetkými povoleniami a súhlasmi pre vykonávanie plnení podľa tejto 

Zmluvy uvedených v článku 2. a v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. V tejto súvislosti sa vyžaduje 

najmä: 

 Potvrdenie odbornej spôsobilosti - auditovanie systému manažérstva kvality a/alebo 

systému environmentálneho manažérstva, pričom Partner sa zaväzuje preukázať ZSSK 

CARGO, že aspoň niektorým z týchto potvrdení disponuje najneskôr v deň podpisu tejto 

Zmluvy. 
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4.10. Partner zodpovedá ZSSK CARGO za kompletnosť plnenia a jeho kvalitu (bod 4.8. a bod 4.9. 

tohto článku Zmluvy).   

4.11. Okrem povinností, ktoré je Partner povinný splniť a/alebo dodržiavať podľa iných ustanovení 

Zmluvy je Partner povinný: 

(a) dodať Predmet plnenia po riadnom vykonaní opravy do miesta uvedeného v bode 

4.6. tohto článku Zmluvy, ak si Zmluvné strany nedohodnú v Objednávke/Zmenovej 

Objednávke iné miesto odovzdania;  

(b) chrániť ND pred poškodením pri manipulácii, preprave, vonkajšími vplyvmi, 

odcudzením,  okrem iného aj prostredníctvom vhodného balenia ND; 

(c) konať v záujme ZSSK CARGO a v súlade s jeho pokynmi. Partner je povinný bez 

zbytočného odkladu preukázateľne upozorniť ZSSK CARGO na nevhodnosť 

vydaných pokynov, daných mu ZSSK CARGO na vykonanie opráv. Partner, ktorý si 

splnil svoju povinnosť týmto spôsobom, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia 

opravy, spôsobenú nevhodnými pokynmi, ak ZSSK CARGO na ich použití písomne 

trvala. Ak Partner neporušil svoju povinnosť zistiť pred vykonaním opráv prekážky 

brániace výkonu opravy, nemá žiadna zo Zmluvných strán nárok na náhradu škody. 

(d) dodržiavať, zachovávať a rešpektovať okrem všeobecne záväzných právnych 

predpisov SR (vrátane predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a požiarnej ochrane) aj interné predpisy ZSSK CARGO. ZSSK CARGO 

nezodpovedá  za pracovné ani iné úrazy zamestnancov Partnera podieľajúcich sa 

na plnení predmetu tejto Zmluvy, ku ktorým došlo v priestoroch ZSSK CARGO. 

(e) zabezpečiť na svoje vlastné riziko a na vlastné náklady všetky povolenia/ certifikáty/ 

licencie a iné doklady požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi SR  

(napr. zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky 

a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov), ktoré sú potrebné a/alebo nevyhnutné pre riadne a včasné 

plnenie predmetu tejto Zmluvy. 

4.12. Partner je oprávnený poveriť vykonaním Diela alebo jeho časti tretiu osobu.  

V prípade, ak Partner poverí vykonaním Diela alebo jeho časti tretiu osobu, táto osoba musí 

spĺňať požiadavky ZSSK CARGO v zmysle bodu 4.9. tohto článku Zmluvy. 

Zároveň Partner zodpovedá ZSSK CARGO za plnenie predmetu tejto Zmluvy v plnom 

rozsahu tak, ako by plnil sám a všetky povinnosti, záväzky, záruky a zodpovednosti Partnera 

v zmysle tejto Zmluvy zostávajú zachované v plnom rozsahu. Partner je povinný zmluvne 

zabezpečiť dodržanie a zachovanie týchto povinností, záväzkov, záruk a zodpovedností treťou 

osobou.  

 

5. SPÔSOB POSKYTOVANIA OPRÁV 

5.1. Partner sa zaväzuje v termíne do 3 (troch) dní od doručenia Objednávky a prevzatia ND do 

opravy (obidve tieto podmienky musia byť splnené kumulatívne) uskutočniť vstupnú 

prehliadku ND a posúdiť rozsah opravy ND. V prípade, ak nie je potrebná oprava nad 

Základný rozsah opravy, uvedený v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy, Partner doručí 

Kontaktnej osobe ZSSK CARGO Partnerom podpísaný Zápis zo vstupnej prehliadky do 5 

(piatich) dní od uskutočnenia vstupnej prehliadky. Elektronickú formu doručovania nie je 

možné v tomto prípade použiť. 

5.2. V prípade, ak je potrebná oprava nad Základný rozsah opravy požadovaný Objednávkou 

ZSSK CARGO, ktorý je stanovený v  Prílohe č. 2 tejto Zmluvy, Partner v termíne do 5 dní od 

doručenia Objednávky a prevzatia ND do opravy uskutoční Komisionálnu prehliadku ND za 
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účasti preberača ZSSK CARGO a predloží Kontaktnej osobe ZSSK CARGO Preberačom 

ZSSK CARGO odsúhlasený Zápis z komisionálnej prehliadky, v ktorom bude uvedený:  

 Rozpis jednotlivých činností Základného rozsahu opravy, nad Základný rozsah opravy 

a/alebo činností neobsiahnutých v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy, s uvedením 

počtu hodín a ceny za jednotlivé činnosti, kde cena Základného rozsahu opravy bude 

znížená o činnosti, ktoré nebudú vykonané v Základnom rozsahu opravy, z dôvodu ich 

zjavnej technickej nepotrebnosti,   

 Zoznam materiálu potrebného k vykonaniu danej opravy nad Základný rozsah opravy 

podľa jednotlivých položiek, 

 Cena za skutočne spotrebovaný materiál potrebný k vykonaniu opravy nad Základný 

rozsah opravy (jednotková cena v EUR bez DPH, cena celkom v EUR bez DPH), 

 Konečná Cena opravy v EUR bez DPH, 

 Termín ukončenia opravy  v súlade s Prílohou č. 1 tejto Zmluvy. 

 

Súčasťou Zápisu z komisionálnej prehliadky budú nasledovné prílohy k Zápisu 

z komisionálnej prehliadky: 

a) Zoznam materiálu podľa jednotlivých položiek, potrebných k vykonaniu opravy nad 

rámec činností špecifikovaných v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy s uvedením jednotkových 

cien v EUR bez DPH, počtu kusov a ceny celkom v EUR bez DPH, pričom zoznam 

materiálu bude rozčlenený podľa vykonaných opravárenských činností. 

 

b) Ceny za jednotlivé činnosti nad rámec činností špecifikovaných v Prílohe  č. 2 tejto 

Zmluvy s uvedením počtu hodín spotrebovanej práce. 

5.3. Partner v prípade opravy nad Základný rozsah opravy uvedený v Objednávke bude 

pokračovať v plnení predmetu Objednávky až po doručení podpísanej Zmenovej 

Objednávky k pôvodnej Objednávke od ZSSK CARGO, inak nie je oprávnený vyúčtovať 

ZSSK CARGO Cenu ani žiadne náklady za vykonanie opravy nad Základný rozsah opravy. 

V prípade začatia prác zo strany Partnera bez doručenia Zmenovej Objednávky, je Partner 

povinný znášať všetky s tým spojené vzniknuté náklady a uhradiť prípadnú preukázateľnú 

škodu ZSSK CARGO. 

5.4. Po posúdení Zápisu z komisionálnej prehliadky je ZSSK CARGO oprávnená stornovať už 

zadanú Objednávku, resp. odstúpiť od Čiastkovej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu. Ak po 

posúdení Zápisu z komisionálnej prehliadky ND doručí ZSSK CARGO Partnerovi zamietavé 

stanovisko k pokračovaniu opravy ND, takéto zamietavé stanovisko sa pre účely tejto Zmluvy 

považuje za odstúpenie od Čiastkovej zmluvy. V prípade odstúpenia od Čiastkovej zmluvy 

odovzdá Partner ZSSK CARGO, na základe výzvy ZSSK CARGO, ND v stave 

zodpovedajúcom činnostiam vykonaných Partnerom na základe Objednávky, do momentu 

oznámenia zamietavého stanoviska zo strany ZSSK CARGO Partnerovi, to znamená v stave 

rozpracovanosti, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 

5.5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia ZSSK CARGO od Čiastkovej zmluvy, 

ZSSK CARGO uhradí Partnerovi preukázateľné náklady odsúhlasené Preberačom ZSSK 

CARGO, ktoré vznikli Partnerovi do momentu odstúpenia od príslušnej Čiastkovej zmluvy. 

V prípade, ak ZSSK CARGO odstúpi od Čiastkovej zmluvy v zmysle bodu 5.4 tohto článku 

Zmluvy, nevzniká Partnerovi nárok na náhradu škody ani na zmluvnú pokutu voči ZSSK 

CARGO.   
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6. ĎALŠIE DOHODNUTÉ PODMIENKY 

6.1. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si súčinnosť potrebnú na 

plnenie predmetu tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú informovať sa o všetkých 

skutočnostiach relevantných pre riadne a včasné plnenie svojich povinností a záväzkov 

vyplývajúcich im z tejto Zmluvy, ako aj o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré by mohli zmariť 

alebo podstatne sťažiť plnenie predmetu tejto Zmluvy. 

6.2. Zmluvné strany sú povinné plniť svoje povinnosti a záväzky vyplývajúce im z tejto Zmluvy, 

z potvrdenej Objednávky/Zmenovej Objednávky (Čiastkovej zmluvy) a zo súvisiacich právnych 

predpisov riadne a včas tak, aby nedochádzalo k omeškaniu s ich plnením. 

6.3. ZSSK CARGO je oprávnená podmieňovať prevzatie Diela vykonaním skúšok, alebo 

predvedením plnenia, ktoré je predmetom tejto Zmluvy. V takom prípade je Partner povinný 

skúšky a predvedenie pred ZSSK CARGO vykonať na vlastné náklady a na vlastné 

nebezpečenstvo. Pokiaľ nie sú skúšky alebo predvedenie vykonané, ZSSK CARGO je 

oprávnená odmietnuť prevzatie plnenia. Zmluvné strany sa dohodli, že tento prípad sa 

nepovažuje za prípad omeškania ZSSK CARGO.  

6.4. V prípade, ak Partner odstraňuje Vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, v priestoroch ZSSK 

CARGO, prípadne na jej pozemkoch, alebo v priestoroch a/alebo na pozemkoch, ktoré ZSSK 

CARGO obstarala za týmto účelom, znáša nebezpečenstvo škody na veci Partner. 

6.5. Ak Zmluvná strana spôsobí porušením svojich povinností a/alebo záväzkov vyplývajúcich jej 

z tejto Zmluvy a/alebo nedodržaním/porušením vyhlásení a/alebo záruk urobených v tejto 

Zmluve akúkoľvek škodu druhej Zmluvnej strane, jej zodpovednosť za škodu a povinnosť na 

náhradu škody takto spôsobenú druhej Zmluvnej strane sa bude riadiť a spravovať 

ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

6.6. Pohľadávky Partnera voči ZSSK CARGO vzniknuté na základe ustanovení tejto Zmluvy nie je 

možné postúpiť tretej osobe bez písomného súhlasu ZSSK CARGO. V prípade, ak Partner 

bez predchádzajúceho písomného súhlasu ZSSK CARGO postúpi pohľadávku, ktorú má voči 

ZSSK CARGO tretej osobe, je Partner povinný zaplatiť ZSSK CARGO zmluvnú pokutu vo 

výške nominálnej hodnoty postúpenej pohľadávky.  

 

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA 

7.1. Partner sa zaväzuje vykonať Dielo podľa tejto Zmluvy v súlade, v rozsahu, v kvalite, 

spôsobom a za ďalších podmienok uvedených v tejto Zmluve. Partner ručí za to, že Dielo 

bude vykonané bez Vád a že funkčnosť a použitie  ND po vykonaní Diela bude plne 

zodpovedať funkčným vlastnostiam nového ND a špecifikáciám Diela z toho plynúcim 

a priloženej Dokumentácii. 

7.2. Partner zodpovedá za Vady, ktoré má Dielo v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo 

škody na ZSSK CARGO, aj keď sa Vada stane zjavnou až po tomto čase. Partner zodpovedá 

takisto za každú Vadu, ktorá vznikne pred okamihom, alebo po okamihu uvedenom 

v predchádzajúcej vete, ak je spôsobená porušením jeho povinností. 

7.3. Ak Partner uskutoční plnenie predmetu tejto Zmluvy s Vadami, Zmluvné strany sa dohodli, že 

ZSSK CARGO môže: 

(a) Požadovať, v lehote písomne určenej ZSSK CARGO, odstránenie Vád 

uskutočnením náhradného alebo dodatočného plnenia a požadovať odstránenie 

právnych Vád, a/alebo 
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(b) požadovať, v lehote písomne určenej ZSSK CARGO, odstránenie Vád opravou 

plnenia, ak sú Vady opraviteľné, a/alebo 

(c) požadovať primeranú zľavu z Ceny určenej v článku 3. tejto Zmluvy spôsobom 

uvedeným v bode 7.14. tohto článku, a/alebo 

(d) odstúpiť od príslušnej Čiastkovej zmluvy, ak Dielo trpí neodstrániteľnou Vadou 

a v prípade opakovaného výskytu Vád Plnenia poskytovaného na základe tejto 

Zmluvy odstúpiť aj od tejto Zmluvy ako celku. 

