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ZÁKON
z 22. septembra 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 513/2009 Z. z.
o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov a ktorým sa menia a dopåòajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 433/2010
Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z., zákona è. 393/2011
Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona è. 352/2013
Z. z., zákona è. 402/2013 Z. z., zákona è. 432/2013
Z. z. a zákona è. 152/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Slová Európske spoloèenstvo vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami Európska únia v príslunom tvare.
2. Slová internetová stránka vo vetkých tvaroch
sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami webové
sídlo v príslunom tvare a slová svojej internetovej
stránke vo vetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami
svojom webovom sídle v príslunom tvare.
3. V § 6 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: alebo by mohli oslni vodièa ko¾ajového vozidla,.
4. V § 6 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Vysádza
a pestova stromy a kry s výkou presahujúcou tri metre
mono v ochrannom pásme dráhy len vtedy, ak je zabezpeèené, e pri páde nemôu pokodi súèasti dráhy..
5. V § 16 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Podkladom na overenie a schválenie
spôsobilosti urèeného technického zariadenia, ktoré
nie je urèeným výrobkom,8) je posúdenie jeho technickej dokumentácie..
6. V § 20 sa vypúa odsek 5.
7. § 21 vrátane poznámky pod èiarou k odkazu 10
sa vypúa.
8. Nadpis § 22 znie: Schva¾ovanie typov elektrièiek, trolejbusov a ko¾ajových vozidiel pre peciálne
dráhy.
9. V § 22 ods. 1 sa na zaèiatok vkladá nová prvá
veta, ktorá znie: Na trh a do prevádzky na dráhach
mono uvádza elektrièky, trolejbusy a ko¾ajové vozidlá
pre peciálne dráhy schváleného typu..
10. V § 24 ods. 1 sa za slovo typu vkladajú slová
alebo povoleného typu a vypúajú sa slová § 21
ods. 8 alebo.
11. V § 24 ods. 2 sa za slovo typu vkladajú slová
alebo povoleného typu.

12. V § 24 odsek 3 znie:
(3) Schva¾ovací orgán alebo bezpeènostný orgán
môe pri výskyte poruchy na vozidle schváleného typu
alebo na vozidle povoleného typu urèi vykonanie mimoriadnej technickej kontroly dráhového vozidla v potrebnom rozsahu..
13. V § 29 ods. 8 písm. b) sa za slová prevádzkovate¾a dráhy vkladajú slová alebo nedodriava podmienky
uvedené v povolení.
14. V § 30 ods. 5 sa za slová v obvode dráhy, vkladajú slová obauje iné osoby mimoriadne zneèisteným
odevom alebo im môe by z iných dôvodov na archu,.
15. Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 30a
Povinnosti osoby vykonávajúcej èinnosti
dôleité z h¾adiska bezpeènosti
Osoba vykonávajúca èinnosti, ktoré sú dôleité z h¾adiska bezpeènosti prevádzkovania dráhy a dopravy na
dráhe, je povinná
a) vykonáva tieto èinnosti v súlade s pravidlami prevádzkovania dráhy pod¾a tohto zákona, vykonávacími predpismi, predpismi upravujúcimi dopravu na
dráhe a s prevádzkovými predpismi tak, aby bola zabezpeèená ochrana ivota a zdravia ¾udí a zvierat,
ochrana majetku, ochrana ivotného prostredia
a bezpeènos a plynulos dopravy na dráhe,
b) zdra sa poèas vykonávania týchto èinností poitia
alkoholu, inej návykovej látky10) alebo lieku, ktorý
môe zníi schopnos vykonáva takúto èinnos,
c) zdra sa vykonávania týchto èinností v takom èase
po poití alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku,
ktorý môe zníi schopnos vykonáva takúto èinnos, keï sa alkohol, iná návyková látka alebo liek
ete môu nachádza v jeho organizme..
Poznámka pod èiarou k odkazu 10 znie:

10) § 130 ods. 5 Trestného zákona.
§ 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneuívaním alkoholických
nápojov a o zriaïovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb..

16. V § 33 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Lekár posudzujúci zdravotnú spôsobilos osôb,
ktoré vykonávajú pracovné èinnosti na dráhe, vydáva
lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti, ktorého
vzor je uvedený v osobitnom predpise.31ab) Psychológ
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posudzujúci psychickú spôsobilos osôb, ktoré vykonávajú pracovné èinnosti na dráhe, vydáva posudok
o psychickej spôsobilosti, ktorého vzor je uvedený
v osobitnom predpise.31ab) V lekárskom posudku o zdravotnej spôsobilosti a v posudku o psychickej spôsobilosti sa o posudzovanej osobe uvádzajú osobné údaje
v rozsahu meno a priezvisko, rodné èíslo a adresa trvalého pobytu..
Doterajie odseky 3 a 5 sa oznaèujú ako odseky 4
a 6.
17. V § 34 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: ktorej súèasti sú uvedené
v prílohe è. 12a. a vypúa sa odkaz 11 vrátane poznámky pod èiarou.
18. V § 34 ods. 4 tretej vete sa za slová poistenie a
vkladá slovo povinného.
19. V § 34 ods. 5 písm. b) sa na konci spojka a nahrádza èiarkou.
20. V § 34 sa odsek 5 dopåòa písmenom d), ktoré
znie:
d) zostavuje a vedie register svojho majetku a majetku, ktorý spravuje a ktorý sa pouije na posúdenie
finanèných prostriedkov potrebných na jeho opravu alebo na jeho nahradenie; prílohou tohto registra
sú aj údaje o výdavkoch na modernizáciu a obnovu
elezniènej infratruktúry..
21. V § 36 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Manaér infratruktúry sprístupní iadate¾om o kapacitu
infratruktúry informácie o podnikate¾skom pláne,
ktoré sa týkajú podmienok prístupu k elezniènej infratruktúre, jej vyuívania, poskytovania a rozvoja
a umoní iadate¾om o kapacitu infratruktúry pred
schválením podnikate¾ského plánu vyjadri sa k jeho
obsahu..
22. § 36 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Manaér infratruktúry zosúladí svoj podnikate¾ský plán s ustanoveniami zmluvy pod¾a § 56 ods. 3..
23. V § 37 ods. 1 sa za slovo zverejni vkladajú slová
v tátnom jazyku a v anglickom jazyku na svojom webovom sídle a spoloènom webovom sídle manaérov infratruktúry zriadenom v rámci ich spolupráce.
24. V § 37 ods. 2 prvej vete sa slová eleznièných
slubách poskytovaných eleznièným podnikom nahrádzajú slovami podmienkach prístupu k servisným
zariadeniam spojeným so elezniènou sieou manaéra
infratruktúry a poskytovania sluieb v týchto zariadeniach alebo sa v nich uvedie webové sídlo, na ktorom sú
tieto informácie bezplatne dostupné a v druhej vete na
konci sa pripájajú tieto slová: èasti A.
25. V § 38 ods. 3 sa slová terminály a prístavy nahrádzajú slovami elezniènú infratruktúru, ktorá
spája vnútrozemské prístavy a servisné zariadenia uvedené v prílohe è. 13 èasti B druhom bode, a elezniènú
infratruktúru.
26. V § 39 ods. 5 prvá veta znie: Regulaèný orgán si
do jedného mesiaca od prijatia iadosti vyiada potreb-
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né informácie a údaje na úèel analýzy pod¾a odseku 4
a zmluvné strany zmluvy o dopravných slubách vo verejnom záujme a manaér infratruktúry sú povinní
tieto informácie a údaje poskytnú..
27. V § 39 ods. 5 druhej vete sa slová odseku 4 nahrádzajú slovami odseku 3, v tretej vete sa slová
dvoch mesiacov nahrádzajú slovami iestich týdòov a slová odseku 4 sa nahrádzajú slovami odseku 3.
28. V § 41 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Manaér infratruktúry poskytuje regulaènému orgánu
informácie o postupoch pride¾ovania kapacity infratruktúry a informácie zo systémov pride¾ovania kapacity infratruktúry..
29. V § 42 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: iadate¾, ktorý nie je eleznièným podnikom, môe splnomocni eleznièný podnik na uzavretie zmluvy s manaérom infratruktúry o prístupe na elezniènú
infratruktúru do termínu urèeného v podmienkach
pouívania siete..
30. V § 42 sa vypúa odsek 4.
Doterajie odseky 5 a 9 sa oznaèujú ako odseky 4
a 8.
31. V § 44 ods. 10 sa slovo majú nahrádza slovami
je potrebné zachova.
32. § 44 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Cestovný poriadok obsahuje údaje o vetkých
plánovaných pohyboch vlakov, ktoré sa uskutoèòujú
na príslunej elezniènej infratruktúre poèas obdobia
jeho platnosti..
33. V § 45 ods. 1 sa za prvú vetu vkladajú nové vety,
ktoré znejú: Na úèely rokovania manaér infratruktúry v primeranom èase bezplatne poskytuje iadate¾om o kapacitu infratruktúry písomne alebo elektronicky informácie o poadovaných vlakových trasách
a o vlakových trasách predbene pridelených na tých
istých tratiach, o alternatívnych vlakových trasách
a o kritériách pride¾ovania kapacity infratruktúry. Informáciu o totonosti ostatných iadate¾ov manaér infratruktúry poskytuje len s ich predchádzajúcim súhlasom..
34. V § 45 ods. 2 sa slová pre jednotlivé eleznièné
trate nahrádzajú slovami na zabezpeèenie dopravnej
obslunosti na základe zmluvy o dopravných slubách
vo verejnom záujme.
35. V § 46 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: Ak
napriek výzve manaéra infratruktúry pouívate¾ elezniènej siete vyuíva naïalej vlakovú trasu pod limitom urèeným v podmienkach pouívania elezniènej
siete, manaér infratruktúry mu túto vlakovú trasu
môe odobra..
36. V nadpise § 50 sa vypúa slovo plánovanej.
37. V § 50 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: prièom o nedostupnosti kapacity infratruktúry informuje zainteresované strany
bezodkladne..
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38. § 52 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
Regulaèný orgán
§ 52
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zaèatia konania. Ak boli v konaní vyiadané doplòujúce podklady, lehota plynie odo dòa, keï boli doruèené
doplòujúce podklady. Nápravnými opatreniami sú uloenie povinnosti zdra sa nespravodlivého a diskriminaèného správania a uloenie povinnosti odstráni
protiprávny stav.

(1) Regulaèný orgán kontroluje dodriavanie transparentných a nediskriminaèných podmienok prístupu
iadate¾ov na elezniènú sie a pride¾ovania kapacity
infratruktúry, najmä, èi podmienky pouívania elezniènej siete neobsahujú diskriminaèné ustanovenia
alebo èi neposkytujú manaérovi infratruktúry monosti, ktoré by mohol vyui na diskrimináciu iadate¾ov.

(7) Ak ide o podnety na preskúmanie odmietnutia
iadosti prideli kapacitu infratruktúry alebo podmienok ponuky kapacity manaéra infratruktúry, regulaèný orgán buï potvrdí, e sa nevyaduje zmena rozhodnutia manaéra infratruktúry, alebo e sa
vyaduje toto rozhodnutie zmeni pod¾a pokynu, ktorý
zároveò vydá.

(2) Regulaèný orgán monitoruje hospodársku súa
na eleznièných trhoch a preskúmava prístup a obmedzenia prístupu na elezniènú infratruktúru, k servisným zariadeniam a slubám v nich poskytovaných a na
tento úèel môe poadova informácie a údaje od manaéra infratruktúry, prevádzkovate¾a servisného zariadenia a od eleznièných podnikov.

(9) Regulaèný orgán musí by pri rozhodovaní organizaène, finanène a právne nezávislý od manaéra infratruktúry, od eleznièných podnikov a od objednávate¾ov dopravných sluieb..

(3) Regulaèný orgán je povinný zaobera sa podnetmi
a sanosami na nespravodlivé a diskriminaèné rozhodovanie a èinnos manaéra infratruktúry alebo prevádzkovate¾a servisného zariadenia, ktoré sa týkajú
a) podmienok pouívania elezniènej siete a kritérií
uvedených v týchto podmienkach,
b) pride¾ovacieho procesu pri poskytovaní kapacity infratruktúry,
c) prístupu k elezniènej infratruktúre, k servisným zariadeniam a k eleznièným slubám s tým spojených,
d) uplatòovania úhrady za pouívanie elezniènej infratruktúry, servisných zariadení a eleznièných
sluieb s tým spojených.
(4) Podnet alebo iados pod¾a odseku 3 môe poda
kadý iadate¾ o prístup k elezniènej infratruktúre
alebo tretia osoba, ak sa domnieva, e sa s òou zaobchádzalo nespravodlivo, e bola predmetom diskriminácie alebo e bola pokodená. Regulaèný orgán je
oprávnený vo veciach uvedených v odseku 3 zaèa konanie aj z vlastného podnetu.
(5) Na úèely konaní pod¾a odsekov 3 a 4 je regulaèný
orgán oprávnený poadova od manaéra infratruktúry, od eleznièných podnikov, od poskytovate¾ov sluieb a od iných zainteresovaných osôb informácie
a údaje potrebné na preetrenie podaných saností
a podnetov a na zaèatie konania. Poadované informácie a údaje sú poiadané osoby povinné poskytnú najneskôr do jedného mesiaca; regulaèný orgán môe výnimoène povoli predåenie lehoty o dva týdne. Za
bezdôvodné odopretie informácií alebo údajov môe regulaèný orgán uloi poriadkovú pokutu do 3 000 eur.
Ak ide o medzinárodnú elezniènú dopravu, regulaèný
orgán si vyiada potrebné informácie od manaéra infratruktúry a regulaèných orgánov èlenských tátov,
ktorých územím prechádza medzinárodná vlaková trasa, a ak je to potrebné, aj od Európskej komisie; manaér infratruktúry je povinný bezodkladne poskytnú
poadované informácie.
(6) Regulaèný orgán musí rozhodnú o sanostiach
a prija nápravné opatrenia do iestich týdòov odo dòa

(8) Regulaèný orgán zverejòuje rozhodnutie po nadobudnutí jeho právoplatnosti na svojom webovom sídle.

