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Dodatok číslo 1 k Zmluve číslo 8/2018 - ZA o styku s vlečkou  
uzatvorený podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  

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

 

Zmluvné strany: 

1. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“ 
  Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

 

Zapísané:      Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,  
Oddiel Po, Vložka č. 312/B 

Štatutárny orgán:     Ing. Juraj TKÁČ, generálny riaditeľ ŽSR   
 Osoba oprávnená podpísať zmluvu v zmysle Nariadenia generálneho riaditeľa  ŽSR č. 2/2009 
 „Splnomocnenie k rozhodovaniu a podpisovaniu úkonov s priamym majetkovoprávnym dopadom v ŽSR“: 

Ing. Krzysztof AWSIUKIEWICZ, riaditeľ Oblastného riaditeľstva Žilina  
 Adresa OR:     Oblastné riaditeľstvo Žilina 
      Ul. 1. Mája 34 
      010 01 Žilina 
Bankové spojenie:    Tatra banka, a.s. 
IBAN:                             SK14 1100 0000 0026 4700 0078 
BIC:                                TATRSKBX 
Bankové spojenie:    Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN:                             SK11 0200 0000 3500 0470 0012 
BIC:                                SUBASKBX 
Bankové spojenie:    Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN:                             SK94 0900 0000 0000 1144 6542 
BIC:                                GIBASKBX 
IČO:      31 364 501 
DIČ:      2020480121 
IČ DPH:      SK2020480121 

 
(ďalej len „ŽSR“) 

 
 
 
2. ŽP EKO QELET a.s. Martin 

Zapísaný:      Obchodný register Okresného súdu Žilina 
Oddiel Sa, Vložka č. 10437/L 

Štatutárny orgán:     predstavenstvo 
Osoby oprávnené podpísať zmluvu:  Ing. Roman Veverka – predseda predstavenstva 
      Ing. Marcel Vlček – podpredseda predstavenstva 
Adresa:      Československej armády 1694/4, Martin 036 01 
IBAN:                             SK41 7500 0000 0040 0151 2372 
BIC:                               CEKOSKBX 
IČO:     36 421 120 
DIČ:     2021854450 
IČ DPH:      2021854450 

 
(ďalej len „vlečkár“) 
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Článok I 
Predmet dodatku 

Predmetom tohto Dodatku č.1 je zmena znenia bodov Zmluvy č. 8/2018 - ZA o styku s vlečkou   (ďalej len 
„Zmluva“) nasledovne: 

a) zmeny údajov v bode 1. Úvodných ustanovení 

b) zmeny ustanovení Prílohy č. 1 – Popis a obsluha vlečky Zmluvy 

 

 

Článok II 
Zmeny ustanovení 

 

1. V bode 1. Úvodných ustanovení sa mení: 

 štatutárny orgán 

 osoba oprávnená podpísať zmluvu 

2. V Prílohe č. 1 – Popis a obsluha vlečky sa vynecháva na strane č.2 tabuľka „Rozsah znalostí“ a mení sa bod 
č.12 nasledovne: 

 „12. Obsluha vlečky 

     Obsluhu v lečky vykonáva formou posunu posunovacia  čata dopravc u.  Vlečka sa obsluhuje  
podľa rozvrhu obslúh stanovených na obdobie  p latnost i  GVD (pr í loha č .  26 PP).  Obsluha sa 
vykonáva posunom HKV dopravcu a  zamestnancami dopravcu.  Pred začat ím obsluhy v lečky s i  
zamestnanec  posunovacej  čaty d opravcu dohodne s  výpravco m NŽST Mart in   spôsob 
dorozumievania.  

Dopravca je  povinný obsluhu v lečky dohodnúť  s  prevádzkovateľom vlečky.  Až  po jeho 
súhlase dopravca požiada výpravcu o  obsluhu v lečky.  

  Po ukončení  radenia vozňov v  koľaj isku ŽSR,  s i  vedúci  posunu dopravcu d ostupným 
spôsobom (rádiostanica,  te lefonicky,  osobne)  vyž iada u  výpravcu NŽST Mart in,  súhlas k  obsluhe 
vlečky.  Výpravca zároveň vyrozumie s ignal istu  St .  2  o  obsluhe v lečky.  Výpravca s i  potom čas,  
kedy dal  vedúcemu posunu súhlas na o bsluhu v lečky,  zaeviduje  zápisom v  Prevádzkovom 
zápisníku.  „O. . . .  hod.  súhlasím s  obsluhou vlečky ŽP EKO QELET (priezvisko výpravcu a  vedúceho 
posunu dopravcu)“   

Po ukončení  obsluhy v lečky vedúci  posunu dopravcu dostupným spôsobom (r ádiostanica,  
te lefonicky,  osobne)  o  tomto inform uje  výpravcu.  Výpravca s i  p o tom túto skutočnosť  zaeviduje  
zápisom v  Prevádzkovom zápisníku.  „O. . . .  hod.  sko nčená obsluha v lečky ŽP EKO QELET 
(priezvisko výpravcu a  vedúceho posunu d opravcu)“ .  Výpravca zároveň vyrozumie s ignal istu  St .  2  
o ukončení  obsluhy v lečky.“  
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Článok III 
Záverečné ustanovenia  

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

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov obidvoch zmluvných strán a účinnosť 
dňom 1.8.2019. 

3. Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené Zmluvou a jej dodatkami, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, 
zákona o dráhach, zákona o doprave na dráhach a jeho súvisiacich vyhlášok, všeobecne záväznými právnymi 
predpismi SR a ustanoveniami Sadzobníka vlečkových poplatkov (TR 62). 

4. Prípadné  spory bude riešiť príslušný súd SR podľa právneho poriadku SR, pričom zmluvné strany sa zaväzujú, že 
spory budú riešiť predovšetkým cestou zmieru. 

5. Zmluvné strany berú na vedomie, že ŽSR je povinná osoba v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vzhľadom na uvedené 
zmluvu po podpise  zverejnia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. 

6. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez výslovného písomného súhlasu druhej zmluvnej strany postúpiť 
akékoľvek nároky, práva a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu jednostranne započítať akékoľvek nároky alebo 
záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy voči druhej zmluvnej strane. 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1 Popis a obsluha vlečky. 

8. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Za ŽSR:        Za vlečkára ŽP EKO QELET a.s. Martin: 

 

 

 

Ing. Krzysztof AWSIUKIEWICZ   Ing. Roman Veverka  
      riaditeľ OR Žilina       predseda predstavenstva          
 
 
 

  Ing. Marcel Vlček       
   podpredseda predstavenstva 
    


