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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK
CIM

DPH
IČO
NL
PTO
S 21
S 22
S 52
S 54
SP
U 20
ZSSK CARGO
ŽSR
ŽPP/N

Jednotné právne predpisy pre zmluvu o medzinárodnej železničnej
preprave tovaru, Dodatok B k Dohovoru o medzinárodnej železničnej
preprave
Daň z pridanej hodnoty
Identifikačné číslo zákazníka
Nákladný list
Prepravno - tarifný oznam
Sekcia technicko-technologickej prípravy prevádzky
Sekcia prevádzky, prepravy a vozňovej služby
Sekcia účtovníctva a daní
Sekcia odúčtovania tržieb železníc
Stredisko prevádzky
Úsek prevádzky
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Železnice Slovenskej republiky
Prepravný poriadok železničnej spoločnosti CARGO Slovakia, a.s.
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Základné údaje a informácie
1. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. - ZSSK CARGO (ďalej len „dopravca“) je

vlastníkom vozňových plachiet určených k používaniu pre zákazníkov.
Plachty môžu byť použité zákazníkom:
- ako ochrana naloženého tovaru pred vplyvmi počasia počas prepravy za poplatok podľa
Cenníka poplatkov v Prílohe č.4 ( položka č.1 - bez ohľadu na počet dní prepravného
procesu) vo vnútroštátnej preprave.
- na iné účely napríklad na zakrytie zásielky alebo tovaru dočasne uloženého na
chránených skládkach, na zakrytie materiálu, zakrytie tovaru pri preprave cestným
motorovým vozidlom, na skladové účely, ako obal pri preprave vozňových zásielok
(pozri však čl. 16 – neplatí pre zamestnanecké zásielky) za poplatok podľa cenníka
poplatkov v Prílohe č. 4 (položka č.2, 3 - zohľadňuje počet dní použitia plachty).
Písomnou dohodou medzi vlastníkom ZSSK CARGO a zákazníkom je možné použitie
plachiet odchylne od ustanovení tejto vyhlášky.
Technický popis a manipulácia
2. Plachty sú označené vlastníckou značkou, číslom, príp. veľkosťou v m2. Rozmery plachiet sú

5,5x10 m t.j. 55 m2 (číselné označenie 2xxxx).
3. Pred odovzdaním zákazníkovi musí byť plachta zamestnancom dopravcu za prítomnosti

zákazníka riadne prehliadnutá, či nie je znečistená alebo poškodená. Manipuláciu s plachtou
zabezpečí zákazník. Po kontrole musí byť zložená tak, aby bola viditeľná vlastnícka značka
a evidenčné číslo. Správny spôsob zloženia plachty je uvedený v Prílohe č. 1 tejto vyhlášky.
Dopravca nesmie prichystať na použitie poškodenú plachtu. V úložnej stanici musia byť
plachty prehľadne uskladnené v suchých miestnostiach na drevených paletách alebo
podlahách.
4. Pred použitím na prepravu nesmú byť plachty rozkladané po zemi, ale zložené vyzdvihnuté

na náklad vo vozni a až tam rozložené po všetkých stranách nákladu. Plachty musia byť na
vozni riadne upevnené. Povrazy na prichytenie plachty zabezpečí zákazník. Viazacie
prostriedky musia byť z nekovových materiálov s pevnosťou v ťahu minimálne 5 daN a smú
sa prevliekať len cez oká plachiet. Plachty sa nesmú pribíjať klincami a musia byť upevnené
tak, aby nezakrývali nápisy a nálepky na vozni. Upevňovať a viazať plachty drôtom alebo
drôtenými lanami je zakázané. Ostré hrany vozňa, nákladu, prípadne klaníc sa musia pod
plachtou zakryť vhodným tlmiacim materiálom, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu
plachty. Pri použití plachty na prepravovanej zásielke musí zákazník dodržať ustanovenia
Nakladacích predpisov . Pri vykládke nesmú byť plachty z vozňa násilne sťahované. Zo
zloženej plachty zákazník odstráni zvyšky povrazov. Plachty sa nesmú používať na prikrytie
vápna a iného žieravého materiálu ak je nebezpečenstvo, že sa počas prepravy dostanú do
styku s nákladom. Je zakázané používať plachty na prikrytie zásielok, po preprave ktorých je
potrebná dezinfekcia.
Rozsah použitia
Pokyny pre prepravu
sú sústredené v úložných staniciach uvedených v Prílohe č. 2. Úložná stanica
vydáva a prijíma plachty v prevádzkovej dobe dopravcu.