7.4. ZSSK CARGO zistenú Vadu písomne oznámi Partnerovi bez zbytočného odkladu po jej 

zistení, najneskôr však do uplynutia Záručnej doby, spolu s oznámením, ktorý z nárokov, resp. 

akú kombináciu nárokov stanovených v bode 7.3. v písm. a) až c) tohto článku tejto Zmluvy si 

uplatňuje (ďalej aj „Reklamácia“) alebo je oprávnená využiť oprávnenie podľa bodu 7.3. písm. 

d) tohto článku tejto Zmluvy. 

7.5. Partner sa zaväzuje vybaviť každú Reklamáciu v súlade s Reklamačným poriadkom, ktorý 

tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. 

7.6. Zmluvné strany sa dohodli, že ZSSK CARGO môže v každom prípade popri nároku 

uvedenom v bode 7.3. písm. a) alebo b) tohto článku Zmluvy požadovať aj primeranú zľavu 

z Ceny podľa bodu 7.3. písm. c) tohto článku Zmluvy vypočítanú spôsobom uvedeným v bode 

7.14. tohto článku Zmluvy.  

7.7. Záručná doba je stanovená v článku 2. Prílohy č. 3 tejto Zmluvy. Novo dodaným dielom (bod 

 2.1.1 Prílohy č. 3 tejto Zmluvy) sa rozumie časť - diel potrebný na opravu brzdového                                

zariadenia a pružníc ŽKV  .   

7.8. Partner sa zaväzuje na vlastné náklady a v lehote písomne určenej ZSSK CARGO podľa 

bodu 7.3. tohto článku Zmluvy odstrániť Vadu Diela bez ohľadu na to, či Vada vznikla pred 

podpisom Preberacieho protokolu alebo počas plynutia Záručnej doby. 

7.9. V prípade, ak Vada nebude odstránená v stanovenej lehote, prípadne Partner oznámi ZSSK 

CARGO, že Vada je neodstrániteľná, je ZSSK CARGO oprávnená odstúpiť od príslušnej 

Čiastkovej zmluvy, prípadne aj od tejto Zmluvy ako celku. Partnerovi nevzniká odstúpením od 

tejto Zmluvy a/alebo Čiastkovej zmluvy v dôsledku neodstránenia Vád plnenia v primeranej 

stanovenej lehote nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty ani na náhradu nákladov 

vynaložených na plnenie predmetu tejto Zmluvy. Nárok ZSSK CARGO na náhradu škody a na 

zmluvnú pokutu nie je týmto odstúpením od  Zmluvy, resp. od Čiastkovej zmluvy dotknutý. 

7.10. Do doby odstránenia Vád nie je ZSSK CARGO povinná zaplatiť časť Ceny, ktorá by 

zodpovedala jej nároku na zľavu z Ceny podľa bodu 7.14. tohto článku, ak by Vada nebola 

odstránená. 

7.11. V prípade, ak sa na Predmet plnenia poskytnutý Partnerom ZSSK CARGO vzťahuje záruka 

poskytovaná treťou stranou nemá prípadné uplynutie záručnej doby poskytnutej touto treťou 

osobou vplyv na trvanie záruky poskytnutej Partnerom ZSSK CARGO na základe tejto Zmluvy 

a ani na plnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady ako sú dojednané 

v tejto Zmluve. 

7.12. Záručná doba začína plynúť momentom začatia užívania opraveného ND zo strany ZSSK 

CARGO, t.j. momentom zabudovania (osadenia) opraveného ND  do ŽKV a uvedením ŽKV do 

prevádzky. V prípade, ak ZSSK CARGO nezačne užívať ND bez zbytočného odkladu, 

Záručná doba začne plynúť najneskôr po uplynutí 12 mesiacov od prechodu nebezpečenstva 

škody v zmysle čl. 12 bod 12.1. tejto Zmluvy, ak z obsahu Zmluvy nevyplýva niečo iné. 

Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú ZSSK CARGO nemôže užívať Predmet plnenia pre 

jeho Vady, za ktoré zodpovedá Partner. 
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7.13. Ak nie je v tejto Zmluve výslovne určené inak, ZSSK CARGO je oprávnená odmietnuť 

čiastočné plnenie záväzku Partnera. 

7.14. V prípade, ak ZSSK CARGO požaduje zľavu z Ceny, Zmluvné strany sa dohodli, že pri určení 

výšky zľavy bude ZSSK CARGO vychádzať najmä z posúdenia nasledovných skutočností: 

(a) náklady a čas, ktoré bude ZSSK CARGO musieť vynaložiť na činnosti, ktoré sú 

nevyhnutné na to, aby sa plnenie predmetu tejto Zmluvy stalo bezvadným v zmysle 

tejto Zmluvy, 

(b) hodnota plnenia predmetu tejto Zmluvy, 

(c) význam plnenia predmetu tejto Zmluvy pre hospodársku činnosť ZSSK CARGO 

a škody, ktoré môžu byť vadnosťou plnenia ZSSK CARGO spôsobené.  

 

8. SANKCIE 

8.1. V prípade, ak sa Partner dostane do omeškania s plnením predmetu tejto Zmluvy, resp. 

príslušnej Čiastkovej zmluvy, je ZSSK CARGO oprávnená uplatniť si voči nemu zmluvnú 

pokutu vo výške 50,- EUR a to za každý aj začatý deň omeškania. Nárok na náhradu škody 

tým nie je dotknutý. ZSSK CARGO súčasne vzniká právo odstúpiť od príslušnej Čiastkovej 

zmluvy a v prípade opakovaného omeškania s plnením zabezpečeného záväzku viac ako dva 

krát počas trvania platnosti tejto Zmluvy je ZSSK CARGO oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy. 

Náklady na rozpracovanosť znáša Partner v celom rozsahu vrátane vynaložených nákladov 

na Dopravu. 

8.2. V prípade, ak sa Partner dostane do omeškania s uskutočnením vstupnej prehliadky ND 

a posúdenia rozsahu opravy v zmysle čl. 5. bod 5.1 tejto Zmluvy a Prílohy č. 1 tejto Zmluvy,  je 

ZSSK CARGO oprávnená uplatniť si voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR a to za 

každý aj začatý deň omeškania, pričom mu zároveň vzniká aj právo odstúpiť od príslušnej 

Čiastkovej zmluvy a v prípade opakovaného omeškania s plnením zabezpečeného záväzku 

viac ako dva krát počas trvania platnosti tejto Zmluvy je ZSSK CARGO oprávnená odstúpiť od 

tejto Zmluvy. Nárok ZSSK CARGO na náhradu škody tým nie je dotknutý.   

8.3. V prípade, ak sa Partner dostane do omeškania s uskutočnením Komisionálnej prehliadky ND  

v zmysle čl. 5. bod 5.2. tejto Zmluvy a Prílohy č. 1 tejto Zmluvy,  je ZSSK CARGO oprávnená 

uplatniť si voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR a to za každý aj začatý deň 

omeškania, pričom mu vzniká právo odstúpiť od príslušnej Čiastkovej zmluvy a v prípade 

opakovaného omeškania s plnením zabezpečeného záväzku viac ako dva krát počas trvania 

platnosti tejto Zmluvy je ZSSK CARGO oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy. Nárok ZSSK 

CARGO na náhradu škody tým nie je dotknutý.   

8.4. V prípade, ak sa Partner dostane do omeškania s odstránením Vady v lehote stanovenej touto 

Zmluvou alebo stanovenou ZSSK CARGO v súlade s touto Zmluvou, je ZSSK CARGO 

oprávnená uplatniť si voči Partnerovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR a to za každý aj 

začatý deň omeškania. Nárok ZSSK CARGO na náhradu škody tým nie je dotknutý.  

8.5. V prípade, ak sa ZSSK CARGO dostane do omeškania s úhradou Faktúry a Faktúru neuhradí 

ani do 10 dní po tom, čo mu bola doručená písomná výzva na jej zaplatenie, je Partner 

oprávnený uplatňovať si voči ZSSK CARGO úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej 

čiastky, a to za každý aj začatý deň omeškania v súlade s ust. § 369 Obchodného zákonníka. 
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9. KONTAKTY A DORUČOVANIE  

9.1. Akékoľvek oznámenia, žiadosti, požiadavky, návrhy, súhlas/nesúhlas, schválenie/odmietnutie 

schválenia, výpoveď alebo akákoľvek iná komunikácia predpokladaná, vyžadovaná alebo 

povolená Zmluvou (ďalej len „Korešpondencia“) musí mať písomnú formu  a musí byť 

doručená Zmluvnej strane poštou, elektronickou poštou, osobne, expresnou kuriérnou službou 

na Kontaktné údaje Zmluvnej strany, prípadne odovzdaná osobne Kontaktnej osobe Zmluvnej 

strany. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti týkajúce sa skončenia trvania 

tejto Zmluvy budú doručované len prostredníctvom pošty, osobne alebo expresnou kuriérnou 

službou (výtlačok elektronickej verzie). Komunikačným jazykom je slovenský jazyk. 

9.2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídiel Zmluvných strán 

uvedené v  tejto Zmluve, alebo adresy uvedené na Objednávke, ibaže odosielajúcej Zmluvnej 

strane adresát písomnosti oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na 

doručovanie písomností. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie 

písomností na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou sa príslušná Zmluvná 

strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu; 

v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená Zmluvnej 

strane pred odosielaním Korešpondencie. 

9.3. Korešpondencia sa považuje za doručenú v deň doručenia zásielky, resp. v deň odmietnutia 

prevzatia zásielky, ak bola zásielka doručená poštou, osobne alebo expresnou kuriérnou 

službou. V prípade vrátenia zásielky ako nedoručenej sa Korešpondencia považuje za 

doručenú v deň jej vrátenia sa odosielateľovi ako nedoručenej, a to aj vtedy, ak osoba 

uvedená ako Kontaktná osoba alebo iná osoba oprávnená na preberanie pošty sa o tom 

nedozvedela.  

9.4. Elektronická Korešpondencia (e-mail) sa považuje za doručenú dňom jej odoslania na e-

mailovú adresu príslušnej Kontaktnej osoby alebo na príslušnú e-mailovú adresu uvedenú 

v Kontaktných údajoch, ak bola táto Korešpondencia odoslaná v dennom pracovnom čase od 

7:00 hod. do 14:00 hod.; ak bola elektronická Korešpondencia odoslaná po tomto čase, 

považuje sa za doručenú najbližší nasledujúci Pracovný deň po jej odoslaní. 

 

10. KONTAKTNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ OSOBY ZMLUVNÝCH STRÁN 

10.1. Kontaktné údaje Partnera 

Adresa ŽOS Trnava, a. s. Koniarekova19,917 21 Trnava, Slovenská Republika 

Telefón +xxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail  

Internet  

 

10.2. Kontaktné osoby Partnera 

Meno a priezvisko Telefón Mobil E-mail 

Ing.  Matúš Horník  xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxx 

Mgr. Marian Uhrič  xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx 

 

10.3. Kontaktné údaje ZSSK CARGO 

Adresa 
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 

Drieňová 24 , 820 09 Bratislava, Slovenská republika 

Adresa pre zasielanie Faktúr Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.,  
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Sekcia účtovníctva a daní 

Drieňová 24 , 820 09 Bratislava, Slovenská republika 

Telefón + xxxxxxxxxxxxxxx 

Internet www.zscargo.sk 

 

10.4. Kontaktné osoby ZSSK CARGO 

Meno a priezvisko Telefón E-mail Rozsah oprávnenia 

Renáta Gvothová  xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Vystavenie objednávok 

Katarína Chmeliarová  xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Vystavenie objednávok 

Dana Ondrušová  xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Príjem tovaru 

 

11. TRVANIE ZMLUVY 

11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 36 (tridsaťšesť) 

mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. 

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva zaniká pred uplynutím dohodnutej doby: 

(a) písomnou dohodou Zmluvných strán v deň tam uvedený; 

(b) nadobudnutím účinnosti písomného odstúpenia od tejto Zmluvy jednou zo 

Zmluvných strán v súlade s bodom 11.3. tohto článku Zmluvy;  

(c) uplynutím výpovednej lehoty na základe písomnej výpovede ktorejkoľvek zo 

Zmluvných strán s súlade s bodom 11.4. tohto článku Zmluvy; 

(d) uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená; 

(e) vyčerpaním Celkového finančného objemu, na ktorý bola táto Zmluva uzatvorená, 

a to aj v prípade, že k tomu dôjde pred uplynutím dohodnutej doby trvania tejto 

Zmluvy. 

11.3. Odstúpiť od tejto Zmluvy je oprávnená ktorákoľvek zo Zmluvných strán v prípade podstatného 

porušenia zmluvných povinností druhou Zmluvnou stranou. Podstatným porušením zmluvných 

povinností sa rozumie porušenie takých povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, na ktoré sa 

podľa  ustanovení tejto Zmluvy viaže možnosť odstúpiť od tejto Zmluvy, resp. ktoré sú 

zabezpečené zmluvnou pokutou. Ostatné porušenia zmluvných povinností sa považujú za 

nepodstatné v zmysle ust. § 346 Obchodného zákonníka. Písomné odstúpenie od tejto 

Zmluvy nadobúda  platnosť a účinnosť dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane 

s účinkami uvedenými pri jednotlivých zmluvných  povinnostiach. Odstúpenie od tejto Zmluvy  

sa však nedotýka nároku na náhradu škody ani nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ktorý 

vznikol v dôsledku porušenia povinností (ust. § 351 ods.1 Obchodného zákonníka) a všetkých  

právnych následkov porušenia tejto Zmluvy, ku ktorým  došlo do zániku tejto Zmluvy, vrátane 

úrokov z omeškania vzniknutých do momentu zániku tejto Zmluvy. Na odstúpenie od 

Čiastkovej zmluvy sa použijú primerane tieto ustanovenia o odstúpení od tejto Zmluvy s tým, 

že odstúpenie od ktorejkoľvek Čiastkovej zmluvy sa týka výlučne práv a povinností 

vzniknutých na základe tejto Čiastkovej zmluvy v zmysle príslušnej Objednávky. Odstúpenie 

od tejto Zmluvy ako celku sa nedotýka Čiastkových zmlúv, z ktorých boli ku dňu odstúpenia 

všetky záväzky riadne a včas splnené.  

