
 
 

 

Výška úhrad za prístup a služby v servisných zariadeniach podľa prílohy č. 13 časti 

B druhého bodu zákona, ktorých jediným prevádzkovateľom je manažér 

infraštruktúry 

 

 

a)  Úhrada Usz1
1
) za prístup k staniciam osobnej dopravy, ich budovám a zariadeniam, 

vrátane zariadení pre informácie týkajúce sa cestovania, ktoré sa zaraďujú do (jod) tej 

kategórie dopravného bodu 

 

Kategória dopravných 

bodov pre vlaky osobnej 

dopravy 

(jod) 

Usz1 

v eurách za zastavenie vlaku bez dane z pridanej hodnoty 

druh vlaku osobnej dopravy  

osobný vlak 
ostatné druhy vlakov 

okrem súpravových 

AOD 0,510 5,100 

BOD 0,480 1,115 

COD 0,460 0,460 

 

Do počtu zastavení vlaku sa započítava aj východiskový dopravný bod a cieľový 

dopravný bod.  

 

b)  Úhrada Usz2
2
) za miesta na predaj prepravných dokladov na staniciach osobnej dopravy, 

ktoré sa zaraďujú do (jpm) tej kategórie dopravného bodu  

 

Kategória 

dopravného 

bodu 

(jpm) 

Usz2 

v eurách za mesiac a m
2 

bez dane z pridanej 

hodnoty 

Apm 2,35 

Bpm 2,00 

 

  

                                                           
1) § 4 ods. 13 písm. a) a ods. 15 opatrenia č. 1/2017. 

2) § 4 ods. 13 písm. b) a ods. 16 opatrenia č. 1/2017. 



 
 

c) Úhrada Usz3
3
) za prístup k zriaďovacím staniciam a zariadeniam na zoraďovanie vlakov, 

vrátane zariadení na posun a za prístup k nákladným terminálom, ktorých jediným 

prevádzkovateľom je manažér infraštruktúry a ktoré sa zaraďujú do kategórii 

dopravných bodov pre vlaky nákladnej dopravy (jnd) 

 

Kategória dopravných bodov 

pre vlaky nákladnej dopravy 

(jnd) 

Usz3 

v eurách za prístup vlaku bez dane 

z pridanej hodnoty 

AND 49,631 

BND 20,987 

CND 13,424 

DND 0,000 

 

 

Do počtu prístupov vlaku sa započítava aj východiskový dopravný bod a cieľový 

dopravný bod. 

 

d) Úhrada Usz4
4
) za používanie odstavných koľají vyčlenených na dočasné odstavenie 

vozňov medzi dvoma úlohami  

 

 

Usz4 

v eurách za každých začatých 24 

hodín pobytu 1 vozňa bez dane 

z pridanej hodnoty 

0,195 

 

 

                                                           
3) § 4 ods. 13 písm. c) a ods. 17 opatrenia č. 1/2017. 

4) § 4 ods. 13 písm. d) a ods. 18 opatrenia č. 1/2017. 