5. Plachty
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Nakládka
6. Požiadavku na zapožičanie plachty uplatní zákazník v Objednávke prepravy v zmysle ŽPP/N

s uvedením počtu plachiet. Stanica informuje zákazníka o možnosti výberu plachty v úložnej
stanici. Plachty si zákazník vyberie na vlastné náklady:
A. V úložnej stanici, ktorá je totožná so stanicou nakládky - Úložná stanica, oprávnený

zamestnanec vyhotoví „Sprievodku na prepravné pomôcky, plachty a palety 33135"
(ďalej len „Sprievodka“- Príloha č. 3) s jednou kópiou, pričom originál si ponechá a
kópiu vydá zákazníkovi. Úložná stanica vydá požadované plachty na základe
zákazníkom podpísaného „ Záväzné prehlásenie o zapožičaní plachty“ v troch
origináloch. Jeden originál si ponechá. Druhý originál vydá zákazníkovi. Poplatok
vyúčtuje zamestnanec v prepravnom súpise výkonov, ktorý odošle spolu so Záväzným
prehlásením ( tretí originál ) na S 54 pracovisko Košice. Ak ZSSK Cargo nemá so
zákazníkom podpísanú zmluvu o bezhotovostnej platbe - poplatok zaplatí na peňažný
poštový poukaz.
B. V úložnej stanici, ktorá nie je totožná so stanicou nakládky - Stanica nakládky,
oprávnený zamestnanec telefonicky informuje úložnú stanicu o potrebe poskytnutia
plachiet pre zákazníka, pričom uvedie jeho identifikačné údaje a počet plachiet. Obeh
sprievodných listín medzi úložnou stanicou a stanicou nakládky a počet Sprievodiek je
uvedený v Prílohe č. 5a.
V stanici nakládky zákazník predloží kópiu Sprievodky ako dôkaz prevzatia plachty. Ak
úložná stanica neobdrží od stanice nakládky potvrdenú kópiu Sprievodky do 7 dní,
telefonicky sa informuje v stanici nakládky. Ak došlo k jej strate, vyžiada si úložná stanica
zaslanie kópie potvrdenej Sprievodky.
7. Stanica nakládky sleduje použitie plachty na prepravu. V prípade, že plachta nebola použitá

na nakládku v dohodnutom termíne, musí sa skontaktovať so zákazníkom, zistiť skutočnosť
a prípadne zákazníka vyzvať k vráteniu plachty späť do úložnej stanice. Ak zákazník
zapožičanú plachtu nepoužije na nakládku v termíne podľa objednávky prepravy potvrdenej
stanicou (lehota začína plynúť od 0:00 hodiny nasledujúceho dňa), zaplatí za zdržanie za
každý začatý deň a plachtu sankčný poplatok za zdržanie podľa cenníka poplatkov v Prílohe
č. 4. Tento poplatok sa počíta najviac za 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty v prípade nevrátenia
plachty stanica postupuje ako pri strate plachty.
8. Na plachty použité vo vnútroštátnej preprave vyhotoví stanica nakládky Sprievodku. Originál

zostáva v stanici nakládky a dve kópie priložené k NL sprevádzajú zásielku do stanice
vykládky. Do NL zapíše zákazník počet plachiet a ich evidenčné čísla. Stanica nakládky
zápisy prekontroluje, prípadne vyzve zákazníka k doplneniu. Sprievodky sa číslujú priebežne
od začiatku roka a vyhotovujú sa v potrebnom počte kópií. V staniciach s väčším obratom sa
číslujú mesačne.
9. Ak zákazník zmenil stanicu vykládky, vykoná oprávnený zamestnanec stanice, v ktorej došlo

k zmene, aj zmenu stanice vykládky v Sprievodke. Pri preložení zásielky s plachtou na iný
vozeň, opraví v Sprievodke aj údaj o vozni.
Vykládka
10. Po príchode zásielky s plachtou a porovnaní údajov v Sprievodke so skutočnosťou, stanica

vykládky potvrdí Sprievodku odtlačkom dátumovej pečiatky.
Plachty odovzdávané na vlečku so zásielkami sa zapisujú do Odovzdávkového listu na
vozne pristavené na vlečku do stĺpca "Poznámky".
11. Zákazník je povinný po príchode vozňovej zásielky na vlastné náklady vrátiť riadne očistenú

a vysušenú plachtu do 48 hodín od príchodu do úložnej stanice, ktorú mu určí stanica.
Lehota pre odovzdanie plachty začína plynúť od 0.00 hodiny nasledujúceho dňa po
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prichystaní vozňa na vykládku. Ak by lehota pre odovzdanie plachty končila v deň
pracovného pokoja alebo voľna, zákazník ju musí vrátiť v najbližší pracovný deň nasledujúci
po takomto dni. Pri prekročení lehoty zaplatí zákazník sankčný poplatok za zdržanie, za
každý začatý deň a plachtu podľa cenníka poplatkov v Prílohe č. 4.
Tento poplatok sa počíta najviac za 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty v prípade nevrátenia
plachty stanica postupuje ako pri strate plachty.
12. Ak je stanica vykládky totožná s úložnou stanicou, vyhotoví oprávnený zamestnanec stanice