11.4. Túto Zmluvu možno vypovedať len písomne, a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná doba je 2 

(dva) kalendárne mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho 

po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď tejto Zmluvy doručená druhej 

Zmluvnej strane. Uplynutím výpovednej doby táto Zmluva zaniká, pričom 

http://www.zscargo.sk/
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(a)  ak výpovedná doba uplynie pred dňom, ktorý si Zmluvné strany dohodli ako posledný 

deň účinnosti tejto Zmluvy, považuje sa táto Zmluva za ukončenú uplynutím výpovednej 

doby; 

(b)   ak by mala výpovedná doba uplynúť po dni, ktorý si Zmluvné strany dohodli ako 

posledný deň účinnosti tejto Zmluvy, považuje sa táto Zmluva za ukončenú ku dňu, 

ktorý si Zmluvné strany dohodli ako posledný deň účinnosti tejto Zmluvy. 

Pre nezrealizované a nezrušené plnenie objednané Objednávkou/Zmenovou objednávkou 

v čase do zániku tejto Zmluvy z dôvodu jej výpovede platia podmienky tejto Zmluvy až do 

splnenia Objednávky /Zmenovej objednávky (príslušnej Čiastkovej zmluvy). 

11.5. Zánik tejto Zmluvy nemá vplyv na nevysporiadané práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré 

vznikli počas existencie tejto Zmluvy do dňa jej zániku. Zmluvné strany sa zaväzujú tieto 

nevysporiadané práva a povinnosti vysporiadať najneskôr do 30 dní od zániku tejto Zmluvy, 

o čom si Zmluvné strany navzájom vystavia potvrdenie. 

 

12. NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 

12.1. Nebezpečenstvo škody na ND znáša Partner počas celej doby vykonávania opravy a toto 

nebezpečenstvo prechádza z Partnera na ZSSK CARGO okamihom podpisu Preberacieho 

protokolu oprávnenými osobami Zmluvných strán. 

13. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

13.1. Partner sa zaväzuje poskytnúť Predmet plnenia špecifikovaný v Objednávke a/alebo Zmluve 

ZSSK CARGO na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo s odbornou starostlivosťou 

a splniť všetky povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných predpisov, z interných 

predpisov ZSSK CARGO a z pokynov ZSSK CARGO vždy v relevantnom znení, ktoré 

sa vzťahujú na Partnerom poskytované plnenie (spolu ďalej aj „Predpisy“), najmä, nie však 

len:  

a) bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci; Partner zodpovedá za ochranu zdravia 

a bezpečnosť pri práci všetkých osôb, prostredníctvom ktorých poskytuje plnenie podľa 

Objednávky/Zmluvy  a osôb, ktoré sa s ich vedomím zdržujú na pracovisku ZSSK CARGO 

 (ďalej aj „Osoby“). Partner sa najmä zaväzuje poskytnúť Osobám všetky potrebné 

informácie a pokyny na zaistenie ich bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane tých, 

ktoré platia pre pracoviská a priestory ZSSK CARGO a zodpovedá v celom rozsahu za ich 

sústavné dodržiavanie všetkými Osobami.  

b)  podmienky vstupu do priestoru dráh a na pracoviská ZSSK CARGO; Partner sa najmä 

zaväzuje zabezpečiť, aby všetky Osoby spĺňali všetky predpoklady odbornej, zdravotnej 

a zmyslovej spôsobilosti pre výkon pracovných činností na dráhe v zmysle Predpisov. 

13.2. Pri vstupe do areálu ZSSK CARGO musí mať zamestnanec Partnera platné povolenie na 

vstup do vyhradeného priestoru a musí kontaktovať povereného zamestnanca daného 

pracoviska, ohlásiť svoju prítomnosť a oznámiť začiatok a koniec výkonu práce.   

   Pred vstupom na pracovisko ZSSK CARGO musia byť zamestnanci Partnera/Partnerov 

preškolení zo zásad BOZP v podmienkach ZSSK CARGO podľa BP2 – Smernice pre 

oboznamovanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V prípade, že sa 

nepreukážu  platným povolením na vstup do priestorov ZSSK CARGO a platným osvedčením 

o školení BOZP pre pracovisko ZSSK CARGO, musia požiadať ZSSK CARGO 

o zabezpečenie ich preškolenia z BOZP v podmienkach ZSSK CARGO.  

  Zamestnanec, ktorý nemá povolenie na vstup do vyhradených priestorov ZSSK CARGO 

a zodpovedajúce školenie z BOZP, má zakázané pohybovať sa vo vyhradených priestoroch 
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ZSSK CARGO. Pravidlá pre vstup do vyhradeného obvodu ZSSK CARGO tvoria Prílohu č. 7 

tejto Zmluvy.  

13.3. Partner zodpovedá za všetku a akúkoľvek ujmu, ktorá vznikne ZSSK CARGO v dôsledku 

porušenia záväzkov Partnera v zmysle tohto ustanovenia (vrátane ujmy spôsobenej tretím 

osobám a ujmy v podobe sankcie uloženej ZSSK CARGO orgánom verejnej moci v dôsledku 

porušenia záväzkov Partnera a s tým spojené náklady).  

 

14. DÔVERNÉ INFORMÁCIE A MLČANLIVOSŤ 

14.1. Dôverné informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené a/alebo akýmkoľvek 

iným spôsobom získané jednou Zmluvnou stranou od druhej Zmluvnej strany na základe 

a/alebo v akejkoľvek súvislosti s touto Zmluvou môžu byť použité výhradne na účely plnenia 

predmetu tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú udržiavať vyššie uvedené Dôverné 

informácie v prísnej tajnosti, zachovávať o nich mlčanlivosť a chrániť ich pred zneužitím, 

poškodením, zničením, znehodnotením, stratou a odcudzením, a to i po ukončení platnosti a 

účinnosti tejto Zmluvy.   

 

14.2. Zmluvná strana nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej 

strany Dôverné informácie poskytnúť, odovzdať, oznámiť, sprístupniť, zverejniť, publikovať, 

rozširovať, vyzradiť ani použiť inak než na účely plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to ani po 

ukončení platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, s výnimkou prípadu ich poskytnutia /odovzdania 

/oznámenia /sprístupnenia odborným poradcom Zmluvnej strany (vrátane právnych, 

účtovných, daňových a iných poradcov, alebo audítorov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou 

profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti stanovenou alebo uloženou zákonom alebo sú 

povinní zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej dohody so Zmluvnou stranou. 

14.3. Povinnosť Zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa nevzťahuje 

na informácie, ktoré: 

(a) boli zverejnené už pred podpisom tejto Zmluvy, čo musí byť preukázateľné na 

základe poskytnutých podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú; 

(b) majú byť sprístupnené na základe povinnosti stanovenej zákonom, rozhodnutím 

súdu, prokuratúry alebo iného oprávneného orgánu verejnej moci, pričom v tomto 

prípade Zmluvná strana, ktorá je povinná informácie sprístupniť, bezodkladne 

informuje o sprístupnení informácií druhú Zmluvnú stranu. 

14.4. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť riadne a včasné utajenie Dôverných informácií 

a zachovávanie povinnosti mlčanlivosti o Dôverných informáciách podľa všeobecne platných, 

zaužívaných a zachovávaných pravidiel, zásad a zvyklostí pre utajovanie a zachovávanie 

povinnosti mlčanlivosti o takýchto informáciách. 

14.5. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť riadne a včasné utajenie Dôverných informácií 

a zachovávanie povinnosti mlčanlivosti o Dôverných informáciách aj u svojich zamestnancov, 

štatutárnych orgánov, členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov, členov dozorných 

orgánov, zástupcov, splnomocnencov, Subdodávateľov ako i iných spolupracujúcich tretích 

osôb, pokiaľ im takéto Dôverné informácie boli poskytnuté, odovzdané, oznámené a/alebo 

sprístupnené v súlade so Zmluvou. 

14.6. Partner vyhlasuje, že žiadne ustanovenie v tejto Zmluve nepovažuje za obchodné tajomstvo  

v zmysle ust. § 17 a nasl. Obchodného zákonníka a/alebo Dôvernú informáciu. Partner berie  

na vedomie že táto Zmluva vrátane všetkých jej súčastí a dokumentov na ňu nadväzujúcich 

bude zverejnená na webovej stránke Centrálneho registra zmlúv Úradu vlády SR 

(www.crz.gov.sk). v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom 

znení v spojení s ust. § 5a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

http://www.crz.gov.sk/
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k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „Zákon o slobode informácií“). 

14.7. Zmluvné strany sa navzájom zaväzujú zachovávať všetky platnými právnymi predpismi 

stanovené povinnosti vo vzťahu k ochrane osobných údajov, ktoré získajú a budú na základe 

tejto Zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením spracúvať vo svojich informačných systémoch. 

 

15. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA 

15.1. Táto Zmluva, jej interpretácia a vzťahy, ktoré vznikli na jej základe sa riadia všeobecne 

záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky s tým, že Zmluvné strany sa dohodli, že 

použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek všeobecne záväzného právneho predpisu 

Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho 

použitie mohlo meniť (či už úplne alebo čiastočne) význam, účel a/alebo interpretáciu 

ktoréhokoľvek ustanovenia Zmluvy a/alebo dokumentov vzniknutých na jej základe. 

Komunikačným jazykom je slovenský jazyk.  

 

15.2. Akýkoľvek spor, nezrovnalosť a/alebo rozpor Zmluvných strán, ktorý vznikne z tejto Zmluvy 

alebo v akejkoľvek súvislosti s touto Zmluvou (vrátane akýchkoľvek a všetkých sporov 

týkajúcich sa jej uzavretia, platnosti, účinnosti, existencie a/alebo ukončenia) sa bude riešiť 

prednostne vzájomnými rokovaniami Zmluvných strán vedenými v dobrej viere a s dobrým 

úmyslom. Ak sa takýto spor, nezrovnalosť a/alebo rozpor nepodarí vyriešiť ani vzájomnými 

rokovaniami Zmluvných strán najneskôr do 30 (tridsať) dní odo dňa ich začatia, je ktorákoľvek 

Zmluvná strana oprávnená podať žalobu na príslušný súd v Slovenskej republike. Rokovanie 

musí začať do 10 dní odo dňa vzniku sporu, nezrovnalosti a/alebo rozporu Zmluvných strán. 

15.3. V prípade, ak je Partner zahraničnou osobou platí, že Zmluvné strany sa v zmysle ust. § 37e 

ods. 1 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení 

neskorších predpisov dohodli, že v prípade akéhokoľvek sporu súvisiaceho so zmluvným 

vzťahom založeným medzi nimi touto Zmluvou (respektíve Čiastkovými zmluvami) alebo 

v súvislosti s nimi alebo nárokov na náhradu škody, má výlučnú právomoc konať a rozhodovať 

o spore všeobecný súd Slovenskej republiky miestne príslušný podľa miesta sídla ZSSK 

CARGO. 

 
16. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

16.1. Zmluvné strany týmto potvrdzujú, že ZSSK CARGO je stranou oprávnenou (nie však 

povinnou) a Partner je stranou zaviazanou na uzavretie Čiastkovej zmluvy podpísaním 

(akceptovaním) konkrétnej jemu doručenej Objednávky/Zmenovej Objednávky. ZSSK CARGO 

je oprávnená nie však povinná na základe tejto Zmluvy zadávať Partnerovi Objednávky podľa 

tejto Zmluvy. V prípade, že ustanovenia Čiastkových zmlúv (v zmysle Objednávok) 

uzatváraných v budúcnosti na základe tejto Zmluvy neurčujú inak, vzťahujú sa na 

akceptované Objednávky/Zmenové Objednávky ustanovenia tejto Zmluvy tak, ako je to 

stanovené v článku 2. v bode 2.2 tejto Zmluvy. 

16.2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR podľa 

ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ust. § 5a ods. 2 Zákona o slobode 

informácií. 

16.3. Ak sú k tomu splnené zákonom stanovené predpoklady, Partner musí byť ku dňu uzavretia 

tejto Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa príslušných ustanovení 

zákona č. 315/2016 z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o registri partnerov VS“) a túto skutočnosť je povinný 

preukázať ZSSK CARGO pred podpisom tejto Zmluvy. Ak si Partner túto povinnosť nesplní, 
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resp. poskytne ZSSK CARGO nepravdivé alebo neaktuálne doklady o jej splnení, zodpovedá 

ZSSK CARGO za všetky škody, ktoré jej tým spôsobí, najmä je v tejto súvislosti povinný 

nahradiť ZSSK CARGO náklady na úhradu akýchkoľvek sankcii (pokút) uložených jej orgánmi 

verejnej správy za priestupok na úseku registrácie partnerov verejného sektora v celom 

rozsahu a ZSSK CARGO je oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť.  