39. V § 53 ods. 1 písm. a) sa slová traového prístupu k servisným zariadeniam nahrádzajú slovami prístupu k infratruktúre spájajúcej servisné zariadenia
a na konci sa pripájajú tieto slová: ako aj úhrady za
prístup a sluby v servisných zariadeniach pod¾a prílohy è. 13 èasti B druhého bodu, ktorých jediným prevádzkovate¾om je manaér infratruktúry,.
40. V § 53 ods. 1 písm. b) sa za slovo infratruktúry
vkladajú slová a servisných zariadení, ktorých jediným prevádzkovate¾om je manaér infratruktúry.
41. V § 53 ods. 1 písm. c) sa slová písmena a) nahrádzajú slovami písmen a) a b).
42. V § 53 sa odsek 1 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) vykonáva u manaéra infratruktúry, prevádzkovate¾a servisného zariadenia alebo v elezniènom podniku kontrolu dodrania oddelených úètov; na vykonanie tejto kontroly si môe vyiada úètovné
informácie pod¾a prílohy è. 13b..
43. § 54 vrátane nadpisu znie:
§ 54
Podmienky prístupu k slubám
(1) eleznièné podniky majú za úhradu nárok na minimálny prístupový balík pod¾a prílohy è. 13 èasti B prvého bodu. Poskytovanie týchto eleznièných sluieb
musí manaér infratruktúry zabezpeèova vetkým
uívate¾om elezniènej infratruktúry nediskriminaèným spôsobom.
(2) eleznièné podniky majú za úhradu nárok na prístup vrátane traového prístupu k servisným zariadeniam pod¾a prílohy è. 13 èasti B druhého bodu a k slubám poskytovaným v týchto zariadeniach. Prístup
k zariadeniam a k slubám musí prevádzkovate¾ servisného zariadenia zabezpeèova nediskriminaèným spôsobom.
(3) Servisným zariadením je zariadenie vrátane pozemku, budovy a vybavenia, ktoré bolo vcelku alebo
sèasti peciálne upravené tak, aby umonilo poskyto-
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vanie jednej sluby alebo viacerých sluieb uvedených
v prílohe è. 13 èasti B druhom a tvrtom bode.
(4) Prevádzkovate¾om servisného zariadenia je podnikate¾, ktorý spravuje jedno servisné zariadenie alebo
viac servisných zariadení alebo poskytuje eleznièným
podnikom jednu slubu alebo viac sluieb uvedených
v prílohe è. 13 èasti B druhom a tvrtom bode.
(5) Ak je prevádzkovate¾ servisného zariadenia pod¾a prílohy è. 13 èasti B druhého bodu písm. a) a d), g)
a i) priamo kontrolovaný alebo nepriamo kontrolovaný
eleznièným podnikom, ktorý je tie aktívny a má dominantné postavenie na vnútrotátnych trhoch so slubami elezniènej dopravy, musí by od neho organizaène a rozhodovacími právomocami nezávislý, prièom
musí ma pre vetky servisné zariadenia pod¾a prílohy
è. 13 èasti B druhého bodu oddelené úèty vrátane súvah a výkazov zisku a strát. Táto nezávislos sa môe
dosiahnu zriadením organizaène oddelených divízií
v rámci toho istého subjektu.
(6) iadosti eleznièných podnikov o prístup k servisnému zariadeniu pod¾a prílohy è. 13 èasti B druhého
bodu a o poskytovanie sluieb v tomto zariadení vybavuje prevádzkovate¾ servisného zariadenia v lehote,
ktorá nepresiahne 30 dní, ak regulaèný orgán neurèí
dlhiu lehotu. iadosti môe zamietnu, ak na trhu elezniènej dopravy existuje reálna alternatíva, ktorá elezniènému podniku umoòuje prevádzkova elezniènú dopravu na tých istých trasách alebo
alternatívnych trasách v hospodársky prijate¾ných
podmienkach. Prevádzkovate¾ovi servisného zariadenia sa tým neukladá povinnos investova do zdrojov
alebo zariadení s cie¾om rozíri kapacitu servisného
zariadenia, a tak vyhovie vetkým iadostiam eleznièných podnikov.
(7) Ak prevádzkovate¾ servisného zariadenia uvedený v odseku 5 zamietne iados o prístup k servisnému
zariadeniu alebo o poskytovanie sluieb v tomto zariadení, musí rozhodnutie o zamietnutí písomne zdôvodni a uvies reálnu alternatívu, ak je dostupná.
(8) Reálnou alternatívou je prístup k inému servisnému zariadeniu alebo zabezpeèenie sluby poskytovanej servisným zariadením iným spôsobom, ktoré sú
pre eleznièný podnik hospodársky prijate¾né a umoòujú mu prevádzkova elezniènú dopravu.
(9) Alternatívnou trasou je iná trasa medzi rovnakou východiskovou stanicou a stanicou urèenia vtedy,
ak sú tieto dve trasy z h¾adiska prevádzky elezniènej
dopravy eleznièným podnikom vzájomne nahradite¾né.
(10) Ak prevádzkovate¾ servisného zariadenia zistí
medzi iadosami rozpory týkajúce sa prístupu k servisnému zariadeniu a k poskytovaniu sluieb v tomto
zariadení, pokúsi sa ich vyriei rokovaním so iadate¾mi tak, aby vyhovel vetkým ich oprávneným poiadavkám. Ak nie je dostupná iadna reálna alternatíva a nemono vyhovie vetkým poiadavkám o kapacitu
servisného zariadenia, iadate¾ môe poda sanos na
regulaèný orgán, ktorý ju preetrí, a ak je sanos
oprávnená, rozhodne o primeraných opatreniach s cie¾om zabezpeèi, aby sa primeraná èas kapacity posky-

Strana 2729

tla uvedenému iadate¾ovi. Regulaèný orgán zoh¾adní
aj oprávnené potreby prevádzkovate¾a servisného zariadenia pod¾a odseku 5 na pouívanie servisného zariadenia.
(11) Ak sa servisné zariadenie pod¾a prílohy è. 13
èasti B druhého bodu nepouíva najmenej dva po sebe
nasledujúce roky a eleznièné podniky majú oprávnený
záujem o prístup k nemu, vlastník servisného zariadenia ponúkne prevádzku zariadenia na prenájom alebo
lízing, ak je prevádzkyschopné.
(12) Ak prevádzkovate¾ servisného zariadenia ponúka
aj niektoré z doplnkových sluieb uvedených v prílohe
è. 13 èasti B treom bode, poskytne ich na poiadanie
kadému elezniènému podniku nediskriminaèným
spôsobom.
(13) eleznièné podniky môu poadova od prevádzkovate¾a servisného zariadenia poskytovanie ved¾ajích sluieb uvedených v prílohe è. 13 èasti B tvrtom
bode. Prevádzkovate¾ servisného zariadenia nie je povinný takéto sluby poskytova. Ak tieto sluby prevádzkovate¾ servisného zariadenia poskytuje, musí ich
poskytova eleznièným podnikom nediskriminaèným
spôsobom..
44. V § 55 ods. 1 sa za slová elezniènej infratruktúry vkladajú slová a servisných zariadení.
45. V § 55 odsek 2 znie:
(2) Úèelom úhrady za prístup k elezniènej infratruktúre a servisným zariadeniam je prispie manaérovi infratruktúry na pokrytie èasti nákladov na prevádzku elezniènej infratruktúry a servisných
zariadení. Príjmy manaéra infratruktúry z výnosu
úhrad za minimálny prístupový balík a traový prístup
k servisným zariadeniam a k slubám a z úhrad za doplnkové sluby a za ved¾ajie sluby pod¾a prílohy è. 13
èasti B spolu s hospodárskym výsledkom z iných obchodných èinností súvisiacich s pouívaním elezniènej siete a s úhradou z verejného rozpoètu pod¾a zmluvy manaéra infratruktúry s vlastníkom elezniènej
infratruktúry a servisných zariadení (ïalej len vlastník elezniènej infratruktúry) sú v priebehu roka
v rovnováhe s výdavkami na prevádzku elezniènej infratruktúry a servisných zariadení..
46. V § 55 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: Úhradu za prístup k servisným zariadeniam platia eleznièné podniky prevádzkovate¾ovi servisného zariadenia
v lehotách a spôsobom dohodnutých v zmluve..
47. V § 56 ods. 1 prvej vete sa za slová elezniènej infratruktúry vkladajú slová a servisných zariadení.
48. V § 56 odsek 2 znie:
(2) Manaér infratruktúry musí by pri zachovaní
poiadaviek na bezpeènos a údrbu elezniènej infratruktúry a servisných zariadení a na zvyovanie kvality poskytovaných sluieb motivovaný na zniovaní nákladov spojených s poskytovaním kapacity elezniènej
infratruktúry a servisných zariadení pod¾a prílohy
è. 13 èasti B druhého bodu pri dodraní úrovne úhrad
za pouívanie elezniènej infratruktúry a týchto servisných zariadení. Na tento úèel sa mu môu poskytnú
na obdobie najmenej piatich rokov a najviac 15 rokov
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na základe zmluvy s vlastníkom elezniènej infratruktúry finanèné prostriedky zo tátneho rozpoètu, alebo
regulaèný orgán zavedie na základe analýzy moného
zníenia nákladov vhodné regulaèné opatrenia s urèením primeraných oprávnení manaéra infratruktúry..
49. V § 56 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4,
ktoré znejú:
(3) Zmluva s vlastníkom elezniènej infratruktúry
má písomnú formu a obsahuje najmä
a) vymedzenie predmetu zmluvy a rozsahu elezniènej
infratruktúry a servisných zariadení,
b) podmienky prevádzkovania elezniènej infratruktúry a servisných zariadení vrátane údrby a obnovy
elezniènej infratruktúry a servisných zariadení,
ktoré sú u v prevádzke,
c) výku úhrady pod¾a odseku 6, spôsob a podmienky
jej poskytnutia a pouitia,
d) výku ostatných finanèných prostriedkov na zabezpeèenie prevádzky, údrby a obnovy elezniènej infratruktúry a servisných zariadení, na vykonávanie
nedokonèenej údrby a obnovy, na zabezpeèenie plnenia povinností vyplývajúcich manaérovi infratruktúry zo veobecne záväzných právnych predpisov,
e) ciele zamerané na pouívate¾a elezniènej infratruktúry a kritériá kvality vzahujúce sa na výkon
vlaku, najmä pokia¾ ide o traovú rýchlos a spo¾ahlivos, spokojnos zákazníka, kapacitu elezniènej
siete, správu aktív, rozsah èinností, úroveò bezpeènosti a ochranu ivotného prostredia,
f) rozsah nedokonèenej údrby a aktíva, ktoré sa postupne vyradia z pouívania,
g) povinnosti manaéra infratruktúry v súvislosti
s predkladaním správ, a to z h¾adiska ich obsahu
a pravidelnosti ich predkladania vlastníkovi elezniènej infratruktúry,
h) obdobie platnosti zmluvy, ktoré musí by minimálne
pä rokov,
i) regulaèný rámec a princípy spoplatòovania elezniènej infratruktúry a servisných zariadení,
j) pravidlá rieenia situácií, v ktorých dôjde k ványm
poruchám v prevádzke elezniènej infratruktúry,
a núdzových situácií vrátane havarijných plánov
a predèasného ukonèenia zmluvy a informovania
pouívate¾ov,
k) nápravné opatrenia pri poruení zmluvných podmienok alebo pri vzniku výnimoèných okolností,
ktoré ovplyvòujú dostupnos verejného financovania, vrátane podmienok a postupov opätovného rokovania o zmluvných podmienkach alebo o predèasnom ukonèení zmluvy.
(4) Vlastník elezniènej infratruktúry poskytne iadate¾om informácie o obsahu zmluvy a umoní im vyjadri sa k nej pred jej podpísaním. Zmluvu vlastník infratruktúry a manaér infratruktúry zverejnia na
svojom webovom sídle najneskôr jeden mesiac po jej
uzatvorení..
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51. V § 56 odsek 6 znie:
(6) Vlastník elezniènej infratruktúry uhrádza manaérovi infratruktúry èas ekonomicky oprávnených
nákladov súvisiacich s poskytovaním sluieb elezniènej
infratruktúry a servisných zariadení, na ktoré sa vzahuje urèovanie úhrad regulaèným orgánom, a to vo výke, ktorá nie je krytá úhradami za pouívanie elezniènej
infratruktúry a servisných zariadení, na ktoré sa vzahuje urèovanie úhrad, a ziskom z iných obchodných èinností súvisiacich s pouívaním elezniènej siete..
52. § 57 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
Princípy spoplatòovania
elezniènej infratruktúry
§ 57
(1) Návrh systému úhrad musí manaér infratruktúry a prevádzkovate¾ servisného zariadenia odôvodni
a vypracova v súlade s regulaèným rámcom pod¾a § 53
ods. 1 písm. b), s podmienkami pouívania elezniènej
siete pod¾a § 37 a s rozsahom poskytovania sluieb
pod¾a prílohy è. 13 èasti B. Manaér infratruktúry
a prevádzkovate¾ servisného zariadenia sú povinní poskytnú eleznièným podnikom vetky potrebné informácie o jednotlivých úhradách a cenách za sluby poskytované pod¾a prílohy è. 13 èasti B.
(2) Úhrady za minimálny prístupový balík pod¾a prílohy è. 13 a za prístup k infratruktúre spájajúcej servisné zariadenia a za prístup k servisným zariadeniam
pod¾a prílohy è. 13 èasti B druhého bodu, ktorých jediným prevádzkovate¾om je manaér infratruktúry, navrhne manaér infratruktúry na základe variabilných
nákladov, ktoré mu vznikli priamo prevádzkou vlaku
na elezniènej infratruktúre. Úhrada za prístup k servisným zariadeniam pod¾a prílohy è. 13 èasti B druhého bodu a za poskytovanie sluieb v týchto zariadeniach nesmie presiahnu náklady na ich poskytovanie
vrátane primeraného zisku. Ak doplnkové sluby alebo
ved¾ajie sluby pod¾a prílohy è. 13 ponúka len jeden
poskytovate¾, cena za ich poskytovanie nesmie presiahnu náklady potrebné na ich zabezpeèenie spolu
s primeraným ziskom a musí sa vypoèíta na základe
skutoènej úrovne vyuívania týchto sluieb. Prevádzkovate¾ servisného zariadenia poskytujúceho sluby
pod¾a prílohy è. 13 èasti B druhého a tvrtého bodu
poskytne manaérovi infratruktúry informácie
o úhradách alebo uvedie adresu webového sídla, na
ktorej sú takéto informácie bezplatne dostupné.
(3) Primeraným ziskom je miera návratnosti vlastného kapitálu, ktorá zoh¾adòuje riziko vrátane rizika spojeného s príjmami alebo neprítomnos rizika pre prevádzkovate¾a servisného zariadenia a je v súlade
s priemernou mierou daného sektora v posledných
troch rokoch.

Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 5 a 6.

(4) Úhrada za prístup k elezniènej infratruktúre
môe zoh¾adòova aj nedostatok kapacity vymedzeného úseku infratruktúry poèas obdobia preaenia infratruktúry pod¾a § 46.

50. V § 56 ods. 5 sa slovo dotácie nahrádza slovami
finanèných prostriedkov poskytnutých.

(5) Úhrada za pouívanie elezniènej infratruktúry
môe zoh¾adòova aj environmentálne náklady, ktoré
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musia by odstupòované pod¾a výky kôd spôsobených prevádzkou vlakov a nákladov, ktoré manaér infratruktúry vynaloil na ich odstránenie. Zoh¾adnenie
environmentálnych nákladov v úhrade je vak prípustné len vtedy, keï sa také spoplatnenie uplatòuje na porovnate¾nej úrovni v cestnej nákladnej doprave.
(6) Ak bola zavedená porovnate¾ná úroveò spoplatòovania environmentálnych nákladov v elezniènej doprave a v cestnej nákladnej doprave a environmentálne
náklady boli zahrnuté do úhrady, aj výnos tejto èasti
úhrady je príjmom manaéra infratruktúry.
(7) Aby sa zabránilo neiadúcim neprimeraným výkyvom v jednotlivých spoplatnených obdobiach, regulaèný orgán môe na návrh manaéra infratruktúry
spriemerova úhrady pod¾a odsekov 4 a 6 za dlhie obdobie. Spriemerovaná úhrada za prístup k elezniènej
infratruktúre aj vtedy musí zodpoveda najviac nákladom zahrnutým do spoplatòovania.
(8) Regulaèný orgán je povinný vo svojej registratúre15a) uchováva informácie a údaje potrebné na to, aby
bolo moné zisti zdroj spoplatòovania environmentálnych nákladov a jeho pouitie; tieto informácie a údaje
poskytne Európskej komisii na jej iados.
(9) Úhrada sa môe vybera aj za vyuitie kapacity
pouitej na úèely údrby elezniènej infratruktúry.
Taká úhrada nesmie presiahnu èistú stratu na výnosoch, ktorá vznikne manaérovi infratruktúry z dôvodu údrby elezniènej infratruktúry..
Poznámka pod èiarou k odkazu 15a znie:

15a) § 16 a 17 zákona è. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov..

53. V § 58 ods. 1 sa slová medzinárodnej nákladnej
nahrádzajú slovom elezniènej.
54. V § 58 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 5,
ktoré znejú:
(3) Na úèely zvýenia úhrady pod¾a odseku 1 manaér infratruktúry zoh¾adní najmä tieto dvojice segmentov trhu:
a) sluby osobnej dopravy a sluby nákladnej dopravy,
b) vlaky prepravujúce nebezpeèný tovar a iné nákladné
vlaky,
c) vnútrotátne dopravné sluby a medzinárodné dopravné sluby,
d) kombinovanú dopravu a priame vlaky,
e) sluby mestskej osobnej dopravy alebo regionálnej
osobnej dopravy a sluby medzimestskej osobnej
dopravy,
f) ucelené vlaky a vlaky zostavené z jednotlivých vozòov,
g) pravidelné sluby vlakovej dopravy a príleitostné
sluby vlakovej dopravy.
(4) Manaér infratruktúry zverejní v podmienkach
pouívania elezniènej siete pod¾a § 37 zoznam segmentov trhu a preskúma ho aspoò raz za pä rokov.
Manaér infratruktúry zoh¾adní najmä sluby nákladnej dopravy, sluby osobnej dopravy vykonávanej
v rámci zmluvy o slubách vo verejnom záujme a iné
sluby osobnej dopravy. Manaér infratruktúry môe
rozliova segmenty trhu aj pod¾a prepravovanej komo-
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dity alebo cestujúcich. Regulaèný orgán vykoná kontrolu tohto zoznamu.
(5) Pre nákladnú dopravu z tretieho tátu a do tretieho tátu, ktorá sa vykonáva na elezniènej sieti s iným
rozchodom ko¾aje, ako normálny rozchod ko¾aje, môu
manaéri infratruktúry urèi vyie úhrady s cie¾om
zabezpeèi úplnú návratnos vynaloených nákladov..
Doterajie odseky 3 a 5 sa oznaèujú ako odseky 6
a 8.
55. V § 58 ods. 6 sa slová 26. februári 1986 nahrádzajú slovami roku 1988.
56. V § 58 ods. 8 sa slovo vopred nahrádza slovami
pred koneèným termínom na zverejnenie podmienok
pouívania siete pod¾a § 37 ods. 1.
57. V § 59 ods. 2 sa za slovo systému vkladajú slová
uvedené v prílohe è. 13a.
58. V § 59 ods. 3 sa slová eleznièný podnik nahrádzajú slovom iadate¾  a slová eleznièné podniky sa
nahrádzajú slovom iadatelia.
59. V § 59 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Uplatnenie rezervaènej ceny voèi iadate¾ovi,
ktorému bola pridelená vlaková trasa, je povinné, ak
pravidelne nevyuíva pridelené trasy alebo ich èasti.
Manaér infratruktúry zverejní v podmienkach pouívania elezniènej siete pod¾a § 37 kritériá, na základe
ktorých sa urèí, èo sa povauje za takéto nevyuívanie
pridelených trás alebo ich èastí. Tieto kritériá podliehajú kontrole regulaèného orgánu..
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.
60. V § 60 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza èiarkou
a pripájajú sa tieto slová: a to nediskriminaèným spôsobom pre vetky eleznièné podniky..
61. Za § 61 sa vkladá § 61a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 61a
Spolupráca v oblasti systémov spoplatòovania
na viacerých eleznièných sieach
Manaér infratruktúry spolupracuje s manaérmi
infratruktúry iných eleznièných sietí pri uplatòovaní
efektívnych reimov spoplatòovania a dosiahnutia optimálnej konkurencieschopnosti medzinárodnej elezniènej dopravy a zabezpeèení efektívneho vyuívania
elezniènej siete. Manaéri infratruktúry sa zdruujú
v záujme koordinácie spoplatòovania alebo v záujme
spoplatòovania prevádzky sluieb elezniènej dopravy,
ktoré zasahujú do nieko¾kých eleznièných sietí. Na
tieto úèely môu zavies primerané postupy..
62. V § 76 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý
znie:
(10) Ak bezpeènostný orgán zistí, e drite¾ eleznièného vozidla nespåòa podmienky urèené v povolení na
uvedenie eleznièného vozidla do prevádzky, zaène konanie o zruení povolenia na uvedenie eleznièného vozidla do prevádzky, pri ktorom pouije postup revízie
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bezpeènostných osvedèení pod¾a § 86 ods. 11 alebo
postup revízie bezpeènostných povolení pod¾a § 87
ods. 6. V rozhodnutí o zruení povolenia sa musí uvies
dôvod zruenia..
Doterají odsek 10 sa oznaèuje ako odsek 11.
63. V § 77 odsek 2 znie:
(2) Bezpeènostný orgán posúdi technickú kompatibilitu pod¾a odseku 1 písm. b) druhého bodu..
64. V § 77 ods. 8 uvádzacej vete sa slová V dodatoènom povo¾ovaní nahrádzajú slovami Pri povo¾ovaní
pod¾a odseku 1 písm. b) a v dodatoènom povo¾ovaní.
65. V § 78 ods. 3 sa vypúajú slová s povolením
pod¾a § 76 ods. 10 alebo.
66. V § 78 odsek 5 znie:
(5) Bezpeènostný orgán posúdi technickú kompatibilitu pod¾a odseku 4 písm. d)..
67. V § 78 ods. 9 uvádzacej vete sa slová Pri dodatoènom povo¾ovaní nahrádzajú slovami Pri povo¾ovaní
pod¾a odseku 1 a pri dodatoènom povo¾ovaní.
68. V § 78 ods. 10 celom texte sa èíslo 4 nahrádza
èíslom 9.
69. Za § 78 sa vkladá § 78a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 78a
Povolenie typu eleznièného vozidla
(1) Bezpeènostný orgán môe udeli povolenie typu
eleznièného vozidla. Ak bezpeènostný orgán udelí povolenie na uvedenie eleznièného vozidla do prevádzky,
zároveò udelí povolenie typu eleznièného vozidla.
(2) elezniènému vozidlu, ktoré je zhodné s typom,
ktorému u bezpeènostný orgán udelil povolenie typu
eleznièného vozidla, udelí povolenie na uvedenie eleznièného vozidla do prevádzky na základe predloenia vyhlásenia o zhode s povoleným typom eleznièného vozidla bez ïalích kontrol. Zhodu eleznièného
vozidla s povoleným typom eleznièného vozidla vyhlasuje výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca so sídlom v èlenskom táte, a ak ide o eleznièné vozidlo z tretieho tátu, jeho dovozca.
(3) Ak sa zmenili prísluné technické pecifikácie interoperability alebo technické a bezpeènostné predpisy, na základe ktorých bol povolený typ eleznièného
vozidla, bezpeènostný orgán urèí, èi povolenie typu eleznièného vozidla zostane v platnosti, alebo je potrebné nové povolenie typu eleznièného vozidla. Ak urèí, e
je potrebné nové povolenie typu eleznièného vozidla,
predmetom kontroly sú len kritériá vyplývajúce zo zmenených predpisov. Obnovenie povolenia typu eleznièného vozidla nemá vplyv na povolenia, ktoré sa eleznièným vozidlám u udelili na základe predchádzajúcich
povolených typov eleznièného vozidla.
(4) Ak iadate¾ poiadal o povolenie typu eleznièného vozidla súèasne aj v inom èlenskom táte, bezpeènostný orgán v záujme zjednoduenia postupu a minimalizovania administratívnej èinnosti spolupracuje
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s bezpeènostným orgánom èlenského tátu, v ktorom
iadate¾ poiadal o udelenie povolenia typu eleznièného vozidla.
(5) Povolenia typov eleznièných vozidiel sa registrujú v Európskom registri povolených typov eleznièného
vozidla. Bezpeènostný orgán informuje Európsku elezniènú agentúru o udelení, zmene, pozastavení a zruení povolenia typu eleznièného vozidla..
70. V § 102 ods. 1 písm. q) prvom bode sa za slová lanových dráh vkladajú slová a prevádzkovate¾ov urèených technických zariadení.
71. V § 102 ods. 1 písm. r) sa vypúajú slová vo vestníku ministerstva a.
72. V § 102 ods. 1 písmeno s) znie:
s) je schva¾ovacím orgánom na schva¾ovanie typov
elektrièiek, trolejbusov a ko¾ajových vozidiel pre
peciálne dráhy,.
73. V § 102 ods. 1 písm. x) sa vypúajú slová 56 a.
74. V § 102 ods. 1 písmeno y) znie:
y) poskytuje manaérovi infratruktúry úhrady v súlade so zmluvou uzatvorenou pod¾a § 56 ods. 3, a to
maximálne do výky limitov výdavkov rozpoètovaných ministerstvom na prísluný rozpoètový rok,.
75. V § 102 sa odsek 1 dopåòa písmenom ah), ktoré
znie:
ah) rozhoduje na návrh prevádzkovate¾a dráhy o názvoch staníc a zastávok a o ich zmenách okrem názvov zastávok mestských dráh..
76. V § 103 ods. 2 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmená c) a r) sa oznaèujú ako písmená b) a q).
77. V § 103 ods. 2 písm. c) sa slová a poveruje touto
èinnosou právnickú osobu nahrádzajú slovami lanových dráh.
78. V § 103 ods. 2 písm. d) sa slová a poveruje touto
èinnosou právnickú osobu nahrádzajú slovami na
lanových dráhach.
79. V § 103 ods. 2 písm. f) sa vypúajú slová a poveruje overovaním právnickú osobu.
80. V § 103 ods. 2 písmeno i) znie:
i) poveruje právnické osoby
1. posudzovaním technickej dokumentácie a overovaním a schva¾ovaním spôsobilosti urèených
technických zariadení okrem urèených technických zariadení lanových dráh,
2. overovaním splnenia poiadaviek na vykonávanie
urèených èinností okrem urèených èinností na
zariadeniach lanových dráh,
3. vzdelávaním a overovaním odbornej spôsobilosti
na vykonávanie èinností na urèených technických zariadeniach,
4. vzdelávaním a overovaním odbornej spôsobilosti
zamestnancov prevádzkovate¾ov lanových dráh
a dráhových podnikov a iných osôb zúèastnených
na prevádzke lanových dráh, a to po splnení podmienok uvedených v osobitnom predpise,31ab).
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81. V § 103 ods. 2 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
j) zverejòuje na svojom webovom sídle zoznam poverených právnických osôb pod¾a písmena i),.
Doterajie písmená j) a q) sa oznaèujú ako písmená k) a r).
82. V § 103 ods. 2 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:
p) spolupracuje s regulaènými orgánmi èlenských tátov v oblasti svojej pôsobnosti,.
Doterajie písmená p) a r) sa oznaèujú ako písmená q) a s).
83. V § 103 ods. 2 písmeno q) znie:
q) vydáva a odníma povolenia a dodatoèné povolenia
na uvedenie eleznièného vozidla do prevádzky
a ude¾uje povolenia typu eleznièného vozidla,.
84. V § 103 ods. 2 písm. s) sa slová traového prístupu k servisným zariadeniam pod¾a prílohy è. 13 èasti B
nahrádzajú slovami prístupu k infratruktúre spájajúcej servisné zariadenia.
85. V § 106 sa odsek 2 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) prevádzkovatelia servisných zariadení dodriavajú
podmienky a plnia povinnosti pod¾a tohto zákona..
86. V § 108 ods. 1 písm. d) sa vypúajú slová nemá
pri kontrole doklad o odbornej spôsobilosti pri sebe,
a na konci sa pripájajú tieto slová: alebo ak sa odmietne podrobi dychovej skúke alebo lekárskemu vyetreniu na zistenie, èi nie je pod vplyvom takejto látky,
hoci by také vyetrenie nebolo spojené s nebezpeèenstvom pre jeho zdravie.
87. V § 108 sa odsek 1 dopåòa písmenami h) a i), ktoré znejú:
h) ohrozí alebo naruí bezpeènos prevádzkovania
dráhy alebo ohrozí a naruí bezpeènos alebo plynulos dopravy na dráhe, alebo spôsobí nehodu poruením povinností pod¾a tohto zákona, a to ako
osoba vykonávajúca èinnosti, ktoré sú dôleité
z h¾adiska bezpeènosti prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe,
i) poruí povinnos pod¾a tohto zákona ako osoba vykonávajúca èinnosti, ktoré sú dôleité z h¾adiska
bezpeènosti prevádzkovania dráhy a dopravy na
dráhe..
88. V § 108 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Za priestupok pod¾a odseku 1
a) písm. a) a c) sa uloí pokuta od 100 eur do 1 000 eur,
b) písm. b) sa uloí pokuta od 50 eur do 500 eur,
c) písm. d) sa uloí pokuta od 100 eur do 1 000 eur
a mono uloi zákaz èinnosti a na jeden rok, a ak
vykonáva tieto èinnosti pod vplyvom látky zniujúcej
zmyslovú schopnos alebo pohybovú schopnos,
alebo ak sa odmietne podrobi dychovej skúke alebo lekárskemu vyetreniu na zistenie, èi nie je pod
vplyvom takejto látky, zákaz èinnosti a na dva roky,
d) písm. e) a g) sa uloí pokuta od 20 eur do 300 eur,
e) písm. h) sa uloí pokuta od 100 eur do 1 000 eur
a mono uloi zákaz èinnosti a na tri roky, a ak nehodu spôsobil pod vplyvom alkoholu, inej návykovej
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látky alebo lieku, ktorý zníil schopnos vykonáva
èinnos pri zabezpeèovaní dráhy alebo dopravy na
dráhe, pokutu a do 5 000 eur a zákaz èinnosti do
piatich rokov,
f) písm. i) sa uloí pokuta od 50 eur do 500 eur a mono
uloi zákaz èinnosti a na jeden rok.
(3) V blokovom konaní za priestupok pod¾a odseku 1
a) písm. a) a c), g) a i) sa uloí pokuta od 15 eur do
100 eur,
b) písm. d) a h) sa uloí pokuta od 20 eur do 300 eur,
c) písm. e) a f) sa uloí pokuta od 10 eur do 50 eur..
89. V § 109 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo v rozpore s ním.
90. V § 109 ods. 6 písm. b) a ods. 7 písm. b) sa za slovo orgánu vkladajú slová alebo v rozpore s ním.
91. V § 109 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:
(13) Regulaèný orgán uloí pokutu od 10 000 eur do
40 000 eur prevádzkovate¾ovi servisného zariadenia,
ktorý nedodrí podmienky alebo neplní povinnosti pod¾a tohto zákona..
Doterajie odseky 13 a 15 sa oznaèujú ako odseky 14 a 16.
92. V § 109 ods. 14 a 15 sa èíslo 12 nahrádza èíslom 13.
93. Za § 112b sa vkladá § 112c, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 112c
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 1. decembra 2015
(1) Konania o priestupkoch a iných správnych deliktoch zaèaté a neukonèené do 30. novembra 2015 sa dokonèia pod¾a predpisov úèinných do 30. novembra 2015.
(2) Konania, ktoré zaèalo ministerstvo ako schva¾ovací orgán pod¾a § 21 a ktoré neboli právoplatne skonèené do 30. novembra 2015, dokonèí ministerstvo pod¾a doterajích predpisov.
(3) Úhrady za prístup a pouívanie elezniènej infratruktúry a za sluby poskytované v minimálnom prístupovom balíku a traovom prístupe k servisným zariadeniam a poskytovanie sluieb pod¾a prílohy è. 13
èasti B prvého a druhého bodu pod¾a § 53 sa urèujú
najneskôr od 1. januára 2019; dovtedy sa postupuje
pod¾a doterajích predpisov..
94. V prílohe è. 4 sa bod 2.3 dopåòa podbodmi 2.3.3
a 2.3.4, ktoré znejú:
2.3.3 Ak ide o úpravu subsystému, na ktorý sa u
vzahuje certifikát, notifikovaná osoba vykoná
len tie preskúmania a skúky, ktoré sú relevantné a nevyhnutne potrebné, teda posudzovanie sa musí vzahova iba na tie èasti subsystému, ktoré sú zmenené, a na ich rozhrania
s nezmenenými èasami subsystému.
2.3.4 Notifikovaná osoba, ktorá vykonáva overovanie
subsystému, vypracuje súbor technickej doku-
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mentácie v súlade s § 73 ods. 3 v rozsahu jej pôsobnosti..
95. V prílohe è. 4 bode 2.4 úvodnej vete sa za slovo
overení vkladá èiarka a slová zostavuje ho iadate¾.
96. V prílohe è. 4 bode 2.4 písm. f) sa slová nariadenia Komisie (ES) è. 352/2009 nahrádzajú slovami vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 402/2013.
97. V prílohe è. 4 bode 2.6 sa na konci pripája táto
veta: Bezpeènostný orgán môe iada predloenie dokumentov spolu s povolením v tátnom jazyku..
98. V prílohe è. 4 sa bod 3 dopåòa podbodom 3.4, ktorý znie:
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3.4 Jazyk
Súbory a korepondencia o postupoch ES overovania
musia by vedené v tátnom jazyku..
99. Príloha è. 4 sa dopåòa tvrtým bodom, ktorý
znie:
4. OVEROVANIE ÈASTÍ SUBSYSTÉMOV POD¼A § 73
ODS. 5
Na overovanie série subsystémov alebo len urèitých
èastí subsystémov pod¾a § 73 ods. 5 sa ustanovenia tejto prílohy uplatòujú primerane..
100. V prílohe è. 6 èas ES vyhlásenie o overení vrátane nadpisu znie:

ES VYHLÁSENIE O OVERENÍ SUBSYSTÉMOV
1. ES VYHLÁSENIE O OVERENÍ SUBSYSTÉMOV
ES vyhlásenie o overení subsystému je vyhlásenie vypracované iadate¾om, v ktorom na vlastnú zodpovednos vyhlasuje, e subsystém, ktorý bol podrobený postupom overovania pod¾a prílohy è. 4, spåòa poiadavky právnych predpisov Európskej únie a prísluných vnútrotátnych predpisov.
ES vyhlásenie o overení a sprievodné dokumenty musia by datované a podpísané.
ES vyhlásenie o overení musí vychádza z informácií vyplývajúcich z postupu pri ES overení subsystémov pod¾a druhého bodu prílohy è. 4. Musí by napísané v tom istom jazyku ako súbor technickej dokumentácie pripojený k ES vyhláseniu o overení a musí obsahova najmä
a) odkaz na smernicu, technické pecifikácie interoperability a vnútrotátne predpisy,
b) odkaz na technické pecifikácie interoperability alebo ich èasti, v prípade ktorých nebola poèas postupu ES overovania preskúmaná zhoda, a na vnútrotátne predpisy, ktoré sa uplatòujú v prípade udelenia výnimky z technickej
pecifikácie interoperability, èiastoèného uplatnenia technických pecifikácií interoperability pri modernizácii
alebo obnove, prechodného obdobia v technických pecifikáciách interoperability alebo v pecifickom prípade,
c) obchodné meno a úplnú adresu sídla iadate¾a alebo splnomocneného zástupcu so sídlom v Európskej únii; ak ide
o splnomocneného zástupcu, aj obchodné meno a úplnú adresu sídla obstarávate¾a alebo výrobcu,
d) struèný opis subsystému,
e) názov, adresu a identifikaèné èíslo notifikovanej osoby, ktorá vydala certifikát o overení pod¾a postupu uvedeného
v prílohe è. 4,
f) meno, adresu a identifikaèné èíslo notifikovanej osoby, ktorá vykonala posudzovanie zhody s ostatnými nariadeniami,
g) meno a adresu poverenej právnickej osoby, ktorá vykonala overenie zhody s vnútrotátnymi predpismi pod¾a § 72,
h) meno a adresu posudzujúceho orgánu, ktorý vypracoval správy o posúdení bezpeènosti týkajúce sa pouitia spoloèných bezpeènostných metód (CSM) posudzovania rizík,
i) odkazy na jednotlivé dokumenty, ktoré sú obsahom súboru technickej dokumentácie pripojeného k ES vyhláseniu o overení,
j) prísluné doèasné ustanovenia alebo koneèné ustanovenia, ktoré musia subsystémy spåòa, a pod¾a potreby najmä vetky prevádzkové obmedzenia alebo podmienky,
k) totonos signatára.
Ustanovenia tohto bodu platia aj na vyhlásenie ES o èiastkovom overení.
2. ES VYHLÁSENIE O OVERENÍ SUBSYSTÉMOV V PRÍPADE ÚPRAV
Ak ide o úpravu, ktorá nie je výmenou v rámci údrby týkajúcej sa subsystému zahrnutého do ES vyhlásenia o overení, sa uplatòujú tieto ustanovenia:
2.1 Ak subjekt zavádzajúci úpravu preukáe, e úprava nemá vplyv na základné kontrukèné vlastnosti subsystému, ktoré sú relevantné pre zhodu s poiadavkami týkajúcimi sa základných parametrov:
a) subjekt zavádzajúci úpravu aktualizuje odkazy na dokumenty zahrnuté do súboru technickej dokumentácie pripojeného k ES vyhláseniu o overení,
b) nie je potrebné vypracova iadne nové ES vyhlásenie o overení.
2.2 Ak subjekt zavádzajúci úpravu preukáe, e úprava má vplyv na základné kontrukèné vlastnosti subsystému,
ktoré sú relevantné pre zhodu s poiadavkami týkajúcimi sa niektorých základných parametrov:
a) subjekt zavádzajúci úpravu vypracuje doplòujúce ES vyhlásenie o overení s odkazom na dotknuté základné parametre,
b) k doplòujúcemu ES vyhláseniu o overení priloí zoznam dokumentov pôvodného súboru technickej dokumentácie pripojeného k pôvodnému ES vyhláseniu o overení, ktoré u nie sú platné,
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c) súbor technickej dokumentácie pripojený k ES vyhláseniu o overení musí obsahova doklad o tom, e vplyv úprav
je obmedzený na základné parametre uvedené v písmene a),
d) na doplòujúce ES vyhlásenie o overení sa primerane uplatòujú ustanovenia bodu 1 tejto prílohy,
e) pôvodné ES vyhlásenie o overení sa povauje za platné pre základné parametre, ktorých sa úprava nedotkla.
3. ES VYHLÁSENIE O OVERENÍ SUBSYSTÉMOV V PRÍPADE DODATOÈNÝCH OVERENÍ
ES vyhlásenie o overení subsystému môe by doplnené v prípade vykonania dodatoèných overení, najmä ak sú dodatoèné overenia nevyhnutne potrebné na úèely dodatoèného povolenia na uvedenie do prevádzky. V takom prípade
je doplòujúce ES vyhlásenie v rozsahu dodatoèných overení..