Sprievodku s dvomi kópiami, pričom originál a jeden priepis si ponechá a kópiu vydá
zákazníkovi. Obeh sprievodných listín v prípade, ak stanica vykládky nie je totožná s úložnou
stanicou, je uvedený v Prílohe č. 5b tejto vyhlášky.
13. Ak odovzdá zákazník plachtu v úložnej stanici v čase, keď ešte nedošli kópie Sprievodiek zo

stanice vykládky, vyhotoví úložná stanica do príchodu pôvodných Sprievodiek náhradnú,
podľa kópie predloženej zákazníkom. Novú Sprievodku označí „Náhradná„ a potvrdí
odtlačkom dátumovej pečiatky. Ak stanica vykládky neobdrží do 7 dní po výdaji zásielky
potvrdenú kópiu Sprievodky, telefonicky sa informuje v úložnej stanici. Ak došlo k jej strate,
vyžiada si stanica vykládky zaslanie kópie potvrdenej Sprievodky.
14. Pri zhromaždení väčšieho počtu plachiet od jedného zákazníka môže dopravca povoliť

nakládku plachiet do vozňa jeho vlastnými nakladacími prostriedkami za predpokladu
kontroly ich stavu, počtu a čísel so zoznamom, ktorý zákazník odovzdá v dvoch
vyhotoveniach. Pri nakládke vozňa je potrebné, aby dobré a poškodené plachty boli uložené
oddelene a viditeľne označené. Po zaplombovaní a podaní vozňa na prepravu sa plachty
považujú za vrátené. Vozeň s plachtami podá zákazník na vlastné náklady ako vozňovú
zásielku do úložnej stanice, pričom jednu kópiu zoznamu spolu s kópiou Sprievodky priloží k
NL.
Vyrovnávka
15. V prípade nahromadenia plachiet v úložnej stanici nad jej stanovený počet alebo pri

ohlásenej potrebe niektorej úložnej stanice, nariadi oprávnený zamestnanec ZSSK CARGO,
S 21 Oddelenie analýzy prevádzky a predpisov, Puškinova 3, Košice, vyrovnávku medzi
úložnými stanicami. Úložná stanica odosielajúca takúto služobnú vozňovú zásielku vyhotoví
Sprievodku, v ktorej číselne uvedie všetky odosielané plachty, pričom originál Sprievodky si
uloží a dve kópie priloží ako Prílohu k NL.
Po príchode zásielky stanica porovná čísla a stav plachiet so Sprievodkou. Ak nesúhlasia
čísla, ale ich počet áno, opraví Sprievodku podľa skutočného stavu a ohlási zámenu
plachiet do stanice odchodu.
Pokyny pre medzinárodnú prepravu
16. Použitie plachiet dopravcu v medzinárodnej preprave je možné, iba ak plachty budú

zapožičané na základe Záväzného prehlásenia. Zákazník zapíše počet a čísla plachiet
v nákladnom liste CIM ( pomenovanie tovaru ) , plachty vráti do úložnej stanice na vlastné
náklady tak, ako je uvedené v Záväznom prehlásení.
Je zakázané používať plachty pre vývozné zásielky po tratiach širokého rozchodu.
17. – 24. Neobsadené

Pokyny pre použitie plachiet na iné účely
25. Zákazník požiada o zapožičanie plachty k použitiu výlučne pre vlastnú potrebu v zmysle

bodu 1 tejto vyhlášky v úložnej stanici. Úložná stanica vydá žiadané plachty na základe
zákazníkom podpísaného Záväzného prehlásenia, po úhrade poplatku. Vzor Záväzného
prehlásenia je uvedený v Prílohe č. 6 tejto vyhlášky.
26. Záväzné prehlásenie spíše poverený zamestnanec SP, v ktorého obvode sa úložná stanica

nachádza, podpíše ho zákazník a na znak správnosti a úplnosti podpisom potvrdí Vedúci
zamestnanec pracoviska.
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27. Úložná stanica vyhotovuje Záväzné prehlásenie v troch origináloch. Jeden originál ostáva

v úložnej stanici pre potreby evidencie a archivácie. Druhý originál slúži zákazníkovi. Údaje
zákazníka potvrdí právnická osoba odtlačkom pečiatky a čitateľným podpisom, fyzická osoba
číslom platného občianskeho preukazu a čitateľným podpisom, fyzická osoba - zamestnanec
číslom železničného preukazu, osobným číslom (zamestnanec ZSSK CARGO, ZSSK
SLOVENSKO, ŽSR) a čitateľným
podpisom. Tretí originál spolu s fotokópiou podacieho
lístka poštového peňažného poukazu zasiela stanica priebežne ihneď k evidencii
a zúčtovaniu na , S 21 Košice. Úložná stanica vyhotoví mesačný Súpis plachiet na tlačive
(Príloha č. 10) s údajmi: Záväzné prehlásenie zákazníka, číslo podacieho lístka poštového
peňažného poukazu, dátum začiatku a konca zapožičania, poplatok za zapožičanie (istina),
sadzba DPH. Súpis plachiet spolu s údajmi podľa bodu 35 vyhlášky zasiela druhý deň po
skončení mesiaca na Úsek prevádzky, S 21 Košice.
Zákazníkom podpísané Záväzné prehlásenie stanica archivuje po dobu 5 rokov.
Súčasťou Záväzného prehlásenia je:
- Potvrdenie o odovzdaní/zdržaní/vrátení (ďalej len „Potvrdenie“). Vzor potvrdenia je
uvedený v Prílohe č. 7 tejto vyhlášky.
- Výpis z obchodného registra (originál alebo fotokópia) nie starší ako 60 dní u právnickej
osoby zapísanej v obchodnom registri.
- Živnostenský list (originál alebo fotokópia) nie starší ako 60 dní u fyzickej osoby –
podnikateľa.
- Údaje osobného dokladu - občianskeho preukazu alebo železničného preukazu.
28. Poplatok za zapožičanie plachty zákazníkovi, odstupňovaný podľa dní prenájmu je uvedený