16.4. Ustanovenia tejto Zmluvy je možné meniť len na základe písomnej dohody Zmluvných strán 

formou písomných a vzostupne očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve, podpísaných  

Zmluvnými stranami. 

16.5. Všetky prílohy tejto Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. V prípade akéhokoľvek rozporu 

medzi ustanoveniami a/alebo znením článkov tejto Zmluvy a ustanoveniami a/alebo znením 

príloh tejto Zmluvy, majú prednosť ustanovenia a/alebo znenie článkov tejto Zmluvy. 

16.6. Táto Zmluva sa vyhotovuje v 5 (piatich) vyhotoveniach v slovenskom jazyku, pričom ZSSK 

CARGO si ponechá 3 (tri) vyhotovenia a Partner si ponechá 2 (dve) vyhotovenia.  

16.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a ich 

zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že 

túto Zmluvu uzatvorili na základe ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, ktorej prejav 

zachytený v obsahu tejto Zmluvy je dostatočne určitý a zrozumiteľný, túto Zmluvu uzatvorili 

dobromyseľne a v dobrej viere a neuzatvorili ju ani v omyle, ani pod nátlakom a ani v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok, túto Zmluvu si prečítali, obsahu tejto Zmluvy porozumeli 

a na znak súhlasu s obsahom tejto Zmluvy ju prostredníctvom osôb oprávnených konať v ich 

mene podpísali v deň, ktorý je uvedený na prvej strane tejto Zmluvy. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

           Ing. Martin Vozár, MBA 

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. 

                PhDr. Vladimír Poór   

          predseda predstavenstva 

                 ŽOS Trnava, a. s.    

  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Ing. Miroslav Hopta 

podpredseda predstavenstva  

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. 

         Ing. Miloš Kyselica 

podpredseda predstavenstva a generálny        

                       riaditeľ   

                 ŽOS Trnava, a. s.    

 

 

V Bratislave dňa: ..................................... 

 

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. 

 

 

 

 

 

V Trnave dňa: ..................................  

 

ŽOS Trnava  a. s.  
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CENOVÁ A TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU PLNENIA, TERMÍNY USKUTOČNENIA OPRÁV 

Položka Pomenovanie MJ   

59107 Snímač DAKO SL2 typ 3          90060-110                  1 celok   

      

  v € bez DPH 
Navrhovaný 

termín 1) 
Maximálny termín 

2) 

Cena za 1 hod. práce zmluvne nešpecifik. výkonu  35,00 x x 

Termín ukončenia opravy v základnom rozsahu (od doručenia objednávky a prevzatia celku k oprave) x  7 7 

Termín ukončenia opravy ND/celku (od doručenia zmenovej objednávky) x   5  5 

      

Operácia            MJ 
Práca  

v € bez DPH 
Materiál  

v € bez DPH 

Cena 
celkom  
v € bez 

DPH 

Základný rozsah opravy vrátane dopravy z Distribučného skladu  Žilina do miesta opravy a späť 1 celok x x x 

1.vstupná diagnostika, demontáž, vyčistenie rozložených dielov ,umytie súčiastok, rozmerová kontrola ,meranie  
 

1 celok 60,00 15,00 75,00 

  2.zloženie snímača ,výstupná skúška snímača na skúšobnom stave ,vystavenie výstupného protokolu * 

*)vysvetlenie 

Skúška tesnosti v nezaťaženom stave  

Skúška tesnosti v zaťaženom stave 

Kontrola riadiaceho tlaku  

Vyhotovenie protokolu zo skúšania, Natretie  a zabalenie ND 
 

1 celok 

85,00 55,00 140,00 

Doprava z miesta odobratia celku do miesta opravy  a späť  1 celok x x 20,00 

Cena celkom za základný rozsah opravy vrátane dopravy z Distribučného skladu Žilina do miesta opravy a späť (položka 
č. 1-2) 

1 celok 
x x 235,00 

Vytypované operácie nad základný rozsah   1 celok x x x 

1.výmena - vedenie na SL2-1 ks  1 celok 0,00 28,00 28,00 

2.výmena - segment SL2-1 ks  1 celok 0,00 15,00 15,00 

3.výmena - veko kompletné -1 ks  1 celok 0,00 69,00 69,00 

Cena celkom za  operácie nad základný rozsah (položka č. 1-3) 1 celok x x 112,00 

Cena celkom bez DPH (spolu –základný rozsah opravy vrátane dopravy a operácie nad základný rozsah )  1 celok x x 347,00 

      

Vyhlasovateľ požaduje predloženie ponuky na poskytnutie opravy predmetného celku/celkov za podmienky použitia nových ND pri oprave daného 
celku/celkov 
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Položka Pomenovanie MJ   

74588 Snímač zaťaž. DAKO SL2 typ 1   90060-116 1 celok   

      

  v € bez DPH 
Navrhovaný 

termín 1) 
Maximálny termín 2) 

Cena za 1 hod. práce zmluvne nešpecifik. výkonu 35,00  x x 

Termín ukončenia opravy v základnom rozsahu (od doručenia objednávky a prevzatia celku k oprave) x  7 7 

Termín ukončenia opravy ND/celku (od doručenia zmenovej objednávky) x  5 5 

      

Operácia            MJ 
Práca  

v € bez DPH 
Materiál  

v € bez DPH 

Cena 
celkom  
v € bez 

DPH 

Základný rozsah opravy vrátane dopravy z Distribučného skladu  Žilina do miesta opravy a späť 1 celok x x x 

1.vstupná diagnostika, demontáž, vyčistenie rozložených dielov ,umytie súčiastok, rozmerová kontrola ,meranie  
 

1 celok 60,00 15,00 75,00 

 2.zloženie snímača ,výstupná skúška snímača na skúšobnom stave ,vystavenie výstupného protokolu * 

*)vysvetlenie 

Skúška tesnosti v nezaťaženom stave  

Skúška tesnosti v zaťaženom stave  

Kontrola riadiaceho tlaku  

Vyhotovenie protokolu zo skúšania , Natretie  a zabalenie ND 
 

1 celok 

85,00 55,00 140,00 

Doprava z miesta odobratia celku do miesta opravy  a späť  1 celok x x 20,00 

Cena celkom za základný rozsah opravy vrátane dopravy z Distribučného skladu Žilina do miesta opravy a späť (položka 
č. 1-2) 

1 celok 
x x 235,00 

Vytypované operácie nad základný rozsah   1 celok x x x 

1.výmena - vedenie na SL2-1ks  1 celok 0,00 28,00 28,00 

2.výmena - segment SL2-1ks  1 celok 0,00 15,00 15,00 

3.výmena - veko kompletné -1ks  1 celok 0,00 69,00 69,00 

Cena celkom za  operácie nad základný rozsah (položka č. 1-3) 1 celok x x 112,00 

Cena celkom bez DPH (spolu –základný rozsah opravy vrátane dopravy a operácie nad základný rozsah ) 1 celok x x 347,00 

 
 

Vyhlasovateľ požaduje predloženie ponuky na poskytnutie opravy predmetného celku/celkov za podmienky použitia nových ND pri oprave daného 
celku/celkov 
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Položka Pomenovanie MJ   

73613 Rozvádzač KE2DVSL         ALBD63/1 KNORR                  1 celok   

      

  v € bez DPH 
Navrhovaný 

termín 1) 
Maximálny termín 

2) 

Cena za 1 hod. práce zmluvne nešpecifik. výkonu 35,00  x x 

Termín ukončenia opravy v základnom rozsahu (od doručenia objednávky a prevzatia celku k oprave) x  7 7 

Termín ukončenia opravy ND/celku (od doručenia zmenovej objednávky) x  5 5 

      

Operácia            MJ 
Práca  

v € bez DPH 
Materiál  

v € bez DPH 

Cena 
celkom  
v € bez 

DPH 

Základný rozsah opravy vrátane dopravy z Distribučného skladu  Žilina do miesta opravy a späť 1 celok x x x 

1.Demontáž, vyčistenie rozložených dielov ,umytie súčiastok, rozmerová kontrola ,meranie  1 celok 175,00 35,00 210,00 

2.Zloženie rozvádzača, výstupná skúška rozvádzača na skúšobnom stave ,vystavenie výstupného protokolu , Natretie, 
zaplombovanie, zabalenie 

1 celok 
130,00 255,00 385,00 

Doprava z miesta odobratia celku do miesta opravy  a späť  1 celok x x 20,00 

Cena celkom za základný rozsah opravy vrátane dopravy z Distribučného skladu Žilina do miesta opravy a späť (položka 
č.1-2)  

1 celok 
x x 615,00 

 
 
 

Vyhlasovateľ požaduje predloženie ponuky na poskytnutie opravy predmetného celku/celkov za podmienky použitia nových ND pri oprave daného 
celku/celkov 
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Položka Pomenovanie MJ   

73612 Rozvádzač KE1DVSL  I63514/VG KNORR 1 celok   

      

  v € bez DPH 
Navrhovaný 

termín 1) 
Maximálny termín 

2) 

Cena za 1 hod. práce zmluvne nešpecifik. výkonu  35,00 x x 

Termín ukončenia opravy v základnom rozsahu (od doručenia objednávky a prevzatia celku k oprave) x   7  7 

Termín ukončenia opravy ND/celku (od doručenia zmenovej objednávky) x  5 5 

      

Operácia            MJ 
Práca  

v € bez DPH 
Materiál  

v € bez DPH 

Cena 
celkom  
v € bez 

DPH 

Základný rozsah opravy vrátane dopravy z Distribučného skladu  Žilina do miesta opravy a späť 1 celok x x x 

1.Demontáž, vyčistenie rozložených dielov ,umytie súčiastok, rozmerová kontrola ,meranie  1 celok 150,00 22,00 172,00 

2.Zloženie rozvádzača, výstupná skúška rozvádzača na skúšobnom stave ,vystavenie výstupného protokolu , Natretie, 
zaplombovanie, zabalenie 

1 celok 
84,00 184,00 268,00 

Doprava z miesta odobratia celku do miesta opravy  a späť  1 celok x x 20,00 

Cena celkom za základný rozsah opravy vrátane dopravy z Distribučného skladu Žilina do miesta opravy a späť (položka 
č.1-2) 

1 celok 
x x 460,00 

 
 
 

Vyhlasovateľ požaduje predloženie ponuky na poskytnutie opravy predmetného celku/celkov za podmienky použitia nových ND pri oprave daného 
celku/celkov 
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Položka Pomenovanie MJ   

74380 Stavač br klátikov DRV2A-450H2 85770D-01 1 celok   

      

  v € bez DPH 
Navrhovaný 

termín 1) 
Maximálny termín 

2) 

Cena za 1 hod. práce zmluvne nešpecifik. výkonu 35,00  x x 

Termín ukončenia opravy v základnom rozsahu (od doručenia objednávky a prevzatia celku k oprave) x 7  7 

Termín ukončenia opravy ND/celku (od doručenia zmenovej objednávky) x 5  5 

      

Operácia            MJ 
Práca  

v € bez DPH 
Materiál  

v € bez DPH 

Cena 
celkom  
v € bez 

DPH 

Základný rozsah opravy vrátane dopravy z Distribučného skladu  Žilina do miesta opravy a späť 1 celok x x x 

1.vstupná diagnostika, demontáž, vyčistenie rozložených dielov ,umytie súčiastok, rozmerová kontrola ,meranie  
 

1 celok 62,00 11,00 73,00 

2.zloženie stavača  ,namazanie, premeranie závitov ťažného vretena ,výstupná skúška stavača  na skúšobnom stave ,vystavenie 
výstupného protokolu, natretie  a zabalenie ND 

1 celok 
88,00 64,00 152,00 

Doprava z miesta odobratia celku do miesta opravy  a späť  1 celok x x 20,00 

Cena celkom za základný rozsah opravy vrátane dopravy z Distribučného skladu Žilina do miesta opravy a späť (položka 
č. 1-2) 

1 celok 
x x 245,00 

Vytypované operácie nad základný rozsah   1 celok x x x 

1.Výmena - objímka ťažná -1 ks  1 celok 0,00 65,00 65,00 

2.Výmena - nastavovacia matica-1 ks  1 celok 0,00 33,00 33,00 

3.Výmena - objímka spojky -1 ks  1 celok 0,00 38,00 38,00 

4.Výmena - hlavná matica ( orech )-1 ks  1 celok 0,00 45,00 45,00 

5.Výmena - ložisko -1 ks  1 celok 0,00 18,00 18,00 

6.Výmena - púzdro hnacie-1ks  1 celok 0,00 34,00 34,00 

7.Výmena - pružina -1ks  1 celok 0,00 22,00 22,00 

Cena celkom za  operácie nad základný rozsah (položka č. 1-7) 1 celok x x 255,00 

Cena celkom bez DPH (spolu –základný rozsah opravy vrátane dopravy a operácie nad základný rozsah ) 1 celok x x 500,00 

      
 
 

Vyhlasovateľ požaduje predloženie ponuky na poskytnutie opravy predmetného celku/celkov za podmienky použitia nových ND pri oprave daného 
celku/celkov 
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Položka Pomenovanie MJ   

69258 Nastavovač  zdrží  DRV10  450 H2  1 celok   

      

  v € bez DPH 
Navrhovaný 

termín 1) 
Maximálny termín 

2) 

Cena za 1 hod. práce zmluvne nešpecifik. výkonu 35,00  x x 

Termín ukončenia opravy v základnom rozsahu (od doručenia objednávky a prevzatia celku k oprave) x   7  7 

Termín ukončenia opravy ND/celku (od doručenia zmenovej objednávky) x  5 5 

      