101. Príloha è. 8 vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 8
k zákonu è. 513/2009 Z. z.

TRUKTÚRA VÝROÈNEJ SPRÁVY O BEZPEÈNOSTNÝCH INDIKÁTOROCH
I. Vymedzenie pojmov
1. Bezpeènostné indikátory vzahujúce sa na nehody
1.1 Závanou nehodou sa rozumie kadá nehoda, na ktorej sa podie¾a aspoò jedno pohybujúce sa eleznièné vozidlo, ktorej výsledkom je minimálne jedna usmrtená osoba alebo ako zranená osoba, alebo znaèné pokodenie vozidlového parku, ko¾aje, iných zariadení alebo ivotného prostredia alebo znaèné naruenie prepravy; nevzahuje sa
na nehody v opravovniach vozòov, skladoch a ruòových depách.
1.2 Znaèným pokodením vozidlového parku, ko¾aje, iných zariadení alebo ivotného prostredia sa rozumie pokodenie vo výke minimálne 150 000 eur.
1.3 Znaèným naruením prepravy sa rozumie, ak vlaková doprava na hlavnej trati je pozastavená na minimálne
es hodín.
1.4 Vlakom sa rozumie skupina ko¾ajových vozidiel dopravovaná najmenej jedným hnacím ko¾ajovým vozidlom
alebo samostatné hnacie ko¾ajové vozidlo, alebo traový stroj s vlastným pohonom oznaèený predpísanými návesami, ktorý ide pod¾a cestovného poriadku alebo pod¾a pokynu osoby, ktorá riadi dopravu na dráhe.
1.5 Zrákou vlaku so elezniènými vozidlami sa rozumie èelná, zadná alebo boèná zráka èasti jedného vlaku
s èasou druhého vlaku alebo eleznièného vozidla alebo s vozidlami posunujúceho dielu.
1.6 Zrákou vlaku s prekákou v priechodnom priereze sa rozumie zráka èasti vlaku s objektmi nachádzajúcimi
sa trvale alebo doèasne na trati alebo blízko nej okrem tých, ktoré sa nachádzajú na priecestiach a ktoré stratilo prechádzajúce vozidlo alebo uívate¾, vrátane zráky s nadzemným trolejovým vedením.
1.7 Vyko¾ajením vlakov sa rozumie opustenie temena ko¾ajnice aspoò jedným kolesom vozidla vlaku.
1.8 Nehodami na priecestiach sa rozumejú také nehody, ktorých úèastníkom je aspoò jedno eleznièné vozidlo
a minimálne jedno prechádzajúce vozidlo, ostatní prechádzajúci uívatelia, akými sú najmä chodci alebo iné objekty,
ktoré sa doèasne nachádzajú na trati alebo blízko nej, a ktoré stratilo prechádzajúce vozidlo, alebo uívate¾.
1.9 Nehodami s pokodením osôb, ktoré sú spôsobené pohybom eleznièného vozidla, sa rozumejú nehody, ktorých úèastníkom je jedna osoba alebo viaceré osoby, do ktorých buï narazilo eleznièné vozidlo, alebo k nemu pripevnený objekt alebo objekt, ktorý sa od neho oddelil. Patria sem aj osoby, ktoré spadli zo eleznièných vozidiel, ako aj
osoby, ktoré spadli alebo ich zasiahli uvo¾nené predmety poèas prepravy na takomto vozidle.
1.10 Poiarmi v eleznièných vozidlách sa rozumejú poiare a výbuchy, ku ktorým dolo v eleznièných vozidlách
vrátane ich nákladu pri ich jazde z východiskovej stanice do cie¾ovej stanice a pri státí vo východiskovej stanici, v cie¾ovej stanici alebo na medzizastávkach, ako aj poèas posunu.
1.11 Inými druhmi nehôd sa rozumejú vetky nehody, ktoré nepatria medzi u uvedené zráky vlakov so elezniènými vozidlami, zráky vlakov s prekákami v priechodnom priereze, vyko¾ajenia vlakov, nehody na priecestiach, nehody s pokodením osôb, ktoré sú spôsobené pohybom eleznièného vozòa, ako aj poiare v eleznièných vozidlách.
1.12 Cestujúcim sa rozumie kadá osoba okrem personálu vlaku, ktorá cestuje vlakom. Na úèely tatistiky o nehodách sa zapoèítavajú aj cestujúci, ktorí sa pokúajú nastúpi na pohybujúci sa vlak alebo vystúpi z pohybujúceho
sa vlaku.
1.13 Zamestnancami vrátane personálu dodávate¾ov alebo samostatne zárobkovo èinných osôb, ktoré sú dodávate¾mi, sa rozumejú vetky osoby, ktoré sú zamestnané v súvislosti so eleznicou a ktoré sú v èase nehody na pracovisku. Patria sem personál vlaku a osoby obsluhujúce eleznièné vozidlá a zariadenia infratruktúry.
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1.14 Uívate¾mi priecestí sa rozumejú vetky osoby, ktoré pouívajú priecestia na prechod cez elezniènú dráhu na
akomko¾vek dopravnom prostriedku alebo peo.
1.15 Neoprávnenými osobami v eleznièných priestoroch sa rozumejú vetky osoby, ktoré sa nachádzajú v eleznièných priestoroch, kde je ich prítomnos zakázaná, okrem uívate¾ov priecestí.
1.16 Inou osobou na nástupiti sa rozumie kadá osoba nachádzajúca sa na nástupiti, ktorá nie je cestujúcim,
zamestnancom alebo dodávate¾om, uívate¾om priecestia, inou osobou mimo nástupia alebo neoprávnenou osobou.
1.17 Inou osobou mimo nástupia sa rozumie kadá osoba nenachádzajúca sa na nástupiti, ktorá nie je cestujúcim, zamestnancom alebo dodávate¾om, uívate¾om priecestia, inou osobou na nástupiti alebo neoprávnenou osobou.
1.18 Usmrtenou osobou sa rozumie kadá osoba usmrtená okamite alebo osoba, ktorá zomrela do 30 dní na následky nehody, okrem samovrád.
1.19 ako zranenou osobou sa rozumie kadá zranená osoba, ktorá bola v dôsledku nehody hospitalizovaná viac
ako 24 hodín, okrem pokusu o samovradu.
2. Bezpeènostné indikátory vzahujúce sa na nebezpeèný tovar
2.1 Nehodou pri preprave nebezpeèného tovaru sa rozumie kadá nehoda alebo udalos, ktorá je predmetom hlásenia pod¾a osobitného predpisu.37)
2.2 Nebezpeèným tovarom sa rozumejú látky a predmety, ktorých preprava je zakázaná alebo povolená iba po splnení podmienok uvedených v osobitnom predpise.37)
3. Bezpeènostné indikátory vzahujúce sa na samovrady
3.1 Samovradou sa rozumie konanie vedúce k úmyselnému zraneniu samého seba so smrte¾nými následkami,
ktoré bolo takto zaznamenané a klasifikované prísluným orgánom.
3.2 Pokusom o samovradu sa rozumie konanie vedúce k úmyselnému zraneniu samého seba s následkami akého zranenia.
4. Bezpeènostné indikátory vzahujúce sa na okolnosti predchádzajúce nehodám
4.1 Lomom ko¾ajnice sa rozumejú vetky ko¾ajnice rozdelené na dva kusy alebo viac kusov alebo vetky ko¾ajnice,
z ktorých sa oddelil kus kovu a toto oddelenie spôsobilo viac ako 50 mm irokú a viac ako 10 mm hlbokú medzeru na
jej pojazdnej hrane.
4.2 Vyboèením ko¾aje alebo inou chybou geometrickej polohy ko¾aje sa rozumejú nedostatky súvisiace s kontinuitou a geometriou ko¾aje, ktoré vyadujú z dôvodu bezpeènosti pozastavenie uívania ko¾aje alebo okamité zníenie
povolenej rýchlosti.
4.3 Poruchami návestenia s následkom návestenia menej závanej návesti sa rozumejú technické poruchy návestného systému (elezniènej infratruktúry alebo eleznièného vozidla), ktorých výsledkom je, e návestné informácie
nie sú také obmedzujúce, ako by mali by.
4.4 Prejdením návesti zakazujúcej chod s prejdením bodu ohrozenia sa rozumie prejdenie ktorejko¾vek èasti vlaku
za koniec dovoleného chodu jazdy a za bod ohrozenia.
4.5 Prejdením návesti zakazujúcej chod bez prejdenia bodu ohrozenia sa rozumie prejdenie ktorejko¾vek èasti vlaku za koniec dovoleného chodu, ale neprejdenie za bod ohrozenia.
Nedovolená jazda uvedená v bodoch 4.4 a 4.5 znamená prejdenie:
 svetelnej traovej návesti alebo návestidla signalizujúceho príkaz na zastavenie alebo návesti zakazujúcej chod,
ak nefunguje vlakové zabezpeèovacie zariadenie,
 konca dovoleného bezpeèného chodu urèeného vo vlakovom zabezpeèovacom zariadení,
 bodu oznámeného pod¾a predpisov prostredníctvom ústneho povolenia alebo písomného povolenia,
 návestí zakazujúcej chod (okrem ko¾ajového zaráadla) alebo ruèných návestí.
Nepatria sem prípady, keï eleznièné vozidlá bez pohonu alebo vlak, ktorý je bez obsluhy, prejdú po trati, prièom
nezastanú na náves, ktorá im to prikazuje, alebo keï náves z akéhoko¾vek dôvodu nie je zmenená na zakazujúcu
vèas na to, aby ruòovodiè mohol zastavi vlak pred návestidlom.
Bezpeènostný orgán môe predklada osobitné správy o týchto tyroch bodoch a nahlasuje aspoò jeden spoloèný
bezpeènostný indikátor obsahujúci údaje o vetkých tyroch bodoch.
4.6 Lomom kolesa prevádzkovaného eleznièného vozidla sa rozumie zlomenie, pri ktorom sa pokodilo koleso
a v dôsledku ktorého existuje riziko nehody (vyko¾ajenia alebo zráky).
4.7 Lomom nápravy prevádzkovaného eleznièného vozidla sa rozumie zlomenie, pri ktorom sa pokodila náprava
a v dôsledku ktorého existuje riziko nehody (vyko¾ajenia alebo zráky).
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5. Indikátory vzahujúce sa na technickú bezpeènos elezniènej infratruktúry a jej vyuitie
5.1 Vlakovým zabezpeèovacím zariadením sa rozumie systém, ktorý vynúti repektovanie návestí a rýchlostných
obmedzení.
5.2 Palubnými systémami sa rozumejú systémy poskytovania pomoci ruòovodièovi pri sledovaní návestí pozdå
trate a na stanoviti ruòovodièa, èím sa zabezpeèí krytie bodov ohrozenia a vynútenie dodriavania rýchlostných
obmedzení.
Funkcie poskytované palubnými vlakovými zabezpeèovacími zariadeniami sú:
a) výstraha, ktorá poskytuje ruòovodièovi automatickú výstrahu,
b) výstraha s automatickým zastavením, ktoré poskytuje ruòovodièovi automatickú výstrahu a automatické zastavenie pri prejdení návesti zakazujúcej chod,
c) výstraha s automatickým zastavením a bodovou kontrolou rýchlosti, ktoré poskytujú ruòovodièovi krytie bodov
ohrozenia; bodovou kontrolou rýchlosti sa rozumie kontrola dodriavania rýchlosti na urèitých miestach (úseky
s kontrolovanou rýchlosou) pred návestidlom,
d) výstraha s automatickým zastavením a nepretritou kontrolou rýchlosti, ktoré poskytujú ruòovodièovi krytie bodov ohrozenia a nepretritú kontrolu dodriavania traovej rýchlosti a jej obmedzení; nepretritou kontrolou rýchlosti sa rozumie trvalé vyznaèenie a vynucovanie dodriavania najvyej dovolenej cie¾ovej rýchlosti na vetkých
úsekoch trate.
5.3 Priecestím sa rozumie úrovòové kríenie elezniènej dráhy s cestnou komunikáciou alebo priechodom urèeným prevádzkovate¾om dráhy a prístupné verejným alebo súkromným uívate¾om. Nepatria sem priechody medzi
nástupiami na staniciach ani priechody cez ko¾aje urèené výhradne pre zamestnancov.
5.4 Cestnou komunikáciou sa rozumie kadá verejná alebo súkromná cesta, ulica alebo dia¾nica vrátane pri¾ahlých chodníkov pre chodcov a cyklistov.
5.5 Priechodom sa rozumie kadá cesta, iná ako cestná komunikácia urèená na prechod osôb, zvierat, vozidiel alebo strojov.
5.6 Pasívnym priecestím sa rozumie priecestie bez akéhoko¾vek systému varovania alebo ochrany, ktorý sa aktivuje, ak prechod cez priecestie nie je pre uívate¾a bezpeèný.
5.7 Aktívnym priecestím sa rozumie úrovòové priecestie, na ktorom sú prechádzajúci uívatelia chránení alebo varovaní pred prichádzajúcim vlakom prostredníctvom aktivácie zariadení, ak je pre uívate¾a nebezpeèné prejs cez
priecestie.
a) Ochrana prostredníctvom pouitia fyzických zariadení
1. polovièné alebo plné závory,
2. zábrany.
b) Varovanie prostredníctvom pouitia zariadení pevne upevnených na priecestiach
1. vidite¾né signály: svetlá,
2. poèute¾né signály: najmä zvony, trúby, klaksóny a podobne.
Aktívne priecestia sa delia na
a) manuálne, pri ktorom závory alebo výstrané svetlá svetelnej signalizácie zo strany uívate¾a manuálne aktivuje
zamestnanec elezníc,
b) automatické s výstranými svetlami svetelnej signalizácie zo strany uívate¾a priecestia, pri ktorom výstrahu pre
pouívate¾a aktivuje pribliujúci sa vlak,
c) automatické so závorami zo strany pouívate¾a priecestia, pri ktorom zábranu pre pouívate¾a aktivuje pribliujúci sa vlak; toto priecestie zahàòa závory aj výstrané svetlá svetelnej signalizácie zo strany pouívate¾a priecestia,
d) priecestia s ko¾ajovým zabezpeèovacím zariadením, pri ktorom náves alebo vlakové zabezpeèovacie zariadenie
dovolia vlaku pokraèova v jazde, a keï je priecestie v plnej miere zabezpeèené zo strany pouívate¾a priecestia závorou a bez prekáok.
6. Definície jednotiek merania
6.1 Vlakovým kilometrom sa rozumie jednotka merania pohybu vlaku na vzdialenos jedného kilometra. Pouitá
vzdialenos je, pokia¾ je známa, skutoène prejdená vzdialenos, inak sa pouije tandardná sieová vzdialenos medzi
východiskovým bodom a cie¾om. Do úvahy sa berie iba vzdialenos na území tátu, ktorý podáva správu.
6.2 Osobokilometrom sa rozumie jednotka merania prepravy jedného cestujúceho eleznicou na vzdialenos jedného kilometra. Do úvahy sa berie iba vzdialenos na území subjektu, ktorý podáva správu.
6.3 Traovým kilometrom sa rozumie dåka elezniènej siete v kilometroch vzahovaná k subjektu, ktorý správu
podáva. Pri viacko¾ajných dráhach sa poèíta iba vzdialenos medzi východiskovým bodom a cie¾om.
6.4 Ko¾ajovým kilometrom sa rozumie dåka elezniènej siete v kilometroch vzahovaná k subjektu, ktorý správu
podáva. Na dráhe s viacerými ko¾ajami sa poèíta dåka kadej ko¾aje.
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II. Spoloèné metódy výpoètu hospodárskeho vplyvu nehôd
1. Hodnotu zabránenia obeti pri nehode tvorí:
1.1 Samotná hodnota bezpeènosti: hodnota ochoty plati zaloená na oznámených preferenèných túdiách vykonaných v èlenských tátoch, v ktorých sa uplatòujú.
1.2 Priame náklady a nepriame náklady: odhadnuté hodnoty nákladov zloené z
a) nákladov na zdravotnú starostlivos a rehabilitáciu,
b) nákladov na súdne konanie, nákladov na policajné a súkromné vyetrovanie nehôd, nákladov na pohotovostnú
slubu a administratívnych nákladov v rámci poistenia,
c) výrobných strát: spoloèenská hodnota tovaru a sluieb, ktoré mohli vyprodukova osoby, keby nedolo k nehode.
Pri výpoète nákladov, ak ide o obe pri nehode, sa smrte¾né nehody a aké zranenia posudzujú oddelene (odliné
hodnoty zabránenia obeti alebo akého úrazu pre smrte¾né nehody a aké zranenia).
2. Spoloèné zásady stanovovania samotnej hodnoty bezpeènosti a priamych nákladov alebo nepriamych nákladov:
Posúdenie vhodnosti dostupných odhadov týkajúcich sa samotnej hodnoty bezpeènosti musí vychádza z týchto
aspektov:
a) odhady, ktoré sa vzahujú na systém hodnotenia zniovania rizika úmrtí v sektore dopravy a riadia sa prístupom
zaloeným na hodnote ochoty plati, pod¾a uvedených preferenèných metód,
b) vzorka respondentov pouitá na urèenie hodnôt je reprezentatívnou vzorkou príslunej populácie; vzorka musí
predovetkým odzrkad¾ova vek alebo príjem spolu s inými príslunými sociálno-ekonomickými, alebo demografickými charakteristikami tejto populácie,
c) metóda odvodzovania hodnôt ochoty plati: prieskum sa vykonáva prostredníctvom jasných a zmysluplných otázok kladených respondentom.
Priame a nepriame náklady sa stanovujú na základe skutoèných nákladov spoloènosti.
3. Náklady na odstránenie pokodenia ivotného prostredia znamenajú náklady eleznièných podnikov alebo manaéra infratruktúry urèené na základe ich skúsenosti s cie¾om uvies znièenú oblas do stavu pred nehodou na eleznici.
4. Náklady na materiálne kody spôsobené na ko¾ajových vozidlách alebo na infratruktúre znamenajú náklady
na nové eleznièné vozidlá alebo infratruktúru s rovnakými vlastnosami a technickými parametrami ako tie, ktoré
boli nenapravite¾ne znièené, a náklady na vrátenie opravite¾ných eleznièných vozidiel alebo infratruktúry do stavu
pred nehodou. Oboje náklady odhadnú eleznièné podniky alebo manaéri infratruktúry na základe svojich skúseností. Patria sem aj náklady súvisiace s prenájmom eleznièných vozidiel v dôsledku ich nedostupnosti kvôli spôsobeným kodám.
5. Náklady súvisiace s oneskoreniami v dôsledku nehôd znamenajú peòanú hodnotu oneskorení uívate¾ov elezniènej dopravy, ktorými sú cestujúci a zákazníci nákladnej dopravy, v dôsledku nehôd vypoèítanú pod¾a tohto vzorca:
VT = peòaná hodnota úspory cestovnej doby.
Hodnota èasu cestujúceho vo vlaku za hodinu:
VTp = [VT cestujúcich do zamestnania] · [priemerné percentuálne vyjadrenie cestujúcich do zamestnania za rok]
+ [VT cestujúcich mimo zamestnania] · [Priemerné percentuálne vyjadrenie cestujúcich mimo zamestnania za rok]
VTp v eurách na jedného cestujúceho za hodinu
Pracovne cestujúcim sa rozumie cestujúci, ktorý cestuje v súvislosti so svojou profesionálnou èinnosou okrem dochádzky do práce.
Hodnota èasu nákladného vlaku (za hodinu):
VTf = [VT nákladného vlaku] · [(tonový kilometer)/(vlakový kilometer)]
VTf v eurách na jednu tonu nákladu za hodinu
Priemerné mnostvo ton tovaru prepraveného jedným vlakom za rok = (tonový kilometer)/(vlakový kilometer)
CM = náklady na 1 minútu mekania vlaku
Osobný vlak
CMp = K1 · (VTp/60) · [(osobokilometer)/(vlakový kilometer)]
Priemerný poèet cestujúcich v jednom vlaku za rok = (osobokilometer)/(vlakový kilometer)
Nákladný vlak
CMf = K2 · (VTf/60)
Hodnota faktorov K1 a K2 sa nachádza medzi hodnotou èasu a hodnotou mekania pod¾a odhadov z uvedených preferenèných túdií s cie¾om zoh¾adni, e stratený èas v dôsledku mekania je vnímaný omnoho negatívnejie ako bená cestovná doba.