v cenníku poplatkov v Prílohe č. 4 tejto vyhlášky. Zákazník zaplatí poplatok za zapožičanie
poštovým peňažným poukazom s údajmi podľa vzoru v Prílohe č. 6 pred výdajom plachiet.
Po prijatí poplatku za zapožičanie vozňovej plachty na bankový účet vystaví ZSSK CARGO
zákazníkovi faktúru v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Túto
faktúru zašle ZSSK CARGO zákazníkovi, s výnimkou zamestnancov a fyzických osôb –
nepodnikateľov (držiteľov železničného preukazu).
29. V prípade zapožičania viac plachiet sa podľa potreby čísla všetkých plachiet zapíšu do

samostatnej prílohy Záväzného prehlásenia. Poplatok za zapožičanie je súčtom poplatkov za
každú plachtu pre dané časové obdobie. Doba zapožičania začína plynúť 0.00 hodinou
nasledujúceho dňa po dni, kedy bola plachta vydaná a končí dňom dohodnutej doby
zapožičania. Vrátením plachty pred dohodnutým termínom nevzniká nárok na vrátenie
poplatku, prípadne pomernej časti poplatku.
30. Dopravca prichystá čistú plachtu v dobrom technickom stave v úložnej stanici. Prevzatie

potvrdia obidve strany v Potvrdení o odovzdaní. Prvopis Potvrdenia o odovzdaní si ponechá
dopravca, priepis obdrží zákazník. Pred prevzatím sa zákazník presvedčí, či je plachta
vhodná na ním zamýšľané použitie. Ak zistí na plachte chybu, môže plachtu odmietnuť.
Zákazník, ktorý neoprávnene odmietne plachtu po jej prichystaní zaplatí dopravcovi sankčný
poplatok podľa cenníka poplatkov v Prílohe č. 4 tejto vyhlášky.
31. Zákazník je povinný vrátiť plachtu v deň a v úložnej stanici, ktoré sú uvedené v Záväznom

prehlásení. Ak nevráti plachtu v deň uvedený v Záväznom prehlásení, zaplatí zákazník
sankčný poplatok za zdržanie (za prekročenie lehoty pre vrátenie plachty) podľa cenníka
poplatkov v Prílohe č. 4 tejto vyhlášky za každý i začatý kalendárny deň a plachtu. Tento
poplatok sa počíta najviac za 30 kalendárnych dní. Po tomto termíne dopravca postupuje
ako pri strate.
32. Vrátenie plachty potvrdia dopravca a zákazník v Potvrdení o vrátení. Prvopis Potvrdenia o

vrátení si ponechá dopravca,
priepis obdrží zákazník. Ak stanica pri vrátení zistí
poškodenie, ktoré nebolo uvedené v Potvrdení o odovzdaní, zaznamená to do Potvrdenia o
vrátení a spíše Všeobecnú/ Zisťovaciu zápisnicu (ďalej len „Všeobecná zápisnica“). Stratu
alebo zničenie plachty zákazník bezodkladne písomne oznámi úložnej stanici, v ktorej mal
plachtu vrátiť. Dňom doručenia tohto oznámenia ukončí dopravca účtovanie poplatku za
zdržanie plachty. Stanica neodkladne oznámi stratu alebo zničenie plachty S 21 Košice.
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Evidencia
33. Pre potreby evidencie o stave plachiet použije stanica Prehľad o hospodárení s prepravnými

pomôckami 33124 ( ďalej len „Prehľad“ ). Vzor tlačiva je uvedený v Prílohe č. 9 tejto
vyhlášky. V Prehľade musia byť vopred očíslované strany a na prednej strane uvedený
záznam o počte strán, meno zamestnanca, ktorý strany očísloval, dátum začatia a ukončenia
evidencie. Úložná stanica hlási telefonicky S 21, pätnásty deň v mesiaci početný stav
plachiet v rozčlenení na dobré, k oprave a zapožičané.
34. Každý záznam v Prehľade na strane Príjmu alebo Výdaja musí byť doložený riadne

vyplnenými Sprievodkami, alebo Záväzným prehlásením, Výpisom z obchodného registra
alebo Živnostenským listom, Potvrdením o odovzdaní, Potvrdením o vrátení, príp.
Všeobecnou zápisnicou.
35. Na konci mesiaca vykoná úložná stanica v Prehľade uzávierku. Spočíta údaje na strane