Operácia            MJ 
Práca  

v € bez DPH 
Materiál  

v € bez DPH 

Cena 
celkom  
v € bez 

DPH 

Základný rozsah opravy vrátane dopravy z Distribučného skladu  Žilina do miesta opravy a späť 1 celok x x x 

1.vstupná diagnostika, demontáž, vyčistenie rozložených dielov ,umytie súčiastok, rozmerová kontrola ,meranie  
 

1 celok 65,00 20,00 85,00 

2.zloženie stavača  ,namazanie, premeranie závitov ťažného vretena ,výstupná skúška stavača  na skúšobnom stave ,vystavenie 
výstupného protokolu, natretie  a zabalenie ND 

1 celok 
75,00 65,00 140,00 

Doprava z miesta odobratia celku do miesta opravy  a späť  1 celok x x 20,00 

Cena celkom za základný rozsah opravy vrátane dopravy z Distribučného skladu Žilina do miesta opravy a späť(položka 
č.1-2) 

1 celok 
x x 245,00 

Vytypované operácie nad základný rozsah   1 celok x x x 

1.Výmena - objímka ťažná -1 ks  1 celok 0,00 65,00 65,00 

2.Výmena - nastavovacia matica-1 ks  1 celok 0,00 33,00 33,00 

3.Výmena - objímka spojky -1 ks  1 celok 0,00 38,00 38,00 

4.Výmena - hlavná matica ( orech )-1 ks  1 celok 0,00 46,00 46,00 

5.Výmena - ložisko -1 ks  1 celok 0,00 18,00 18,00 

6.Výmena - púzdro hnacie-1ks  1 celok 0,00 34,00 34,00 

7.Výmena - pružina -1ks  1 celok 0,00 23,00 23,00 

Cena celkom za  operácie nad základný rozsah (položka č. 1-7) 1 celok x x 257,00 

Cena celkom bez DPH (spolu –základný rozsah opravy vrátane dopravy a operácie nad základný rozsah ) 1 celok x x 502,00 

 
 

Vyhlasovateľ požaduje predloženie ponuky na poskytnutie opravy predmetného celku/celkov za podmienky použitia nových ND pri oprave daného 
celku/celkov 
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Položka Pomenovanie MJ   

74504 Ventil prídavný        II54197/GKV Knorr 1 celok   

      

  v € bez DPH 
Navrhovaný 

termín 1) 
Maximálny termín 

2) 

Cena za 1 hod. práce zmluvne nešpecifik. výkonu 35,00  x x 

Termín ukončenia opravy v základnom rozsahu (od doručenia objednávky a prevzatia celku k oprave) x  7  7 

Termín ukončenia opravy ND/celku (od doručenia zmenovej objednávky) x  5 5 

      

Operácia            MJ 
Práca  

v € bez DPH 
Materiál  

v € bez DPH 

Cena 
celkom  
v € bez 

DPH 

Základný rozsah opravy vrátane dopravy z Distribučného skladu  Žilina do miesta opravy a späť 1 celok x x x 

1.vstupná diagnostika, demontáž, vyčistenie rozložených dielov ,umytie súčiastok, rozmerová kontrola ,meranie  
 

1 celok 60,00 9,00 69,00 

2.zloženie ventilu ,výstupná skúška ventilu  na skúšobnom stave ,vystavenie výstupného protokolu, natretie  a zabalenie ND 1 celok 75,00 41,00 116,00 

Doprava z miesta odobratia celku do miesta opravy  a späť  1 celok x x 20,00 

Cena celkom za základný rozsah opravy vrátane dopravy z Distribučného skladu Žilina do miesta opravy a späť (položka 
č. 1-2) 

1 celok 
x x 205,00 

 
 
 

Vyhlasovateľ požaduje predloženie ponuky na poskytnutie opravy predmetného celku/celkov za podmienky použitia nových ND pri oprave daného 
celku/celkov 
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Položka Pomenovanie MJ   

74541 Snímač zaťaženia WM10 Knorr    B28681/B 1 celok   

      

  v € bez DPH 
Navrhovaný 

termín 1) 
Maximálny termín 

2) 

Cena za 1 hod. práce zmluvne nešpecifik. výkonu  35,00 x x 

Termín ukončenia opravy v základnom rozsahu (od doručenia objednávky a prevzatia celku k oprave) x  7  7 

Termín ukončenia opravy ND/celku (od doručenia zmenovej objednávky) x  5 5 

      

Operácia            MJ 
Práca  

v € bez DPH 
Materiál  

v € bez DPH 

Cena 
celkom  
v € bez 

DPH 

Základný rozsah opravy vrátane dopravy z Distribučného skladu  Žilina do miesta opravy a späť 1 celok x x x 

1.vstupná diagnostika, demontáž, vyčistenie rozložených dielov ,umytie súčiastok, rozmerová kontrola ,meranie  
 

1 celok 60,00 15,00 75,00 

2.zloženie snímača ,výstupná skúška snímača na skúšobnom stave ,vystavenie výstupného protokolu * 

*)vysvetlenie 

Skúška tesnosti v nezaťaženom stave  

Skúška tesnosti v zaťaženom stave  

Kontrola riadiaceho tlaku  

Vyhotovenie protokolu zo skúšania , natretie  ND + plombovanie 
 

1 celok 

85,00 55,00 140,00 

Doprava z miesta odobratia celku do miesta opravy  a späť  1 celok x x 20,00 

Cena celkom za základný rozsah opravy vrátane dopravy z Distribučného skladu Žilina do miesta opravy a späť(položka 
č.1 – 2 )  

1 celok 
x x 235,00 

Vytypované operácie nad základný rozsah   1 celok x x x 

1.výmena tlačnej pružiny-1ks  
 

1 celok 
0,00 6,00 6,00 

2.výmena taniera ventilu-1ks  
1 celok 

0,00 15,00 15,00 

3.výmena odvzdušňovacej skrutky-1ks  
 

1 celok 
0,00 13,00 13,00 

4.výmena vedenia ventilu-1 ks  
 

1 celok 
0,00 6,00 6,00 

5.výmena objimky-1ks  
 

1 celok 
0,00 15,00 15,00 

6.výmena zdvíhadla-1ks  
 

1 celok 
0,00 12,00 12,00 
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7.výmena čapu-1ks  
 

1 celok 
0,00 6,50 6,50 

8.výmena sedla ventilu-1ks  
 

1 celok 
0,00 6,50 6,50 

9.výmena taniera pruziny-1ks  
 

1 celok 
0,00 5,00 5,00 

10.výmena podložky-1ks  
 

1 celok 
0,00 74,00 74,00 

11.výmena krúžka-1ks  
 

1 celok 
0,00 56,00 56,00 

12.výmena piesta-1ks  
 

1 celok 
0,00 57,00 57,00 

13.výmena telesa -1ks  
 

1 celok 
0,00 119,00 119,00 

Cena celkom za  operácie nad základný rozsah (položka č. 1-13) 1 celok x x 391,00 

Cena celkom bez DPH (spolu –základný rozsah opravy vrátane dopravy a operácie nad základný rozsah ) 1 celok x x 626,00 

 
 

Vyhlasovateľ požaduje predloženie ponuky na poskytnutie opravy predmetného celku/celkov za podmienky použitia nových ND pri oprave daného 
celku/celkov 
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Položka Pomenovanie MJ   

52959 Pružnica 8-listová 228/A 120x16x1200 mm          č.v.0-100-2-3M1-2 1 celok   

      

  v € bez DPH 
Navrhovaný 

termín 1) 
Maximálny termín 

2) 

Cena za 1 hod. práce zmluvne nešpecifik. výkonu 35,00  x x 

Termín ukončenia opravy v základnom rozsahu (od doručenia objednávky a prevzatia celku k oprave) x  7  7 

Termín ukončenia opravy ND/celku (od doručenia zmenovej objednávky) x  10 10 

      

Operácia            MJ 
Práca  

v € bez DPH 
Materiál  

v € bez DPH 

Cena 
celkom  
v € bez 

DPH 

Základný rozsah opravy vrátane dopravy z Distribučného skladu  Žilina do miesta opravy a späť 1 celok x x x 

1.Vyváranie pružnice v hydromate, Premeranie, defektoskopická kontrola, Rozloženie - zloženie pružnice, Premazanie, 
Preskúšanie, označenie, vystavenie protokolu 

1 celok 
65,00 15,00 80,00 

Doprava z miesta odobratia celku do miesta opravy  a späť  1 celok x x 20,00 

Cena celkom za základný rozsah opravy vrátane dopravy z Distribučného skladu Žilina do miesta opravy a späť  1 celok x x 100,00 

Vytypované operácie nad základný rozsah   1 celok x x x 

1.Výmena objímky-1 ks  1 celok 0,00 75,00 75,00 

2.Výmena klinu-1 ks  1 celok 0,00 15,00 15,00 

3.Výmena hlavného listu-1 ks  1 celok 0,00 121,00 121,00 

4.Výmena vedlajšieho listu -1ks 1 celok 0,00 113,00 113,00 

5.Výmena podložky-1 ks  1 celok 0,00 8,00 8,00 

Cena celkom za  operácie nad základný rozsah (položka č. 1-5 )  1 celok x x 332,00 

Cena celkom bez DPH (spolu –základný rozsah opravy vrátane dopravy a operácie nad základný rozsah ) 1 celok x x 432,00 

 
 

Vyhlasovateľ požaduje predloženie ponuky na poskytnutie opravy predmetného celku/celkov za podmienky použitia nových ND pri oprave daného 
celku/celkov 
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Položka Pomenovanie MJ   

52960 Pružnica 8-listová 225/A 120x16x1200 mm           č.v.26-2-63M1 1 celok   

      

  v € bez DPH 
Navrhovaný 

termín 1) 
Maximálny termín 

2) 

Cena za 1 hod. práce zmluvne nešpecifik. výkonu  35,00 x x 

Termín ukončenia opravy v základnom rozsahu (od doručenia objednávky a prevzatia celku k oprave) x 7  7 

Termín ukončenia opravy ND/celku (od doručenia zmenovej objednávky) x  10 10 

      

Operácia            MJ 
Práca  

v € bez DPH 
Materiál  

v € bez DPH 

Cena 
celkom  
v € bez 

DPH 

Základný rozsah opravy vrátane dopravy z Distribučného skladu  Žilina do miesta opravy a späť 1 celok x x x 

1. Vyváranie pružnice v hydromate, Premeranie, defektoskopická kontrola, Rozloženie - zloženie pružnice, Premazanie, 
Preskúšanie, označenie, vystavenie protokolu 

1 celok 
65,00 15,00 80,00 

Doprava z miesta odobratia celku do miesta opravy  a späť  1 celok x x 20,00 

Cena celkom za základný rozsah opravy vrátane dopravy z Distribučného skladu Žilina do miesta opravy a späť  1 celok x x 100,00 

Vytypované operácie nad základný rozsah   1 celok x x x 

1.Výmena objímky-1 ks  1 celok 0,00 75,00 75,00 

2.Výmena klinu-1 ks  1 celok 0,00 15,00 15,00 

3.Výmena hlavného listu-1 ks  1 celok 0,00 121,00 121,00 

4.Výmena vedlajšieho listu -1ks 1 celok 0,00 113,00 113,00 

5.Výmena podložky-1 ks  1 celok 0,00 8,00 8,00 

Cena celkom za  operácie nad základný rozsah (položka č. 1-5 )  1 celok x x 332,00 

Cena celkom bez DPH (spolu –základný rozsah opravy vrátane dopravy a operácie nad základný rozsah ) 1 celok x x 432,00 

 
 

Vyhlasovateľ požaduje predloženie ponuky na poskytnutie opravy predmetného celku/celkov za podmienky použitia nových ND pri oprave daného 
celku/celkov 
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Položka Pomenovanie MJ   

52961 Pružnica 8-listová 199/A 120x16x1200 mm           č.v.1-01-2-1073B 1 celok   

      

  v € bez DPH 
Navrhovaný 

termín 1) 
Maximálny termín 

2) 

Cena za 1 hod. práce zmluvne nešpecifik. výkonu 35,00  x x 

Termín ukončenia opravy v základnom rozsahu (od doručenia objednávky a prevzatia celku k oprave) x 7  7 

Termín ukončenia opravy ND/celku (od doručenia zmenovej objednávky) x  10 10 

      

Operácia            MJ 
Práca  

v € bez DPH 
Materiál  

v € bez DPH 

Cena 
celkom  
v € bez 

DPH 

Základný rozsah opravy vrátane dopravy z Distribučného skladu  Žilina do miesta opravy a späť 1 celok x x x 

1. Vyváranie pružnice v hydromate, Premeranie, defektoskopická kontrola, Rozloženie - zloženie pružnice, Premazanie, 
Preskúšanie, označenie, vystavenie protokolu 

1 celok 
65,00 15,00 80,00 

Doprava z miesta odobratia celku do miesta opravy  a späť  1 celok x x 20,00 

Cena celkom za základný rozsah opravy vrátane dopravy z Distribučného skladu Žilina do miesta opravy a späť  1 celok x x 100,00 

Vytypované operácie nad základný rozsah   1 celok x x x 

1.Výmena objímky-1 ks  1 celok 0,00 75,00 75,00 

2.Výmena klinu-1 ks  1 celok 0,00 15,00 15,00 

3.Výmena hlavného listu-1 ks  1 celok 0,00 121,00 121,00 

4.Výmena vedlajšieho listu -1ks 1 celok 0,00 113,00 113,00 

5.Výmena podložky-1 ks  1 celok 0,00 8,00 8,00 

Cena celkom za  operácie nad základný rozsah (položka č. 1 -5 ) 1 celok x x 332,00 