Èiastka 74

Zbierka zákonov è. 259/2015

Strana 2739

Náklady súvisiace s mekaním v dôsledku nehody = CMp · (minúty mekania vlakov osobnej prepravy) + CMf · (minúty mekania nákladných vlakov).
Oblas uplatòovania tohto vzorca
Náklady mekania sa vypoèítavajú pre váne nehody takto:
a) skutoèné mekania na eleznièných dráhach, kde dolo k nehodám, merané v koneènej stanici,
b) skutoèné mekania, a vtedy, ak to nie je moné, odhadované mekania na ostatných dotknutých tratiach.

III. Spoloèné bezpeènostné indikátory
1. Bezpeènostné indikátory vzahujúce sa na nehody
1.1 Celkový poèet a pomerný poèet závaných nehôd pripadajúcich na vlakové kilometre èlenený na tieto druhy
nehôd:
a) zráky vlakov so eleznièným vozidlom,
b) zráky vlakov s prekákami v prechodovom priereze,
c) vyko¾ajenie vlakov,
d) nehody na priecestiach vrátane nehôd, na ktorých sa podie¾ajú chodci; rozdelenie priecestí je uvedené v èasti I piatom bode podbodoch 5.6 a 5.7,
e) nehody so zranením osôb, ktoré spôsobil pohyb eleznièného vozidla, okrem samovrád a pokusov o samovradu,
f) poiare v eleznièných vozidlách,
g) iné nehody.
Kadá závaná nehoda sa uvedie pod prísluným druhom prvotnej nehody, aj keby následky sekundárnej nehody
boli závanejie (ako napríklad poiar po vyko¾ajení).
1.2 Celkový poèet a pomerný poèet pripadajúci na vlakové kilometre ako zranených a usmrtených osôb pod¾a
druhu nehody, èlenený do týchto kategórií:
a) cestujúci aj v pomere k celkovému poètu osobokilometrov a osobných vlakových kilometrov,
b) zamestnanci vrátane personálu dodávate¾ov alebo samostatne zárobkovo èinné osoby, ktoré sú dodávate¾mi,
c) uívatelia priecestí,
d) neoprávnené osoby v eleznièných prevádzkových priestoroch,
e) iné osoby na nástupiti,
f) iné osoby mimo nástupia.
Pri bezpeènostných indikátoroch vzahujúcich sa na nehody pod¾a tohto bodu sa pouije osobitný predpis,38) pokia¾ sú informácie k dispozícii.
2. Bezpeènostné indikátory vzahujúce sa na nebezpeèný tovar
Celkový poèet a pomerný poèet nehôd pri preprave nebezpeèného tovaru pripadajúci na vlakové kilometre èlenený
do týchto kategórií:
a) nehody, ktorých úèastníkom je aspoò jedno eleznièné vozidlo prepravujúce nebezpeèný tovar vymedzený v spoloèných vymedzeniach bezpeènostných indikátorov a v spoloèných metódach výpoètu nákladov pri nehodách,
b) poèet takýchto nehôd, pri ktorých dolo k úniku nebezpeèného tovaru.
3. Bezpeènostné indikátory vzahujúce sa na samovrady
Celkový a pomerný poèet samovrád a pokusov o samovradu pripadajúci na vlakové kilometre.
4. Bezpeènostné indikátory vzahujúce sa na okolnosti predchádzajúce nehodám
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Celkový a pomerný poèet pripadajúci na vlakové kilometre
lomov ko¾ajníc,
vyboèení ko¾ají a iných chýb geometrickej polohy ko¾aje,
poruchy návestidiel s následkom návestenia menej závanej návesti,
prejdení návesti zakazujúcej chod s prejdením bodu ohrozenia,
prejdení návesti zakazujúcej chod bez prejdenia bodu ohrozenia,
lomy kolies prevádzkovaného eleznièného vozidla,
lomy náprav prevádzkovaného eleznièného vozidla.

Vetky takéto okolnosti je potrebné hlási bez oh¾adu na to, èi boli, alebo neboli príèinou nehôd, a oznamujú sa
v rámci bezpeènostných indikátorov pre predchádzajúce okolnosti. Nehody, ku ktorým dolo, ak sú závané, sa
oznamujú v rámci bezpeènostných indikátorov pre nehody uvedené v prvom bode.
5. Bezpeènostné indikátory na výpoèet hospodárskeho vplyvu nehôd
Celková suma v eurách a pomerná suma pripadajúca na vlakové kilometre:
a) poèet úmrtí a ványch zranení vynásobený hodnotou zabránenia obeti a zraneniu pri nehode,
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b) náklady na odstránenie pokodenia ivotného prostredia,
c) náklady na materiálne kody spôsobené na eleznièných vozidlách alebo na infratruktúre,
d) náklady súvisiace s oneskoreniami v dôsledku nehôd.
Bezpeènostný orgán oznámi náklady závaných nehôd.
Hodnota zabránenia obeti a zraneniu pri nehode je hodnota, ktorá sa pripisuje zabráneniu obeti alebo akému
úrazu pri nehode, a ako taká sa nepouíva na výpoèet kompenzácie medzi úèastníkmi nehody.
6. Bezpeènostné indikátory vzahujúce sa na technickú bezpeènos infratruktúry a jej vyuitie
6.1 Percentuálny podiel tratí s vlakovým zabezpeèovacím zariadením v prevádzke a percentuálny podiel vlakových
kilometrov s vyuitím palubného systému vlakového zabezpeèovacieho zariadenia, kde tieto systémy poskytujú:
a) výstrahu,
b) výstrahu a automatické zastavenie,
c) výstrahu a automatické zastavenie a bodovú kontrolu rýchlosti,
d) výstrahu a automatické zastavenie a nepretritú kontrolu rýchlosti.
6.2 Poèet priecestí (celkom, na kilometer trate a na kilometre ko¾ají) rozdelených takto:
a) pasívne priecestia
b) aktívne priecestia
1. manuálne,
2. s automatickými výstranými svetlami svetelnej signalizácie zo strany uívate¾a priecestia,
3. s automatickými závorami zo strany uívate¾a priecestia,
4. s ko¾ajovým zabezpeèovacím zariadením..
Poznámky pod èiarou k odkazom 37 a 38 znejú:

37) Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpeèných vecí (ADR) (oznámenie Ministerstva zahranièných
vecí Slovenskej republiky è. 205/2009 Z. z.).
Poriadok pre medzinárodnú elezniènú prepravu nebezpeèného tovaru (RID)  Dodatok C k Dohovoru o medzinárodnej
elezniènej preprave (COTIF) (oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 166/2010 Z. z.).

38

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 91/2003
zo 16. decembra 2002 o tatistike elezniènej dopravy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. ES L 14, 21. 1.
2003) v platnom znení..