Príjmu a Výdaja. Odčítaním Výdaja a Príjmu zistí zostatok, ktorý napíše ako príjmovú
položku prvého dňa nasledujúceho mesiaca, ktorú porovná so skutočným stavom. Zistené
rozdiely vysporiada v zmysle predpisových ustanovení. Do Súpisu plachiet podľa bodu 27
doplní výsledný stav uzávierky s údajmi príjmu, výdaja (na prepravu, zapožičanie ), rozdielu
a čísla spísaných Všeobecných zápisníc.
Oprava, Poškodenie, Strata, Vyradenie
36. Plachta nevrátená, odcudzená alebo plachta z ktorej chýba, prípadne z ktorej je zničená viac

ako 1/3 celej plochy sa posudzuje ako stratená – neodstrániteľne poškodená.
Jednotlivé poškodenia, ktoré možno opraviť tzn. nemajú charakter škody ale odstrániteľného
poškodenia, (opravy) sa opravujú záplatami s tvarom pravouhlého štvoruholníka, ktorými sa
úplne zakrýva poškodené miesto a presahujú okraj poškodenia aspoň o 5 cm. Opravy
plachiet vykonáva Opravovňa Zvolen. Za poškodenie plachty vo vnútroštátnej preprave
a v zapožičaní zaplatí zákazník náhradu podľa cenníka poplatkov v Prílohe č. 4 vyhlášky.
37. Stanica, ktorá zistí poškodenie plachty vo vnútroštátnej preprave alebo v zapožičaní vyhotoví

Všeobecnú zápisnicu (VZ):
- originál pre vlastnú potrebu,
- kópiu pre zákazníka, ktorý je zodpovedný za poškodenie,
- kópiu pre ZSSK CARGO, S 52, pracovisko Košice,
- kópiu pre ZSSK CARGO, S 21, Košice.
Pri poškodení plachty stanica vyhotoví na zadnej strane Všeobecnej zápisnice aj nákres
poškodenia s uvedením rozmerov. Príklady nákresov poškodenia sú uvedené v Prílohe č. 8
výška náhrad je uvedená v cenníku poplatkov v Prílohe č. 4 vyhlášky.
38. Stanica v zmysle vyhlášky vypočíta podľa povahy poškodenia náhradu v čiastke podľa

položiek cenníka poplatkov v Prílohe č. 4, alebo ich násobku a tento poplatok vyberie od
zákazníka úhradou predloženého poštového peňažného poukazu. Kópiu Všeobecnej
zápisnice a kópiu podacieho lístka poštového peňažného poukazu odošle stanica ihneď
S 21, pracovisko Košice. V prípade nemožného zaplatenia náhrady na mieste, označí
stanica Všeobecnú zápisnicu poznámkou „Nezaplatené – fakturovať“
39. Poškodenie plachty z viny dopravcu (napr. pri preprave, pri nehode, neopatrným posunom,

výrobná chyba plachty a pod.) sa uvedie vo Všeobecnej zápisnici, ktorá je vyhotovená len
s dvoma kópiami. V tomto prípade sa náhrada od zákazníka nevymáha.
40. Úložná stanica odošle nahromadené poškodené plachty do opravovne ako služobnú

vozňovú zásielku s NL v zmysle článku 15 tejto vyhlášky ku ktorému pripojí kópiu
Všeobecnej zápisnice pre každú poškodenú plachtu. Vo Všeobecnej zápisnici stanica uvedie
dôvod odoslania plachiet do opravovne, napr. “Na bežnú opravu“, “Na opravu z viny
zákazníka“ a pod. Opravené plachty odovzdá Opravovňa úložnej stanici Zvolen do stavu
ostatných dobrých plachiet.
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41. Stanica vykládky pripojí k Sprievodkám odosielaným do úložnej stanice v zmysle Prílohy č. 5

tejto vyhlášky aj kópie Všeobecnej zápisnice. Zákazník je povinný pri vrátení poškodenej
plachty v úložnej stanici, predložiť kópiu Všeobecnej zápisnice vyhotovenej v stanici
vykládky. V prípade, že ju nemôže predložiť, alebo záznam o poškodení nezodpovedá
rozsahu poškodenia zisteného úložnou stanicou, úložná stanica vyhotoví novú Všeobecnú
zápisnicu. Ak zákazník odmietne potvrdiť novú Všeobecnú zápisnicu, úložná stanica plachtu
prevezme ale prevzatie nepotvrdí.
42. Zdržanie plachty pri nakládke, vykládke alebo v prenájme stanica eviduje spísaním