Cena celkom bez DPH (spolu –základný rozsah opravy vrátane dopravy a operácie nad základný rozsah ) 1 celok x x 432,00 

 

Vyhlasovateľ požaduje predloženie ponuky na poskytnutie opravy predmetného celku/celkov za podmienky použitia nových ND pri oprave daného 
celku/celkov 
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Položka Pomenovanie MJ   

52962 Pružnica 8-listová 227/A 120x16x1400 mm           č. v. 0459900212010 1 celok   

      

  v € bez DPH 
Navrhovaný 

termín 1) 
Maximálny termín 

2) 

Cena za 1 hod. práce zmluvne nešpecifik. výkonu  35,00 x x 

Termín ukončenia opravy v základnom rozsahu (od doručenia objednávky a prevzatia celku k oprave) x 7  7 

Termín ukončenia opravy ND/celku (od doručenia zmenovej objednávky) x  10 10 

      

Operácia            MJ 
Práca  

v € bez DPH 
Materiál  

v € bez DPH 

Cena 
celkom  
v € bez 

DPH 

Základný rozsah opravy vrátane dopravy z Distribučného skladu  Žilina do miesta opravy a späť 1 celok x x x 

1. Vyváranie pružnice v hydromate, Premeranie, defektoskopická kontrola, Rozloženie - zloženie pružnice, Premazanie, 
Preskúšanie, označenie, vystavenie protokolu 

1 celok 
70,00 20,00 90,00 

Doprava z miesta odobratia celku do miesta opravy  a späť  1 celok x x 20,00 

Cena celkom za základný rozsah opravy vrátane dopravy z Distribučného skladu Žilina do miesta opravy a späť  1 celok x x 110,00 

Vytypované operácie nad základný rozsah   1 celok x x X 

1.Výmena objímky-1 ks  1 celok 0,00 75,00 75,00 

2.Výmena klinu-1 ks  1 celok 0,00 15,00 15,00 

3.Výmena hlavného listu-1 ks  1 celok 0,00 121,00 121,00 

4.Výmena vedlajšieho listu -1ks 1 celok 0,00 113,00 113,00 

5.Výmena podložky-1 ks  1 celok 0,00 8,00 8,00 

Cena celkom za  operácie nad základný rozsah (položka č. 1-5 ) 1 celok x x 332,00 

Cena celkom bez DPH (spolu –základný rozsah opravy vrátane dopravy a operácie nad základný rozsah ) 1 celok x x 442,00 

 

Vyhlasovateľ požaduje predloženie ponuky na poskytnutie opravy predmetného celku/celkov za podmienky použitia nových ND pri oprave daného 
celku/celkov 
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ROZSAH OPRÁV BRZDOVÉHO ZARIADENIA A PRUŽNÍC ŽKV  
 

 

 

VYHLASOVATEĽ POŽADUJE  ,ABY BOLI PRI OPRAVE  PREDMETNÉHO CELKU/CELKOV  POUŽÍVANÉ  VÝHRADNE NOVÉ ND. 

 

 

 P.č. 
číslo 
mater. Pomenovanie  materiálu MJ 

predpoklad.  
počet na 3 roky  

1. 59107 

Snímač DAKO SL2 typ 3           90060-110 

Snímač DAKO SL2 typ   1 bar/10 kN vstupný pracovný tlak: max. 6 bar max. zaťažovacia sila: 60 kN 
výstupný (riadiaci) tlak vzduchu (Pr) - typ 3: Pr=(Z.0,09324+0,1176)±0,1 bar dĺžka snímača: 180 mm celok 120 

2. 74588 

Snímač zaťaž. DAKO SL2 typ 1   90060-116 

Snímač zaťaženia DAKO SL2 typ 1 riadiaci tlak: 0,8bar/10 kN vstupný pracovný tlak: max. 6 bar max. 
zaťažovacia sila: 80 kN výstupný (riadiaci) tlak vzduchu (Pr) - typ 1: - Pr=(Z.0,08+0,05)±0,1 bar dĺžka 
snímača: 180 mm celok 120 

3. 73613 

Rozvádzač KE2DVSL         ALBD63/1 KNORR 

Rozvádzač KNORR na vozne Falns celok 30 

4. 73612 

Rozvádzač KE1DVSL        I63514/VG KNORR 

Rozvádzač KNORR na vozne Sggmrss celok 30 

5. 74380 

Stavač brzdových klátikov      DRV2A-450H2 85770D-01 

ND na nákladný vozeň Sgnss číselný interval 4575 celok 10 

6. 69258 

Nastavovač  zdrží  DRV10  450 H2  

Nastavovač odľahlosti zdrží Faiveley Transport DRV10-450H2-P40-D41 nastavovacia dĺžka: 450 mm, 
typ vretenovej spojky: H2, šírka ucha (P): 40 mm vnútorný priemer puzdra (D):41 mm  celok 50 

7. 74504 

Ventil prídavný        II54197/GKV Knorr 

Prídavný ventil Knorr RLV-11D112/1 na Sggmrss č. výkresu: II54197/GKV obj. č. Knorr: C99500/G celok 5 

8. 74541 

Snímač zaťaženia WM10 Knorr    B28681/B 

Snímač zaťaženia WM10 Knorr na Sggmrss č.výkresu B28681/B, I60073/B celok 60 

9. 52959 

Pružnica 8-listová 228/A 120x16x1200 mm    č.v.0-100-2-3M1-2 

Pružnica listová 228/A 120x16x1200mm 0-100-2-3M1-2 celok 1 

10. 52960 

Pružnica 8-listová 225/A 120x16x1200 mm   č.v.26-2-63M1 

Pružnica listová 225/A 120x16x1200mm 26-2.6-3 M1 celok 40 

11. 52961 

Pružnica 8-listová 199/A 120x16x1200 mm   č.v.1-01-2-1073B 

Pružnica listová 199/A 120x16x1200mm 1-01-2-1073/B celok 50 

12. 52962 

Pružnica 8-listová 227/A 120x16x1400 mm   č.v. 0459900212010 

Pružnica 8-listová 227/A 120x16x1400mm 0459900212010 celok 1 
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ROZSAH OPRÁV BRZDOVÉHO ZARIADENIA A PRUŽNÍC ŽKV  
 

Položka Pomenovanie 

59107 Snímač DAKO SL2 typ 3          90060-110                  

Operácia            MJ 

Základný rozsah opravy  1 celok 

1.vstupná diagnostika, demontáž, vyčistenie rozložených dielov ,umytie súčiastok, rozmerová kontrola ,meranie  
 

1 celok 

  2.zloženie snímača ,výstupná skúška snímača na skúšobnom stave ,vystavenie výstupného protokolu * 

*)vysvetlenie 

Skúška tesnosti v nezaťaženom stave  

Skúška tesnosti v zaťaženom stave 

Kontrola riadiaceho tlaku  

Vyhotovenie protokolu zo skúšania, Natretie  a zabalenie ND 
 

1 celok 

Vytypované operácie nad základný rozsah   1 celok 

1.výmena - vedenie na SL2-1 ks  1 celok 

2.výmena - segment SL2-1 ks  1 celok 

3.výmena - veko kompletné -1 ks  1 celok 
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ROZSAH OPRÁV BRZDOVÉHO ZARIADENIA A PRUŽNÍC ŽKV  
 

Položka Pomenovanie 

74588 Snímač zaťaž. DAKO SL2 typ 1   90060-116 

Operácia            MJ 

Základný rozsah opravy  1 celok 

1.vstupná diagnostika, demontáž, vyčistenie rozložených dielov ,umytie súčiastok, rozmerová kontrola ,meranie  
 

1 celok 

 2.zloženie snímača ,výstupná skúška snímača na skúšobnom stave ,vystavenie výstupného protokolu * 

*)vysvetlenie 

Skúška tesnosti v nezaťaženom stave  

Skúška tesnosti v zaťaženom stave  

Kontrola riadiaceho tlaku  

Vyhotovenie protokolu zo skúšania , Natretie  a zabalenie ND 
 

1 celok 

Vytypované operácie nad základný rozsah   1 celok 

1.výmena - vedenie na SL2-1ks  1 celok 

2.výmena - segment SL2-1ks  1 celok 

3.výmena - veko kompletné -1ks  1 celok 
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Položka Pomenovanie 

73613 Rozvádzač KE2DVSL         ALBD63/1 KNORR                  

Operácia            MJ 

Základný rozsah opravy  1 celok 

1.Demontáž, vyčistenie rozložených dielov ,umytie súčiastok, rozmerová kontrola ,meranie  1 celok 

2.Zloženie rozvádzača, výstupná skúška rozvádzača na skúšobnom stave ,vystavenie výstupného protokolu , Natretie, 
zaplombovanie, zabalenie 

1 celok 

 
 
 
 
 
 
 
 

Položka Pomenovanie   

73612 Rozvádzač KE1DVSL  I63514/VG KNORR   

Operácia            MJ 

Základný rozsah opravy  1 celok 

1.Demontáž, vyčistenie rozložených dielov ,umytie súčiastok, rozmerová kontrola ,meranie  1 celok 

2.Zloženie rozvádzača, výstupná skúška rozvádzača na skúšobnom stave ,vystavenie výstupného protokolu , Natretie, 
zaplombovanie, zabalenie 

1 celok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



RÁMCOVÁ  ZMLUVA O DIELO Č.16916/2/2017-O8 
                                                                                                                                                                                                       Príloha č. 2 

 

ROZSAH OPRÁV BRZDOVÉHO ZARIADENIA A PRUŽNÍC ŽKV  
 
 
 
 

Položka Pomenovanie 

74380 Stavač br klátikov DRV2A-450H2 85770D-01 

Operácia            MJ 

Základný rozsah opravy  1 celok 

1.vstupná diagnostika, demontáž, vyčistenie rozložených dielov ,umytie súčiastok, rozmerová kontrola ,meranie  
 

1 celok 

2.zloženie stavača  ,namazanie, premeranie závitov ťažného vretena ,výstupná skúška stavača  na skúšobnom stave ,vystavenie 
výstupného protokolu, natretie  a zabalenie ND 

1 celok 

Vytypované operácie nad základný rozsah   1 celok 

1.Výmena - objímka ťažná -1 ks  1 celok 

2.Výmena - nastavovacia matica-1 ks  1 celok 

3.Výmena - objímka spojky -1 ks  1 celok 

4.Výmena - hlavná matica ( orech )-1 ks  1 celok 

5.Výmena - ložisko -1 ks  1 celok 

6.Výmena - púzdro hnacie-1ks  1 celok 

7.Výmena - pružina -1ks  1 celok 
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Položka Pomenovanie 

69258 Nastavovač  zdrží  DRV10  450 H2 

Operácia            MJ 

Základný rozsah opravy  1 celok 

1.vstupná diagnostika, demontáž, vyčistenie rozložených dielov ,umytie súčiastok, rozmerová kontrola ,meranie  
 

1 celok 

2.zloženie stavača  ,namazanie, premeranie závitov ťažného vretena ,výstupná skúška stavača  na skúšobnom stave ,vystavenie 
výstupného protokolu, natretie  a zabalenie ND 

1 celok 

Vytypované operácie nad základný rozsah   1 celok 

1.Výmena - objímka ťažná -1 ks  1 celok 

2.Výmena - nastavovacia matica-1 ks  1 celok 

3.Výmena - objímka spojky -1 ks  1 celok 

4.Výmena - hlavná matica ( orech )-1 ks  1 celok 

5.Výmena - ložisko -1 ks  1 celok 

6.Výmena - púzdro hnacie-1ks  1 celok 

7.Výmena - pružina -1ks  1 celok 

 
 
 
 
 

Položka Pomenovanie 

74504 Ventil prídavný        II54197/GKV Knorr 

Operácia            MJ 

Základný rozsah opravy  1 celok 

1.vstupná diagnostika, demontáž, vyčistenie rozložených dielov ,umytie súčiastok, rozmerová kontrola ,meranie  
 

1 celok 

 2. zloženie ventilu ,výstupná skúška ventilu  na skúšobnom stave ,vystavenie výstupného protokolu, natretie  a zabalenie ND 1 celok 
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Položka Pomenovanie 

74541 Snímač zaťaženia WM10 Knorr    B28681/B 

Operácia            MJ 

Základný rozsah opravy  1 celok 

1.vstupná diagnostika, demontáž, vyčistenie rozložených dielov ,umytie súčiastok, rozmerová kontrola ,meranie  
 

1 celok 

2.zloženie snímača ,výstupná skúška snímača na skúšobnom stave ,vystavenie výstupného protokolu * 

*)vysvetlenie 

Skúška tesnosti v nezaťaženom stave  

Skúška tesnosti v zaťaženom stave  

Kontrola riadiaceho tlaku  

Vyhotovenie protokolu zo skúšania , natretie  ND + plombovanie 
 

1 celok 

Vytypované operácie nad základný rozsah   1 celok 

1.výmena tlačnej pružiny-1ks  
 

1 celok 

2.výmena taniera ventilu-1ks  
1 celok 

3.výmena odvzdušňovacej skrutky-1ks  
 

1 celok 

4.výmena vedenia ventilu-1 ks  
 

1 celok 

5.výmena objimky-1ks  
 

1 celok 

6.výmena zdvíhadla-1ks  
 

1 celok 

7.výmena čapu-1ks  
 

1 celok 

8.výmena sedla ventilu-1ks  
 

1 celok 

9.výmena taniera pruziny-1ks  
 

1 celok 

10.výmena podložky-1ks  
 

1 celok 

11.výmena krúžka-1ks  
 

1 celok 

12.výmena piesta-1ks  
 

1 celok 

13.výmena telesa -1ks  
 

1 celok 
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Položka Pomenovanie 