„Potvrdenky o zdržaní“ podľa vzoru v Prílohe č. 7 v troch vyhotoveniach. Jednu potvrdenku
si ponechá a druhú odovzdá zákazníkovi spolu s poštovým peňažným poukazom k úhrade
zdržania. Tretiu potvrdenku spolu s fotokópiou podacieho lístka poštového peňažného
poukazu zasiela na S 21, Košice.
43. Na každú stratenú plachtu vyhotoví stanica Všeobecnú zápisnicu. Stratu plachty, ktorá bola

použitá na zásielke, ohlási stanica v zmysle predpisu KN 9A Policajnému zboru SR. Originál
zápisnice priloží k NL, jednu kópiu odošle do stanice príchodu, jednu kópiu si ponechá
a jednu kópiu s ohlásením straty odošle na S 21, Košice.
44. Na základe podkladov vyhotovených stanicou v zmysle vyhlášky, overených S 21, sekcia 52,

pracovisko Košice, fakturuje zákazníkovi:
- A. zodpovednému za odstrániteľné poškodenie plachty:
- náhradu nákladov za opravu vo výške podľa cenníka poplatkov v Prílohe č. 4 vyhlášky a
zistenia uvedeného vo Všeobecnej zápisnici. ZSSK CARGO vystaví faktúru v súlade
s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. V prípade ak bola
náhrada za opravu plachty zaplatená vopred na základe poštového peňažného
poukazu, túto skutočnosť ZSSK CARGO vo vystavenej faktúre zohľadní (zúčtuje).
- B. zodpovednému za trvalé poškodenie, zničenie, nevrátenie, odcudzenie alebo stratu plachty:
- náhradu škody podľa zistenia uvedeného vo Všeobecnej zápisnici vo výške podľa
cenníka poplatkov v Prílohe č. 4 vyhlášky.
- všetkých ďalších nákladov, ktoré vznikli dopravcovi vinou zákazníka (náklady na
prepravu, náklady na vymáhanie náhrad a škôd, súdne trovy, a p.).
- C. zodpovedným za zdržanie plachiet:
- sankčný poplatok za zdržanie podľa cenníka poplatkov v Prílohe č. 4 vyhlášky.
Vystavené faktúry budú ZSSK CARGOm zaslané zákazníkovi. Výnimku budú tvoriť len
zamestnanci a fyzické osoby – nepodnikatelia (držitelia železničného preukazu), ktorý za
plnenie zaplatili poštovým peňažným poukazom a to len za predpokladu, že im nevznikne
žiadna ďalšia povinnosť doplatku.
45. Plachty poškodené a opotrebované prevádzkou môžu byť vyradené a likvidované ako odpad

alebo odpredajom v cene podľa cenníka poplatkov v Prílohe č. 4 vyhlášky.
Platnosť
Vyhláška nadobúda účinnosť dňom 01.03.2015.
V Košiciach dňa 24.02.2015

Ing. Miroslav HOPTA v.r.
Riaditeľ
Úseku prevádzky (U 20)
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

(Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Úsek prevádzky, č.j. 4537/2015 - S21, Bogdaňová, 910-5636)
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Príloha č. 1

Spôsob správneho zloženia vozňových plachiet
1)

2)

*)
3)

*)
4)

5)

1) Rozloženú plachtu číslom dolu (k zemi) preložiť na polovicu
2) Preložiť ešte raz na polovicu
3) Preložiť pozdĺžne na polovicu
4) Preložiť pozdĺžne ešte raz tak, aby bolo viditeľné číslo a
značka
5) Previazať krížom
*) Bočný pohľad
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Príloha č. 2

Zoznam úložných staníc plachiet
Názov stanice
Košice
Nové Zámky
Trnava
Zvolen - nákladná stanica
Žilina

Kapacita plachiet
200
30
50
100
100

..........................................................................................................................................................................................

Príloha č. 3
príjme *)
Doklad o výdaji *)
preprave*)

Sprievodka na prepravné pomôcky, plachty a palety
číslo ....................
na .....................................................................................................
(počet, druh, značka)
z ................................................ do .................................................
smer cesty ........................................................................................
preprava vlastným prostriedkom *) ..................................................
vozňom č. ................................. *)

.........................................
(potvrdenie zákazníka)

doručené do stanice dňa ....................................................................
Dátumová
pečiatka
stanice

Dátumová pečiatka
úložnej stanice

33135 Sprievodka pre prepravné pomôcky, plachty a palety (A5)
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*) Nehodiace sa prečiarknite

Príloha č. 4

Cenník poplatkov
Cenový výmer 1/2018/Ú20
V zmysle zákona NR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
ktorým sú stanovené poplatky za zapožičanie, náhrada za poškodenie, stratu
a cena za odpredaj vyradených a nepotrebných vozňových plachiet.

Účinnosť od 1.1.2018

EUR

Pol.
Poplatky, náhrady, ceny
1.

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

Poplatok za použitie vozňovej plachty na vozeň vo vnútroštátnej
preprave ( za 1 ks )
Poplatok za zapožičanie plachty
- do 5 kalendárnych dní
- za 6 - 10 kalendárnych dní
- za 11 - 20 kalendárnych dní
- za 21 - 30 kalendárnych dní
- viac ako 30 dní - za každý deň naviac
Poplatok za zapožičanie plachty zamestnancovi
ZSSK CARGO a inému držiteľovi železničného preukazu * 1)
- do 5 kalendárnych dní
- za 6 - 10 kalendárnych dní
- za 11 - 20 kalendárnych dní
- za 21 - 30 kalendárnych dní
- za viac ako 30 dní - za každý deň naviac
Sankčné poplatky
Sankčný poplatok za zdržanie plachty v preprave a v zapožičaní za každý
i započatý deň
Sankčný poplatok za odmietnutie prichystanej plachty
Náhrada za poškodenie
Náhrada za opravu plachty s prekrytím do 400 cm2
Náhrada za opravu plachty s prekrytím do 1600 cm2
Náhrada za opravu plachty s prekrytím nad 1600 cm2
Náhrada za opravu plachty s dodaním chýbajúceho dielu za 1m2
Náhrada za opravu rozpáraného lemu plachty za 1 m
Náhrada za oprava krúžku plachty za 1 ks
Náhrada za opravu plachty s dodaním 1 ks krúžku
Náhrada za neodstrániteľné poškodenie
Náhrada škody za neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo
stratu plachty plast - textil 5,5 x 10 m, 55 m2
Cena za odpredaj plachty
Cena za vyradenú vozňovú plachtu, rozmer 5,5 x 10 m, 55 m2
Cena za vozňovú plachtu nepotrebnú pre prevádzku

21,30

7,50
15,00
30,00
44,50
1,50

3,00
6,00
12,00
18,00
0,60
4,50
3,70
4,50
8,90
17,80
25,00
4,50
4,50
4,50
220,00

21,00
Zostatková cena

* 1) Pre zamestnanca ZSSK CARGO v činnej službe je využitie zamestnaneckej ceny
nepeňažným príjmom, ktorý sa zdaňuje v zmysle Smernice pre prepravné výhody.

Nárok na cenu pre zamestnanca preukáže zamestnanec platným železničným preukazom.
K poplatku za zapožičanie (položky 1 , 2 a 3 ) sa účtuje DPH.
Sankčné poplatky a náhrada za poškodenie sa účtujú bez DPH.
K cene za odpredaj sa účtuje DPH.
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Príloha č. 5a

Obeh sprievodných listín
Úložná stanica - stanica nakládky

Úložná stanica spíše Sprievodku originál a 3 kópie s potvrdením prevzatia plachty zákazníkom

Úložná
stanica
uschová

1 kópia vrátená
služobnou poštou

2 kópie odošle
služobnou poštou

1 kópiu dá
zákazníkovi

-----------------------------------------------------------------------------------------------2 došlé kópie potvrdí dátumovou
pečiatkou a podpisom
- 1 kópiu uschová
- 1 kópiu vráti do ÚS

Stanica
nakládky

.........................................................................................................................................................................................

Príloha č. 5b

Obeh sprievodných listín
Stanica vykládky - úložná stanica

Stanica
vykládky

Sprievodka - originál a 3 kópie po potvrdení zákazníkom

uschová
1 kópia vrátená
služobnou poštou

1 kópiu dá
zákazníkovi
2 kópie odoslané
služobnou poštou

--------------------------------------------------------------------------------------2 došlé kópie potvrdí dátumovou
pečiatkou a podpisom
Úložná
- 1 kópiu uschová
stanica
- 1 kópiu vráti do SV