52959 Pružnica 8-listová 228/A 120x16x1200 mm          č.v.0-100-2-3M1-2 

Operácia            MJ 

Základný rozsah opravy  1 celok 

1.Vyváranie pružnice v hydromate, Premeranie, defektoskopická kontrola, Rozloženie - zloženie pružnice, Premazanie, Preskúšanie, 
označenie, vystavenie protokolu 

1 celok 

Vytypované operácie nad základný rozsah   1 celok 

1.Výmena objímky-1 ks  1 celok 

2.Výmena klinu-1 ks  1 celok 

3.Výmena hlavného listu-1 ks  1 celok 

4.Výmena vedlajšieho listu -1ks 1 celok 

5.Výmena podložky-1 ks  1 celok 

 
 
 
 
 

Položka Pomenovanie 

52960 Pružnica 8-listová 225/A 120x16x1200 mm           č.v.26-2-63M1 

Operácia            MJ 

Základný rozsah opravy  1 celok 

1.Vyváranie pružnice v hydromate, Premeranie, defektoskopická kontrola, Rozloženie - zloženie pružnice, Premazanie, Preskúšanie, 
označenie, vystavenie protokolu 

1 celok 

Vytypované operácie nad základný rozsah   1 celok 

1.Výmena objímky-1 ks  1 celok 

2.Výmena klinu-1 ks  1 celok 

3.Výmena hlavného listu-1 ks  1 celok 

4.Výmena vedlajšieho listu -1ks 1 celok 

5.Výmena podložky-1 ks  1 celok 
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Položka Pomenovanie 

52961 Pružnica 8-listová 199/A 120x16x1200 mm           č.v.1-01-2-1073B 

Operácia            MJ 

Základný rozsah opravy  1 celok 

1.Vyváranie pružnice v hydromate, Premeranie, defektoskopická kontrola, Rozloženie - zloženie pružnice, Premazanie, Preskúšanie, 
označenie, vystavenie protokolu 

1 celok 

Vytypované operácie nad základný rozsah   1 celok 

1.Výmena objímky-1 ks  1 celok 

2.Výmena klinu-1 ks  1 celok 

3.Výmena hlavného listu-1 ks  1 celok 

4.Výmena vedlajšieho listu -1ks 1 celok 

5.Výmena podložky-1 ks  1 celok 

 
 
 
 

Položka Pomenovanie 

52962 Pružnica 8-listová 227/A 120x16x1400 mm           č. v. 0459900212010 

Operácia            MJ 

Základný rozsah opravy  1 celok 

1.Vyváranie pružnice v hydromate, Premeranie, defektoskopická kontrola, Rozloženie - zloženie pružnice, Premazanie, Preskúšanie, 
označenie, vystavenie protokolu 

1 celok 

Vytypované operácie nad základný rozsah   1 celok 

1.Výmena objímky-1 ks  1 celok 

2.Výmena klinu-1 ks  1 celok 

3.Výmena hlavného listu-1 ks  1 celok 

4.Výmena vedlajšieho listu -1ks 1 celok 

5.Výmena podložky-1 ks  1 celok 
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 Reklamačný poriadok pre opravy  brzdového zariadenia a pružníc ŽKV 

pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za Vady 

 

1. Všeobecné ustanovenia 

1.1. Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Zmluvných strán pri vzniku porúch 
Predmetu plnenia v priebehu Záručnej doby. Vzťahuje sa na uplatňovanie práv pri vzniku 
porúch v Záručnej dobe po opravách brzdového zariadenia a pružníc ŽKV (ďalej ako 
„náhradné diely ŽKV“ alebo ako „ND“) alebo pri novo dodaných dieloch podľa čl. 2. bod 2.1. 
tohto reklamačného poriadku a je záväzný pre obe Zmluvné strany. 

1.2. Predmetom plnenia v zmysle tohto reklamačného poriadku sa rozumie ND opravovaný, 
udržiavaný a dodaný v zmysle zmluvy, ktorej je tento reklamačný poriadok prílohou (ďalej len 
„Zmluva“). 

1.3. Všetky pojmy uvedené v tomto reklamačnom poriadku s veľkým začiatočným písmenom majú 
význam, aký mu pripisuje Zmluva. 

 
 
2.  Záručná doba 
 
2.1.   Záručná doba na opravené ND je stanovená nasledovne: 

2.1.1. 24 mesiacov  –  na všetky novo dodané diely,  
2.1.2. 12 mesiacov –  na  opravované ND, 
2.1.3. 6 mesiacov –  na prekontrolované a preskúšané ND. 

2.2. Pre novo dodané diely, na ktoré poskytuje výrobca záruku dlhšiu ako 24 mesiacov, platí 
Záručná doba daná výrobcom dielu, celku; o tejto skutočnosti je Partner povinný ZSSK 
CARGO informovať.  

2.3. Záručná doba začína plynúť:  
(a) momentom začatia užívania Predmetu plnenia zo strany ZSSK CARGO, to 

znamená momentom odovzdania (uvedenia) ŽKV, do ktorého bol predmetný ND 
osadený, do prevádzky;  

(b) v prípade, že ZSSK CARGO nezačne užívať Predmet plnenia bez zbytočného 
odkladu, Záručná doba začne plynúť najneskôr po uplynutí 12 mesiacov od 
prechodu nebezpečenstva škody v zmysle čl. 7. bod 7.8 a čl. 12. bod 12.1 Zmluvy 
a to aj v prípade, že Predmet plnenia ZSSK CARGO po uplynutí tejto lehoty 
nezačne užívať. 

2.4. Záručná doba sa predlžuje o dni, počas ktorých nebolo možné Predmet plnenia používať 
v prevádzke z dôvodu uznanej reklamovanej záručnej poruchy.  

 Pre určenie dĺžky predĺženia záručnej lehoty je rozhodujúci: 
a)  deň oznámenia reklamácie Partnerovi podľa čl. 3. bod 3.1. tohto reklamačného poriadku 

(osobne, telefonicky, e-mail, písomne), ktorý sa už zaratúva do doby predĺženia záruky, 
 

b)  deň ukončenia reklamácie po podpise preberacieho protokolu a odovzdanie Predmetu 
plnenia ZSSK CARGO do užívania, ktorý sa ešte ráta do doby predĺženia záruky.  
 

2.5. Na súčiastky, ktoré Partner použil na odstránenie reklamovanej poruchy a na práce vykonané 
pri odstraňovaní záručnej poruchy sa vzťahuje záruka v zmysle článku 2. tohto reklamačného 
poriadku. 
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3. Práva a povinnosti ZSSK CARGO  

3.1. ZSSK CARGO je povinná uplatniť u Partnera reklamáciu na vzniknutú poruchu Predmetu 
plnenia čo najskôr, osobne, písomne, telefonicky alebo e-mailom. V prípade osobného 
kontaktu alebo  telefonátu je nutné následne doručiť aj reklamačný protokol. 

 Vzor Reklamačného protokolu je uverejnený v bode 6. tohto Reklamačného poriadku. 

3.2. Vedením reklamačnej agendy pre ND na strane ZSSK CARGO je poverená Sekcia 
obstarávania, ktorá  je oprávnená zasielať reklamačné hlásenia Partnerovi a riešiť a uzatvárať 
s jeho zástupcami reklamačné prípady. 

3.3. ZSSK CARGO má právo presvedčiť sa o dodržiavaní termínov, rozsahu a kvality záručnej 
opravy na mieste výkonu záručnej opravy. Takáto kontrola môže byť podmienená 
prítomnosťou Partnera. 

3.4. V priebehu Záručnej doby je ZSSK CARGO povinná na Predmete plnenia zabezpečiť 

vykonávanie všetkých prevádzkových ošetrení, prehliadok a inej údržby predpísaných 

platnými udržiavacími predpismi ZSSK CARGO.  

 Partner je oprávnený sa o dodržovaní lehôt a rozsahu údržby presvedčiť na mieste (t.j. na 

pracoviskách), kde je údržba Predmetu plnenia vykonávaná. Takáto kontrola môže prebiehať 

len v prítomnosti zástupcu ZSSK CARGO. V prípade, ak Partner zistí, že ZSSK CARGO 

neplní podmienky podľa predpisov ZSSK CARGO, ktoré súvisia so zabezpečením bezpečnej 

a spoľahlivej prevádzky Predmetu plnenia, má právo bezplatné odstránenie reklamovanej 

Vady odmietnuť. 

3.5. V prípade, že na Predmete plnenia vznikla porucha, ktorá by pri ďalšom prevádzkovaní mohla 
mať za následok zväčšenie rozsahu poškodenia alebo iné vážne škody, je ZSSK CARGO 
povinná vadný Predmet plnenia neodkladne odstaviť z prevádzky a to i pred prerokovaním 
s Partnerom. 

3.6. ZSSK CARGO je povinná zabezpečiť zástupcom Partnera, pre účely posudzovania 
a odstraňovania záručných Vád, prístup do priestoru, kde je vadný ND uložený.  

3.7. ZSSK CARGO je povinná zaslať s každou uplatnenou reklamáciou ND dátum uvedenia 
reklamovaného ND do prevádzky.   

 
 
4.  Práva a povinnosti Partnera 

4.1. Partner zodpovedá ZSSK CARGO za kompletnosť, funkčnosť a kvalitu všetkých 
vykonávaných prác. Tieto práce musia zodpovedať udržiavacím predpisom výrobcu ŽKV, 
výkresovej dokumentácii, technickým normám a predpisom ZSSK CARGO.  

4.2. Záruke podliehajú všetky diely a súčiastky opravovaného Predmetu plnenia, v rozsahu opravy 
uvedenom v „Zápise z komisionálnej prehliadky“ okrem súčiastok špecifikovaných v čl. 5. bod 
5.2. tohto reklamačného poriadku.  

4.3. Partner je povinný na došlé reklamačné hlásenia podľa čl. 3. bod 3.1. tohto reklamačného 
poriadku reagovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 8.00 hod. nasledujúceho 
Pracovného dňa. V tejto lehote sa dohodne so zástupcom ZSSK CARGO, akým spôsobom 
bude ďalej reklamácia riešená. Partner svoje stanovisko písomne oznámi ZSSK CARGO. 

4.4. Odstránenie reklamovaných záručných Vád (porúch) je Partner povinný zabezpečiť v lehote 
72 hodín od okamihu zaujatia stanoviska podľa bodu 4.3. tohto reklamačného poriadku. 
Partner sa môže dohodnúť so zástupcom ZSSK CARGO na iných termínoch odstránenia Vád.  
V prípade, ak Partner nebude reagovať podľa bodu 4.3. tohto článku reklamačného poriadku, 
platí lehota na odstránenie Vady podľa bodu 4.4. tohto článku reklamačného poriadku, ktorá 
začínajú plynúť nasledujúcim dňom odo dňa odoslania oznámenia o reklamácii Partnerovi.  
Po odstránení záručnej Vady Partner vykoná preskúšanie správnej funkčnosti opravovaného 
ND, o čom vyhotoví protokol o preskúšaní, ktorý ZSSK CARGO po oprave Vady odovzdá. 
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4.5. Pokiaľ Partner nedodrží stanovené alebo dohodnuté lehoty na odstránenie reklamovaných 
záručných Vád podľa čl. 4. bod 4.4. tohto reklamačného poriadku, môže byť zo strany ZSSK 
CARGO uplatnená sankcia podľa Zmluvy. 

4.6. Partner má výhradné právo rozhodnúť o spôsobe a mieste odstránenia záručnej Vady pri 
dodržaní platných noriem, predpisov, technologických postupov a nariadení ZSSK CARGO 
určených pre túto činnosť a zariadenia. 

4.7. Pokiaľ Partner rozhodne, že záručnú poruchu odstráni na inom mieste, ako ZSSK CARGO 
nahlásila reklamačným protokolom, zabezpečí odoslanie vadného ND na určené miesto na 
vlastné náklady. O tomto rozhodnutí je povinný ZSSK CARGO informovať. 

 Spiatočnú dopravu po vykonaní záručnej opravy zabezpečuje Partner na svoje náklady. 

4.8. Všetky preukázané náklady spojené s odstránením uznanej reklamovanej záručnej Vady 
znáša Partner. 

4.9. O spôsobe odstránenia reklamovanej Vady, prípadne o zamietnutí reklamácie, je Partner 
povinný vykonať písomný záznam, ktorý mu svojím podpisom odsúhlasí poverený pracovník 
ZSSK CARGO (pre reklamácie ND je to zástupca Sekcie operatívneho obstarávania - 
spravidla príslušný referent obstarávania). Písomný záznam musí byť vystavený do 5 
Pracovných dní po odstránení záručnej Vady ND Partnerom a v tento deň i predložený na 
podpis poverenému pracovníkovi ZSSK CARGO. 
 
V prípade, ak Partner nepredloží písomný záznam o ukončení reklamácie ND v stanovenom 
termíne, prípad sa automaticky uzatvára ako prípad uznanej záručnej opravy.  
 

4.10. Pokiaľ nedošlo medzi Zmluvnými stranami ku sporu, považuje sa podpísaný písomný záznam 
v zmysle bodu  4.9. tohto reklamačného poriadku za ukončenie reklamačného prípadu. 