14

Príloha č. 6

Záväzné prehlásenie o zapožičaní plachty
Zákazník - Užívateľ : .............................................................. Číslo OP...................................
Adresa: ..................................................................................... Žel. Preukaz ............................
Zastúpený: ................................................................................ IČO: ........................................
Bankové spojenie a číslo účtu:.................................................. DIČ: ........................................
Osobné číslo zamestnanca ZSSK CARGO: ............................. Telefón: ....................................
ŽSR: .............................., ZSSK Slovensko: ............................
záväzne prehlasujem, že
vozňové plachty vlastníka Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Drieňova 24, 820 09
Bratislava zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka
3496/B spravované Úsekom prevádzky, sekciou 21, 040 01 Košice (IČO : 35 914 921, DIČ :
2021920065, Účet č. 2214851459/0200, telefón: 055 2295636, 910 5636, Fax: 055 229 5508,
vydané mi v Stredisku prevádzky...............................S 22 v úložnej stanici.........................
použijem len pre vlastnú potrebu (zakrytie zásielky alebo tovaru dočasne uložených na
chránených skládkach, ako obal pri preprave vozňových zásielok, na zakrytie materiálu, zakrytie
tovaru pri preprave iným vozidlom, na skladové účely ap.).
Predmetom zapožičania sú vozňové plachty čísla ........................................................................
.........................................................................................................................................................
ktoré preberám do dočasného užívania za podmienok uvedených v tomto Záväznom
prehlásení.
Zapožičanie plachiet je dohovorené na dobu určitú od ............................. do .............................
Pred uplynutím dohodnutej doby zapožičania môžem plachty vrátiť. V prípade potreby môžem
dobu zapožičania predĺžiť na základe mojej žiadosti (osobne alebo písomne) so súčasným
okamžitým zaplatením z toho vyplývajúceho poplatku.
Poplatok za zapožičanie je .......................... EUR bez DPH. DPH bude účtovaná v zmysle
platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Poplatok za zapožičanie plachiet uhradím
poštovým peňažným poukazom v sume spolu s DPH / Poplatok za zapožičanie plachiet
zaplatím úhradou vystavenej faktúry.
Podmienky zapožičania vyplývajú z aktuálneho znenia vyhlášky „Vozňové plachty 44_2017“.
Plachty budem užívať výlučne pre svoju potrebu, nebudem ich ďalej požičiavať ani s nimi
obchodovať. O plachty po dobu užívania sa budem primerane starať, zabezpečím na vlastné
náklady bežnú údržbu, nebudem vykonávať žiadne úpravy, vrátim ich riadne vyčistené,
vysušené, v stave v akom som ich prevzal. Zaväzujem sa vrátiť plachty v deň stanovený
v tomto Záväznom prehlásení.
Zaplatím poplatok alebo náhradu podľa povahy v zmysle cenníka poplatkov v Prílohe č. 4
vyhlášky Vozňové plachty. V prípade nedodržania doby zapožičania zaplatím za každú plachtu
a za i začatý kalendárny deň poplatok za zdržanie podľa cenníka poplatkov, najviac za 30 dní.
Po tejto dobe pri nevrátení plachty zaplatím poplatok ako za stratu plachty. Vrátením plachiet
pred dohodnutým termínom mi nevzniká nárok na vrátenie poplatku, prípadne jeho časti.
Zmeny podmienok zapožičania plachiet môžu byť vykonané len na základe mojej novej
žiadosti, po vzájomnom dohovore písomnou formou. Toto Záväzné prehlásenie v troch
vyhotoveniach je spísané dobrovoľne a vážne a podpisujem ho po dôslednom zvážení
podmienok zapožičania.
V ............................... dňa ...........................
Overenie správnosti zapísaných údajov a podmienok :

...........................................................
prednosta Strediska prevádzky

Pečiatka a podpis zákazníka - užívateľa ..............................................
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Príloha č. 7

Potvrdenie
o odovzdaní / zdržaní / vrátení *
z prepravy/zapožičania plachty číslo ...............................................
Potvrdzujem, že plachta číslo ......................................................................
bola odovzdaná/zdržaná/vrátená v dobrom/poškodenom stave. *
Zistené chyby.................................................................................................
Všeobecná / Zisťovacia zápisnica číslo ...............................

V stanici ............................................ dňa ............................

Pečiatka a podpis oprávneného

Pečiatka a podpis zákazníka:

zamestnanca stanice:

Oznámené zákazníkovi:

* nehodiace sa prečiarknite
.......................................................................................................................................................

Príloha č. 8

Príklady nákresov poškodenia plachty
20 cm
20 cm
10 cm

20 cm
10 cm
20 cm

20 cm

20 cm
20 cm cca Ø 10 cm

20 cm

14 cm

50 cm

20 cm
40 cm

1 krúžok
30 cm
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Príloha č. 9
Prehľad o hospodárení s prepravnými pomôckami

PRÍJEM

7

8

10

11

9

VÝDAJ

Číslo

Zo dňa

15

16

17

18

19

20

Číslo prepravnej
pomôcky

Číslo pol. úč.
dok a podpis

14

Do stanice

Počet

Za prenájom

13

Vo vozni číslo
(dvanásťmiestne)

Vlastnícka značka

Podľa VZ

Odoslané
sprievodkou

Za zdržanie

Účtované poplatky

21

22

23

*) Vlastnícka značka sa uvádza len pri prepravných pomôckach (plachtách) cudzích železníc
33124 Prehľad o hospodárení s prepravnými pomôckami (A4)
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poznámka

6

Číslo prepravnej
pomôcky -plachty

5

4

Prijímateľ

Prepravcom
vrátené dňa

3

počet

Zo
stanice

Vlastnícka
značka *)

1 2

Vo vozni číslo
(dvanásťmiestne)
Zo dňa

Číslo

Došlo dňa

Číslo položky

sprievodkou
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Príloha č. 10

Súpis plachiet – mesačná uzávierka
Evidenčný stav:
Zostatok -predošlý mesiac
Príjem v mesiaci
Výdaj-preprava/zapožičanie
Zostatok za bežný mesiac
Používanie:
Záväzné prehlásenie
zákazníka
Počet zapožičaných plachiet
Doba zapožičania – od:
Doba zapožičania – do:
Podací lístok PPP číslo
Poplatok za zapožičanie
Základ pre DPH
Suma DPH
Zaplatená (fakturovaná)
suma
Všeobecná zápisnica č:
Komerčná zápisnica č:

Plachty

Plachty

/

Plachty

/

/

Plachty

Plachty

/

Úložná stanica plachiet:
Súpis vozňových plachiet
Poradové
číslo

Inventárne číslo
vozňovej plachty

Poznámka (poškodená,
v preprave, prenajatá, a pod.)

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Spracoval : ......................................
Dňa: ............................
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