4.11. Pokiaľ dôjde pri riešení záručných prípadov k sporom medzi Zmluvnými stranami, môže si 
každá zo zúčastnených strán prizvať k ďalším rokovaniam nezávislých odborníkov.  

 Rokovanie o riešení jednotlivých sporných prípadov zvoláva Partner do 30 kalendárnych dní 
od vystavenia písomného záznamu a pozvánka musí byť zúčastneným stranám doručená 
najneskôr 3 Pracovné dni pred termínom konania. Do vyriešenia sporu sa reklamácia až do 
konečného uzavretia vykazuje ako neuzavretá. V prípade sporu o tom, či sa v danom prípade 
jedná o záručnú Vadu, za ktorú zodpovedá Partner, je Partner povinný Vadu odstrániť 
v lehote stanovenej týmto reklamačným poriadkom. Ak sa dodatočne preukázateľne zistí, že 
v danom prípade nešlo o Vadu, za ktorú podľa Zmluvy zodpovedá Partner, má Partner právo 
na zaplatenie primeranej ceny ako za vykonanú opravu.   

 
 
5. Podmienky záruky 

5.1. Partner znáša všetky sankčné postihy a náhrady škôd uvalené tretími stranami voči ZSSK 
CARGO, ktoré preukázateľne súvisia s Vadou Diela uznanou ako oprávnená reklamácia 
v zmysle príslušných ustanovení Zmluvy a Obchodného zákonníka.  

5.2. Záruka Partnera sa nevzťahuje na tie súčiastky opravované a preskúšané, u ktorých za 
prevádzky dochádza k prirodzenému opotrebovaniu a ide len o ich prevádzkové opotrebenie. 

  
5.3. Záruka sa nevzťahuje na prípad chýb, vzniknutých neodbornými zásahmi, obsluhou 

a údržbou, a nedodržovaním udržiavacieho poriadku. Za nezáručné sa tiež považujú prípady, 
kedy bez predchádzajúceho súhlasu Partnera dôjde k porušeniu plombovaných uzáverov 
umiestnených na diele alebo k akémukoľvek neoprávnenému zásahu do ND v záručnej dobe. 

5.4. Záruka sa nevzťahuje na prípady chýb, ku ktorým došlo vyššou mocou. 

5.5. Záruka sa nevzťahuje na prípady chýb, ku ktorým došlo vplyvom poruchy iného zariadenia 
alebo celku ŽKV, ktoré záruke nepodlieha. 

5.6. V prípadoch, kedy má záručná porucha charakter neodstrániteľnej poruchy, má ZSSK 
CARGO právo na : 
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5.6.1. - primeranú zľavu z ceny opravy ND, ak zistená chyba nebráni účelnému 
a bezpečnému využívaniu ND, alebo 

5.6.2. - na odstúpenie od Zmluvy, resp. Čiastkovej zmluvy v zmysle čl. 7. bod 7.9. tejto 
Zmluvy. 

 
Zároveň v zmysle čl. 7. bod 7.9. tejto Zmluvy má ZSSK CARGO zachovaný nárok na náhradu 
škody a zmluvnú pokutu.  
 

5.7. Pri preukázaní neoprávnenosti reklamácie hradí všetky náklady, súvisiace s riešením 
reklamácie ZSSK CARGO, v prípade oprávnenosti reklamácie, všetky náklady súvisiace 
s riešením reklamácie znáša Partner. Pokiaľ sa pri rokovaní preukáže neoprávnenosť 
reklamačných nárokov ZSSK CARGO, je reklamačné rokovanie automaticky ukončené 
podpisom protokolu z rokovania a Partner po predložení Objednávky ZSSK CARGO môže 
opravu zrealizovať ako nezáručnú. 

 
 

6. Reklamačný protokol 
(vzor Reklamačného protokolu) 
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3_S43_Smernica _V6_2017_v1.1 

Inšpekčný certifikát 3.2 – číslo/rok : 

 

Číslo zmluvy/objednávky  

Technicko dodacie a preberacie podmienky  

Výkres  

Plán kontroly  

 

Názov výrobku Množstvo Čísla výrobkov 

   

 

Doklady o skúškach: 

Prílohy: 

 

V:                                                              Výrobca:                                                         ITK ZSSK 

CARGO: 

Dátum:       

Výrobca – dodávateľ 
 

Objednávateľ 
 

  



Rámcová zmluva o dielo č.16916/1/2017-O8

Príloha č.5 

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.  

Úsek služieb železničných koľajových vozidiel

Drieňová 24, 820 09  Bratislava

Tel.: 00421 2 2029 5070

E-mail: Cargo.S42@zscargo.sk

www.zscargo.sk

1 Materiálová položka

2 Pomenovanie ND ŽKV

3 Výrobné číslo ND ŽKV

4 Číslo ŽKV  

5 Dátum vyhlásenia ŽKV do prevádzky

6 Číslo PM zákazky
7 Sklad výdaja
8 Císlo materiálového dokladu výdaja zo skladu
9 Dátum vytlačenia tlačiva

10 Vyhotovil

11 Dátum vyhotovenia protokolu

12 Podpis

Protokol o montáži náhradného 

dielu do vozidla ZSSK CARGO
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Zoznam vyzískaného Kovového odpadu 
 

K Objednávke č...........zo dňa...................... 

 

Por.č. 
Materiál,  

z ktorého vznikol kovový odpad 
Počet 

Druh Kovového odpadu  
vyjadrený interným číslom materiálu  

ZSSK CARGO 

Hmotnosť 
v kg 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Spolu:  x  

 
 
V .......................... dňa.................................. 
 
 
..................................................                       .................................................. 
Za Partnera spracoval:            Za ZSSK CARGO fyzicky  overil: 
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PRAVIDLÁ PRE VSTUP DO VYHRADENÉHO OBVODU ZSSK CARGO 

Podmienky na zaistenie  BOZP 

           Vstup cudzích osôb do vyhradeného obvodu ZSSK CARGO je podmienené vydaním povolenia 
na vstup do vyhradeného priestoru na základe žiadosti na každú osobu, pre ktorú sa vstup požaduje. 
Povolenie sa vystavuje na dobu nevyhnutne potrebnú pre splnenie úloh, maximálne na 24 mesiacov. 
Po ukončení platnosti je potrebné Povolenie vrátiť a v prípade potreby sa vydá nové povolenie na 
základe stanovených podmienok na vydanie. 

V žiadosti o vydanie povolenia musí byť vyšpecifikovaný obvod a účel vstupu do vyhradeného 
obvodu ZSSK CARGO, ktorý na žiadosti svojim podpisom odsúhlasí Sekcia správy majetku ZSSK 
CARGO. Súčasťou žiadosti o vydanie povolenia vstupu je „Preukaz spôsobilosti BOZP“ a „Potvrdenie 
o absolvovaní vstupného oboznámenia v podmienkach ZSSK CARGO“, ktoré vydáva hlavný inšpektor 
BOZP po absolvovaní vstupného oboznámenia.  

O absolvovanie vstupného a pravidelného oboznámenia o BOZP je potrebné písomne 
požiadať na adrese: Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Odbor riadenia ľudských zdrojov, 
Oddelenie BOZP, Drieňová 24, 820 09 Bratislava. Žiadosť musí obsahovať menovite zamestnancov, 
pre ktorých je oboznámenie potrebné zabezpečiť. 

Povolenie na vstup cudzích osôb do vyhradeného obvodu ZSSK CARGO vydáva Odbor 
kontroly, inšpekcie a ochrany, Oddelenie ochrany a hospodárskej mobilizácie ZSSK CARGO, 
Drieňová 24, 820 09 Bratislava. 

To isté platí pre vjazd cudzích cestných motorových vozidiel do vyhradeného obvodu ZSSK 
CARGO. 

Povolenie na vjazd cestného motorového vozidla do vyhradeného priestoru ZSSK CARGO sa 
vydáva na základe žiadosti na každé cestné motorové vozidlo. Povolenie sa vystavuje na dobu 
nevyhnutne potrebnú pre splnenie úloh, maximálne na 24 mesiacov. 

Povolenie na vjazd cestného motorového vozidla do vyhradeného obvodu ZSSK CARGO 
vydáva Odbor kontroly, inšpekcie a ochrany, Oddelenie ochrany a hospodárskej mobilizácie ZSSK 
CARGO, Drieňová 24, 820 09 Bratislava. 

Povolenie na vjazd cestného motorového vozidla do vyhradeného obvodu ZSSK CARGO sa 
môže vydať len zamestnancom cudzích organizácií, ktorí majú vydané platné povolenie na vstup do 
vyhradených priestorov ZSSK CARGO. 

 
Povinnosti cudzích spoločností v oblasti BOZP 

1. Oboznámiť zamestnancov so všeobecne platnou legislatívou o BOZP a PO. 
2. Zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov na výkon práce podľa platnej legislatívy v SR 

(Vyhláška č. 508/2009 MPSVaR SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a 
bezpečnosti technických zariadení). 

3. Zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov na výkon práce podľa platnej legislatívy v SR 
(Vyhláška č. 205/2010 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o 
určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených 
technických zariadeniach). 

4. Zabezpečiť overenie zdravotnej spôsobilosti pre výkon práce podľa platnej legislatívy v SR 
a pracovného zaradenia (Zákon č. 124/2006 o BOZP, zákona č. 311/2001 – Zákonník práce 
a zákona, Vyhláška č. 245/2010 MDPT SR o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti, 
a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a  dopravy na dráhe). 

5. Hodnotiť riziká a určiť bezpečné pracovné postupy práce. 
6. Poskytnúť OOPP svojim zamestnancom. 
7. Oboznámiť všetkých zamestnancov so všeobecným postupom v prípade záchranných prác, 

evakuácii a vzniku poškodenia zdravia vrátane prvej pomoci. 
8. Zabezpečiť evidenciu dochádzky všetkých zamestnancov na pracovisko iného 

zamestnávateľa. 
9. Pracovné pozície, ktoré pri výkone svojej práce sú na pracoviskách ŽSR musia mať platné 

oboznámenie so Z2 – Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR. 
10. Evidovať platnosť preukazov o spôsobilosti BOZP a zabezpečiť obnovovanie ich platnosti.  

 
 
 



2 

 

 

 
Povinnosti spoločnosti ZSSK CARGO 

1. Zabezpečiť príslušnú elektrotechnickú kvalifikáciu zamestnancov pracujúcich a pohybujúcich 
sa pod trolejovým vedením v zmysle Vyhlášky 205/2010 MDPT o určených technických 
zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach  a 
STN  34 3109. 

2. Preukázateľne oboznámiť zamestnancov dodávateľa  s BP1- Predpis o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci, základnými zásadami BOZP  a vystaviť „Preukaz spôsobilosti 
o BOZP“. 

3. Preukázateľne oboznámiť s Prevádzkovým poriadkom príslušného pracoviska, Prevádzkovo-
technologickými poriadkami príslušných pracovísk,  s pracoviskami so zvýšeným rizikom a o 
vzniknutých mimoriadnostiach na pracovisku. Oboznámenie zabezpečí príslušný vedúci 
zamestnanec priamo na jednotlivých pracoviskách. 

4. Oboznámiť zamestnancov dodávateľa so spôsobom a miestom, kde je potrebné nahlasovať 
vstup na jednotlivé pracoviská,  vznik mimoriadnych udalostí, poškodenie zdravia pri práci 
a hlásiť sa v prípade evakuácie a záchranných prác. 

 

Povinnosti zamestnanca Partnera 

1. Dodržiavať všeobecne platné pravidlá a predpisy o BOZP na území zákazníka, rešpektovať 
príslušné značenie na jednotlivých pracoviskách, oboznámiť sa s postupom v prípade 
záchranných prác, evakuácií a vzniku poškodenia zdravia vrátane prvej pomoci na pracovisku 
zákazníka. 

2. Pri práci používať OOPP, ktoré sú povinné pre dané pracovisko a vykonávanú činnosť. 
3. Pri vstupe do areálu ZSSK CARGO kontaktovať vedúceho zamestnanca daného pracoviska, 

ohlásiť svoju prítomnosť a zaznamenať začiatok a koniec výkonu práce. 
4. Všetky práce vykonávať so súhlasom vedúceho pracoviska. 
5. Nezasahovať do výrobných zariadení a nevykonávať práce, na ktoré nemá zamestnanec 

potrebnú odbornú spôsobilosť alebo oprávnenie a nevykonávať prácu bez príkazu na prácu. 
6. Pri výkone práce postupovať podľa schváleného pracovného postupu a dodržiavať bezpečný 

pracovný postup pri práci v priestoroch iného zamestnávateľa (rušňové depo, prevádzkareň, 
koľajisko). 

7. V prípade, že zamestnanec zistí porušenie BOZP, vznik nebezpečnej udalosti alebo iných 
mimoriadností, je povinný nahlásiť tento nedostatok vedúcemu pracoviska alebo poverenej 
osobe. Ak pracuje na pracovisku, kde nie je možné odstrániť nebezpečenstvo a ohrozenie, je 
povinný riadiť sa bezpečným pracovným postupom určeným pre toto pracovisko. 

8. V prípade pracovného úrazu je povinný poskytnúť nevyhnutnú prvú pomoc a bezodkladne 
ohlásiť mimoriadnosť vedúcemu pracoviska alebo poverenej osobe. 

9. Podrobiť sa kontrole na alkohol, omamné látky a dodržiavať zákaz fajčenia s výnimkou miest 
na to určených. 

 

 