102. Za prílohu è. 12 sa vkladá príloha è. 12a, ktorá
vrátane nadpisu znie:
Príloha è. 12a
k zákonu è. 513/2009 Z. z.

ZOZNAM SÚÈASTÍ ELEZNIÈNEJ INFRATRUKTÚRY
eleznièná infratruktúra pozostáva z týchto súèastí za predpokladu, e tvoria súèas súvislej elezniènej trate vrátane vleèiek okrem ko¾ají vnútri opravárenských dielní, vozòových dep alebo ruòových dep, ako aj odboèných tratí
alebo vleèiek v súkromnom vlastníctve:
a) pozemky, na ktorých sú umiestnené súèasti elezniènej infratruktúry,
b) eleznièný spodok, najmä násypy, zárezy, odvodòovacie kanály a priekopy, káblovody, obkladové múry a porasty
na ochranu svahov, osobné nástupitia a nakladacie rampy, a to aj na staniciach osobnej dopravy a v nákladných
termináloch, postranné chodníky a chodníky, murované ploty, ivé ploty, ploty, ochranné protipoiarne pásmo,
zariadenie na ohrev výhybiek, priechody, protisnehové zábrany,
c) ininierske stavby, najmä mosty, priepusty a nadjazdy, nadchody, tunely, zakryté zárezy a iné podjazdy, podchody, oporné a zárubné múry a stavby na ochranu proti lavínam a padajúcim kameòom,
d) úrovòové priecestia vrátane zariadení na zabezpeèenie bezpeènosti cestnej premávky,
e) eleznièný zvrok, najmä ko¾ajnice, liabkové a prídrné ko¾ajnice, podvaly a postranné podpory, drobné ko¾ajivo,
kamenivo vrátane drveného kameniva a piesku, výhybky a ko¾ajové kriovatky, toène a presuvne (okrem tých, ktoré slúia len pre rune),
f) prístupové cesty pre cestujúcich a tovar vrátane príjazdových ciest a prístupových ciest pre cestujúcich prichádzajúcich a odchádzajúcich peo,
g) zabezpeèovacie, návestné a oznamovacie zariadenie vrátane elektronickej komunikaènej siete na írej trati, na
staniciach a zriaïovacích staniciach vrátane zariadení na výrobu, transformáciu a rozvod elektrického prúdu na
návestné a oznamovacie zariadenie a budovy patriace k vyie vymenovaným zariadeniam, ko¾ajové brzdy,
h) osvet¾ovacie zariadenie na úèely dopravy a jej bezpeènosti,
i) zariadenie na transformáciu a prívod elektriny pre elezniènú dopravu: trakèné napájacie stanice, napájanie vedenia medzi trakènými napájacími stanicami a trolejovým vedením, trolejové vedenie so stoiarmi a súèasami,
tretie ko¾ajnice s nosnými podperami, súèasti spätného vedenia a ochranné zariadenia,
j) sluobné budovy správy infratruktúry vrátane príslunej èasti zariadení na výber úhrad..
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103. V prílohe è. 13 èasti A prvom bode sa na konci
pripájajú tieto slová: v súlade s registrom elezniènej
infratruktúry.
104. V prílohe è. 13 èasti A treom bode sa na konci
pripája táto veta: Manaér infratruktúry zverejní vzorový formulár iadostí o pridelenie kapacity infratruktúry a podrobné informácie o postupoch pride¾ovania
medzinárodných vlakových trás..
105. V prílohe è. 13 sa èas A dopåòa tvrtým a siedmym bodom, ktoré znejú:
4. Èas o informáciách týkajúcich sa iadosti o licenciu a o bezpeènostné osvedèenie alebo odkaz na webové sídlo, kde sú tieto informácie bezplatne dostupné.
5. Èas o informáciách týkajúcich sa postupov rieenia sporov a odvolania, ak ide o prístup k elezniènej infratruktúre a sluby a o systém spoplatòovania pod¾a výkonov.
6. Èas o informáciách týkajúcich sa prístupu k servisným zariadeniam a jeho spoplatòovania.
7. Vzorovú rámcovú dohodu pod¾a § 43 medzi manaérom infratruktúry a iadate¾om..
106. V prílohe è. 13 èasti B prvom bode písmeno c)
znie:
c) pouitie elezniènej infratruktúry, výhybiek a odboèiek,.
107. V prílohe è. 13 èasti B prvom bode sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
e) pouívanie zariadenia na dodávku elektrického
trakèného prúdu, ak je k dispozícii,.
Doterajie písmeno e) sa oznaèuje ako písmeno f).
108. V prílohe è. 13 èasti B druhý bod znie:
2. Prístup vrátane traového prístupu sa poskytuje
k týmto servisným zariadeniam, ak existujú,
a k slubám poskytovaným v týchto zariadeniach:
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a) stanice osobnej dopravy, ich budovy a iné zariadenia vrátane zariadení pre informácie týkajúce
sa cestovania a vhodné miesta na predaj prepravných dokladov,
b) nákladné terminály,
c) zriaïovacie stanice a zariadenia na zoraïovanie
vlakov vrátane zariadení na posun,
d) odstavné ko¾aje, ktorými sa rozumejú ko¾aje osobitne urèené na doèasné odstavenie vozòov medzi dvoma úlohami,
e) údrbárske zariadenia okrem zariadení na údrbárske sluby ve¾kého rozsahu, ktoré sú urèené
pre vysokorýchlostné vlaky alebo iné typy ko¾ajových vozidiel vyadujúcich pecifické zariadenia,
f) iné technické zariadenia vrátane zariadení na
èistenie a umývanie,
g) zariadenia v námorných a vnútrozemských prístavoch spojené so elezniènými èinnosami,
h) pomocné zariadenia,
i) zariadenia na doplnenie paliva a dodávku paliva
v týchto zariadeniach, za ktoré by sa mali úhrady
na faktúrach uvádza osobitne..
109. V prílohe è. 13 èasti B treom bode sa vypúa
písmeno c).
Doterajie písmeno d) sa oznaèuje ako písmeno c).
110. V prílohe è. 13 èasti B sa tvrtý bod dopåòa písmenami d) a e), ktoré znejú:
d) sluby predaja prepravných dokladov na staniciach
osobnej dopravy,
e) údrbárske sluby ve¾kého rozsahu, ktoré sa poskytujú v údrbárskych zariadeniach urèených pre vysokorýchlostné vlaky alebo iné typy ko¾ajových vozidiel vyadujúcich pecifické zariadenia a iné
sluby..
111. Za prílohu è. 13 sa vkladajú prílohy è. 13a
a 13b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
Príloha è. 13a
k zákonu è. 513/2009 Z. z.

POIADAVKY NA NÁKLADY A ÚHRADY SÚVISIACE SO ELEZNIÈNOU INFRATRUKTÚROU
Systém výkonnosti vychádza z týchto zásad:
a) V záujme dosiahnutia schválenej úrovne výkonnosti a neohrozenia ekonomickej ivotaschopnosti sluby sa manaér infratruktúry dohodne spolu so iadate¾mi na hlavných parametroch systému výkonnosti. Ide najmä o peòanú hodnotu mekaní a limity platieb splatných v rámci systému výkonnosti v súvislosti s jednotlivými chodmi
vlakov, ako aj vetkými chodmi vlakov eleznièného podniku za dané èasové obdobie.
b) Manaér infratruktúry oznámi eleznièným podnikom cestovný poriadok, na základe ktorého sa vypoèítajú mekania, a to aspoò pä dní pred chodom vlaku. V prípade vyej moci alebo neskorích zmien v cestovnom poriadku
môe manaér infratruktúry na podanie oznámenia uplatni kratiu lehotu.
c) Príèiny vetkých mekaní sa zaradia do jednej z týchto tried alebo podtried mekaní:
1. Riadenie prevádzky alebo plánovania, za ktoré je zodpovedný manaér infratruktúry
1.1 Zostavovanie cestovného poriadku
1.2 Zoraïovanie vlaku
1.3 Chyby v prevádzkovom postupe
1.4 Nesprávne uplatòovanie pravidiel prednosti
1.5 Zamestnanci
1.6 Iné príèiny
2. Zariadenia infratruktúry, za ktoré je zodpovedný manaér infratruktúry
2.1 Zabezpeèovacie zariadenia
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e)
f)
g)
h)
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2.2 Priecestné zabezpeèovacie zariadenia na úrovòových priecestiach
2.3 Telekomunikaèné zariadenia
2.4 Napájacie zariadenia
2.5 Tra
2.6 Budovy
2.7 Zamestnanci
2.8 Iné príèiny
3. Príèiny súvisiace s ininierskymi stavbami, za ktoré je zodpovedný manaér infratruktúry
3.1 Plánované stavebné práce
3.2 Odchýlky od plánu pri realizácii stavebných prác
3.3 Obmedzenie rýchlosti v dôsledku poruchy na trati
3.4 Iné príèiny
4. Príèiny, za ktoré sú zodpovední iní manaéri infratruktúry
4.1 Príèiny, za ktoré je zodpovedný predchádzajúci manaér infratruktúry
4.2 Príèiny, za ktoré je zodpovedný nasledujúci manaér infratruktúry
5. Obchodné príèiny, za ktoré je zodpovedný eleznièný podnik
5.1 Prekroèenie èasu pobytu
5.2 iados eleznièného podniku
5.3 Èinnosti súvisiace s nakládkou
5.4 Nesprávne naloenie nákladu
5.5 Komerèná príprava vlaku
5.6 Zamestnanci
5.7 Iné príèiny
6. Ko¾ajové vozidlá, za ktoré je zodpovedný eleznièný podnik
6.1 Plánovanie obehu vozidiel alebo zmena plánu obehu vozidiel
6.2 Zoraïovanie vlaku eleznièným podnikom
6.3 Problémy týkajúce sa vozòov osobnej prepravy (osobná doprava)
6.4 Problémy týkajúce sa nákladných vozòov (nákladná doprava)
6.5 Problémy týkajúce sa vozidiel, ruòov a motorových vozòov
6.6 Zamestnanci
6.7 Iné príèiny
7. Príèiny, za ktoré sú zodpovedné iné eleznièné podniky
7.1 Príèiny, za ktoré je zodpovedný nasledujúci eleznièný podnik
7.2 Príèiny, za ktoré je zodpovedný predchádzajúci eleznièný podnik
8. Vonkajie príèiny, za ktoré nie je zodpovedný manaér infratruktúry ani eleznièný podnik
8.1 trajk
8.2 Administratívne náleitosti
8.3 Vonkají vplyv
8.4 Vplyvy poèasia a prírodné príèiny
8.5 Mekanie pre vonkajie príèiny na susednej sieti
8.6 Iné príèiny
9. Sekundárne príèiny, za ktoré nie je zodpovedný manaér infratruktúry ani eleznièný podnik
9.1 Mimoriadne udalosti, nehody a riziká
9.2 Obsadenie trate v dôsledku mekania vlastného vlaku
9.3 Obsadenie trate v dôsledku mekania iného vlaku
9.4 Obrat v koneènej stanici
9.5 Vlakový prípoj
9.6 Potrebné ïalie vyetrovanie
Vdy, keï je to moné, musí zodpovednos za mekanie nies jediná organizácia, prièom sa zoh¾adòuje zodpovednos za spôsobenie poruchy, ako aj schopnos obnovi bené podmienky premávky.
Pri výpoète platieb sa zoh¾adní priemerné mekanie vlakových sluieb s podobnými poiadavkami na vèasnos.
Manaér infratruktúry oznámi eleznièným podnikom èo mono najskôr výpoèet platieb splatných v rámci systému výkonnosti. Do tohto výpoètu sa zahrnú vetky omekané chody vlakov v rámci obdobia najviac jedného mesiaca.
Pri sporoch týkajúcich sa systému výkonnosti je k dispozícii systém rieenia sporov, aby sa takéto spory mohli vyriei bezodkladne. Systém rieenia sporov musí by vo vzahu k dotknutým stranám nestranný. Ak sa tento systém pouije, rozhodnutie sa musí prija do desiatich pracovných dní.
Manaér infratruktúry zverejní raz roène priemernú úroveò výkonnosti, ktorú dosiahli eleznièné podniky na základe hlavných parametrov dohodnutých v rámci systému výkonnosti.
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Príloha è. 13b
k zákonu è. 513/2009 Z. z.

ÚÈTOVNÉ INFORMÁCIE, KTORÉ SA MAJÚ
NA POIADANIE POSKYTNÚ REGULAÈNÉMU ORGÁNU
1. Oddelenie úètov
a) výkazy ziskov a strát a súvaha oddelene pre nákladnú dopravu, osobnú dopravu a èinnosti v oblasti správy elezniènej infratruktúry,
b) podrobné informácie o jednotlivých zdrojoch a pouití verejných finanèných prostriedkov a iných foriem kompenzácie transparentným a podrobným spôsobom; to zahàòa podrobný preh¾ad peòaných tokov podnikov
s cie¾om urèi, akým spôsobom sa tieto verejné finanèné prostriedky a iné formy kompenzácie pouili,
c) kategórie nákladov a ziskov umoòujúce urèi, èi dolo ku kríovým dotáciám medzi týmito rôznymi èinnosami
pod¾a poiadaviek regulaèného orgánu,
d) metodika pouívaná na rozde¾ovanie nákladov medzi rôzne èinnosti,
e) presné údaje o platbách medzi spoloènosami, ak je regulovaný podnik súèasou skupinovej truktúry.
2. Monitorovanie úhrad za traový prístup
a) rôzne kategórie nákladov elezniènej infratruktúry, a to najmä informácie o marginálnych/priamych nákladoch na sluby s cie¾om umoni monitorovanie úhrad za elezniènú infratruktúru,
b) informácie s cie¾om umoni monitorovanie jednotlivých úhrad za sluby alebo skupiny sluieb; ak to poaduje
regulaèný orgán, tieto informácie obsahujú aj údaje o objemoch jednotlivých sluieb, cenách jednotlivých sluieb a o celkových príjmoch za jednotlivé sluby vyplatených internými a externými zákazníkmi,
c) náklady a príjmy za jednotlivé sluby alebo skupiny sluieb pri pouití príslunej metodiky výpoètu nákladov
tak, ako to poaduje regulaèný orgán, s cie¾om identifikova tvorbu cien eventuálne narúajúcu hospodársku
súa (kríové dotácie, dravá cenotvorba a prehnane vysoké ceny).
3. Údaje o finanènej výkonnosti
a) výkaz finanènej výkonnosti,
b) súhrnný výkaz výdavkov,
c) výkaz výdavkov na údrbu,
d) výkaz prevádzkových výdavkov,
e) výkaz príjmov,
f) dodatoèné poznámky, ktoré slúia na objasnenie a vysvetlenie výkazov..
112. V prílohe è. 15 prvý a druhý bod znejú:
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaïuje jednotný európsky eleznièný priestor (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 343, 14. 12. 2012).
2. Smernica Komisie 2014/88/EÚ z 9. júla 2014, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady
2004/49/ES, pokia¾ ide o spoloèné bezpeènostné ukazovatele a spoloèné metódy na výpoèet nákladov v prípade
nehôd (Ú. v. EÚ L 201, 10. 7. 2014)..
113. Príloha è. 15 sa dopåòa ôsmym bodom, ktorý znie:
8. Smernica Komisie 2014/106/EÚ z 5. decembra 2014, ktorou sa menia prílohy V a VI k smernici Európskeho
parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému elezníc v Spoloèenstve (Ú. v. EÚ L 355,
12. 12. 2014)..
Èl. II
Zákon è. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku tátu na iné osoby v znení zákona è. 92/1992 Zb.,
zákona è. 264/1992 Zb., ústavného zákona
è. 541/1992 Zb., zákona è. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 172/1993
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 374/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej re-

publiky è. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 4/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 322/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 352/1996
Z. z., zákona è. 210/1997 Z. z., zákona è. 211/1997
Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 221/1998 Z. z., zákona è. 253/1999 Z. z., zákona
è. 122/2000 Z. z., zákona è. 441/2000 Z. z., zákona
è. 13/2002 Z. z., zákona è. 291/2002 Z. z., zákona
è. 292/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 564/2003 Z. z., zákona è. 359/2004 Z. z., zákona
è. 523/2004 Z. z., zákona è. 717/2004 Z. z., zákona
è. 595/2006 Z. z., zákona è. 160/2009 Z. z., zákona
è. 563/2009 Z. z., zákona è. 38/2010 Z. z., zákona
è. 153/2011 Z. z., zákona è. 520/2011 Z. z., zákona
è. 91/2012 Z. z., zákona è. 286/2012 Z. z., zákona
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è. 435/2013 Z. z., zákona è. 197/2014 Z. z. a zákona
è. 117/2015 Z. z. sa mení takto:
V § 10 ods. 3 písm. a) sa slová eleznièná dopravná
cesta4da) celotátnych dráh nahrádzajú slovami eleznièná infratruktúra4da) hlavných tratí.
Poznámka pod èiarou k odkazu 4da znie:

4da) Príloha è. 12a k zákonu è. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 259/2015 Z. z..

Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 258/1993 Z. z. o elezniciach Slovenskej republiky
v znení zákona è. 152/1997 Z. z., zákona è. 259/2001
Z. z., zákona è. 316/2011 Z. z. a zákona è. 547/2011
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Slová eleznièná dopravná cesta vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami eleznièná infratruktúra a servisné zariadenia v príslunom tvare.
2. § 24 znie:
§ 24
(1) elezniènú infratruktúru tvorí cesta urèená na
dopravu elezniènými ko¾ajovými vozidlami zahàòajúca pevné eleznièné zariadenia potrebné na zabezpeèenie pohybu eleznièných ko¾ajových vozidiel a zariadenia slúiace na zabezpeèenie bezpeènej elezniènej
prevádzky.
(2) elezniènú infratruktúru pod¾a odseku 1 tvoria
súèasti uvedené v osobitnom predpise.11) Servisné zariadenia sú uvedené v osobitnom predpise.12)
(3) elezniènú infratruktúru netvoria ko¾aje v zariadeniach na opravu vozidiel, spojovacie ko¾aje k týmto
zariadeniam a vleèky..
Poznámky pod èiarou k odkazom 11 a 12 znejú:

11) Príloha è. 12a k zákonu è. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 259/2015
Z. z.
12
) Príloha è. 13 èas B druhý bod k zákonu è. 513/2009 Z. z.
v znení zákona è. 259/2015 Z. z..

3. Príloha sa vypúa.
Èl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 123/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 224/1996 Z. z.,
zákona è. 70/1997 Z. z., zákona è. 1/1998 Z. z., zákona
è. 232/1999 Z. z., zákona è. 3/2000 Z. z., zákona
è. 142/2000 Z. z., zákona è. 211/2000 Z. z., zákona
è. 468/2000 Z. z., zákona è. 553/2001 Z. z., zákona
è. 96/2002 Z. z., zákona è. 118/2002 Z. z., zákona
è. 215/2002 Z. z., zákona è. 237/2002 Z. z., zákona
è. 418/2002 Z. z., zákona è. 457/2002 Z. z., zákona
è. 465/2002 Z. z., zákona è. 477/2002 Z. z., zákona
è. 480/2002 Z. z., zákona è. 190/2003 Z. z., zákona
è. 217/2003 Z. z., zákona è. 245/2003 Z. z., zákona

è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
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è.
è.
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è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
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è.
è.
è.
è.
è.
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450/2003 Z. z., zákona è. 469/2003 Z. z.,
583/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z.,
199/2004 Z. z., zákona è. 204/2004 Z. z.,
347/2004 Z. z., zákona è. 382/2004 Z. z.,
434/2004 Z. z., zákona è. 533/2004 Z. z.,
541/2004 Z. z., zákona è. 572/2004 Z. z.,
578/2004 Z. z., zákona è. 581/2004 Z. z.,
633/2004 Z. z., zákona è. 653/2004 Z. z.,
656/2004 Z. z., zákona è. 725/2004 Z. z.,
5/2005 Z. z., zákona è. 8/2005 Z. z.,
15/2005 Z. z., zákona è. 93/2005 Z. z.,
171/2005 Z. z., zákona è. 308/2005 Z. z.,
331/2005 Z. z., zákona è. 341/2005 Z. z.,
342/2005 Z. z., zákona è. 473/2005 Z. z.,
491/2005 Z. z., zákona è. 538/2005 Z. z.,
558/2005 Z. z., zákona è. 572/2005 Z. z.,
573/2005 Z. z., zákona è. 610/2005 Z. z.,
14/2006 Z. z., zákona è. 15/2006 Z. z.,
24/2006 Z. z., zákona è. 117/2006 Z. z.,
124/2006 Z. z., zákona è. 126/2006 Z. z.,
224/2006 Z. z., zákona è. 342/2006 Z. z.,
672/2006 Z. z., zákona è. 693/2006 Z. z.,
21/2007 Z. z., zákona è. 43/2007 Z. z.,
95/2007 Z. z., zákona è. 193/2007 Z. z.,
220/2007 Z. z., zákona è. 279/2007 Z. z.,
295/2007 Z. z., zákona è. 309/2007 Z. z.,
342/2007 Z. z., zákona è. 343/2007 Z. z.,
344/2007 Z. z., zákona è. 355/2007 Z. z.,
358/2007 Z. z., zákona è. 359/2007 Z. z.,
460/2007 Z. z., zákona è. 517/2007 Z. z.,
537/2007 Z. z., zákona è. 548/2007 Z. z.,
571/2007 Z. z., zákona è. 577/2007 Z. z.,
647/2007 Z. z., zákona è. 661/2007 Z. z.,
92/2008 Z. z., zákona è. 112/2008 Z. z.,
167/2008 Z. z., zákona è. 214/2008 Z. z.,
264/2008 Z. z., zákona è. 405/2008 Z. z.,
408/2008 Z. z., zákona è. 451/2008 Z. z.,
465/2008 Z. z., zákona è. 495/2008 Z. z.,
514/2008 Z. z., zákona è. 8/2009 Z. z.,
45/2009 Z. z., zákona è. 188/2009 Z. z.,
191/2009 Z. z., zákona è. 274/2009 Z. z.,
292/2009 Z. z., zákona è. 304/2009 Z. z.,
305/2009 Z. z., zákona è. 307/2009 Z. z.,
465/2009 Z. z., zákona è. 478/2009 Z. z.,
513/2009 Z. z., zákona è. 568/2009 Z. z.,
570/2009 Z. z., zákona è. 594/2009 Z. z.,
67/2010 Z. z., zákona è. 92/2010 Z. z.,
136/2010 Z. z., zákona è. 144/2010 Z. z.,
514/2010 Z. z., zákona è. 556/2010 Z. z.,
39/2011 Z. z., zákona è. 119/2011 Z. z.,
200/2011 Z. z., zákona è. 223/2011 Z. z.,
254/2011 Z. z., zákona è. 256/2011 Z. z.,
258/2011 Z. z., zákona è. 324/2011 Z. z.,
342/2011 Z. z., zákona è. 363/2011 Z. z.,
381/2011 Z. z., zákona è. 392/2011 Z. z.,
404/2011 Z. z., zákona è. 405/2011 Z. z.,
409/2011 Z. z., zákona è. 519/2011 Z. z.,
547/2011 Z. z., zákona è. 49/2012 Z. z.,
96/2012 Z. z., zákona è. 251/2012 Z. z.,
286/2012 Z. z., zákona è. 336/2012 Z. z.,
339/2012 Z. z., zákona è. 351/2012 Z. z.,
439/2012 Z. z., zákona è. 447/2012 Z. z.,
459/2012 Z. z., zákona è. 8/2013 Z. z.,

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

Èiastka 74

è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.

Zbierka zákonov è. 259/2015

39/2013 Z. z., zákona è. 40/2013 Z. z.,
72/2013 Z. z., zákona è. 75/2013 Z. z.,
94/2013 Z. z., zákona è. 96/2013 Z. z.,
122/2013 Z. z., zákona è. 144/2013 Z. z.,
154/2013 Z. z., zákona è. 213/2013 Z. z.,
311/2013 Z. z., zákona è. 319/2013 Z. z.,
347/2013 Z. z., zákona è. 387/2013 Z. z.,
388/2013 Z. z., zákona è. 474/2013 Z. z.,
506/2013 Z. z., zákona è. 35/2014 Z. z.,
58/2014 Z. z., zákona è. 84/2014 Z. z.,
152/2014 Z. z., zákona è. 162/2014 Z. z.,
182/2014 Z. z., zákona è. 204/2014 Z. z.,
262/2014 Z. z., zákona è. 293/2014 Z. z.,
335/2014 Z. z., zákona è. 399/2014 Z. z.,
40/2015 Z. z., zákona è. 79/2015 Z. z.,
120/2015 Z. z., zákona è. 128/2015 Z. z.,
129/2015 Z. z., zákona è. 247/2015 Z. z. a
253/2015 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona

1. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI Doprava poloke 70 písm. a) a c) sa slovo Schválenie na-
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hrádza slovom Povolenie, v písmenách b) a d) sa slová
Schválenie podstatnej zmeny nahrádzajú slovami
Povolenie modernizácie alebo obnovy a v písmene j) sa
za slovo typu vkladajú slová alebo o povolení typu.
2. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI Doprava poloke 70 èasti Poznámky prvom bode sa za slovo typu vkladajú slová alebo povoleného typu.
Èl. V
Zákon è. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 580/2003 Z. z., zákona è. 479/2005 Z. z., zákona
è. 561/2005 Z. z., zákona è. 193/2007 Z. z., zákona
è. 500/2007 Z. z., zákona è. 179/2008 Z. z., zákona
è. 435/2008 Z. z., zákona è. 191/2009 Z. z., zákona
è. 469/2009 Z. z., zákona è. 556/2010 Z. z., zákona
è. 133/2013 Z. z., zákona è. 402/2013 Z. z. a zákona
è. 35/2014 Z. z. sa dopåòa takto:
Príloha è. 1 sa dopåòa trnástym bodom, ktorý znie:

14. Smernica Komisie 2014/103/EÚ z 21. novembra 2014, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu
a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpeèného tovaru tretíkrát prispôsobujú vedecko-technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 335, 22. 11. 2014)..
Èl. VI
Zákon è. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení
zákona è. 581/2003 Z. z., zákona è. 97/2007 Z. z., zákona è. 395/2008 Z. z., zákona è. 278/2009 Z. z., zákona è. 440/2010 Z. z. a zákona è. 152/2014 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 1 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
(4) Pri postupe pod¾a tohto zákona sa nepouijú vo
vzahu k èlenským tátom Európskej únie, Islandu,
Lichtentajnsku a Nórsku (ïalej len èlenské táty)
prísluné ustanovenia alebo prísluné èasti týchto medzinárodných zmlúv:
a) kapitola XI-2 prílohy k Medzinárodnému dohovoru
o bezpeènosti ¾udského ivota na mori z 1. novembra
1974 (SOLAS 74),
b) odseky 16.1, 18.1 a 19 èasti 2 kódexu na vykonávanie nástrojov IMO a oddielov 1.1, 1.3, 3.9.3.1,
3.9.3.2 a 3.9.3.3 èasti 2 kódexu IMO pre uznané organizácie v ich aktuálnom znení k Medzinárodnému
dohovoru o nákladovej znaèke z 5. apríla 1966 a Medzinárodnému dohovoru o zabránení zneèisovania
z lodí z 2. novembra 1973 (MARPOL) spolu s ich príslunými protokolmi, zmenami, doplneniami a súvisiacimi záväznými kódexmi vo vetkých èlenských
tátoch..
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 5.
2. V § 4 ods. 1 písm. i) sa vypúajú slová Európskej
únie, Island, Lichtentajnsko a Nórsko (ïalej len èlenské táty).

3. V § 41 ods. 19 sa za slovo spôsobilosti vkladajú
slová a podrobnosti o poadovanej zdravotnej spôsobilosti.
4. V § 42 ods. 1 sa za èíslo 31 vkladá èiarka a èíslo
36.
5. V § 42 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: Pracovná zmluva èlena lodnej posádky musí okrem náleitostí
pod¾a osobitného predpisu14e) obsahova aj
a) miesto narodenia èlena lodnej posádky,
b) údaje o vlastníkovi námornej lode, a to
1. meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu, ak je vlastníkom námornej lode fyzická osoba,
2. obchodné meno, adresu trvalého pobytu alebo
adresu miesta podnikania, ak je miesto podnikania odliné od trvalého pobytu, a identifikaèné
èíslo, ak je pridelené, ak je vlastníkom námornej
lode fyzická osoba  podnikate¾, alebo
3. obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo, ak je
pridelené, ak je vlastníkom námornej lode právnická osoba,
c) podmienky o dávkach zdravotného a sociálneho zabezpeèenia,
d) podmienky nároku na repatriáciu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 14e znie:

14e) § 43 Zákonníka práce v znení neskorích predpisov..

6. Príloha è. 1 sa dopåòa devätnástym a dvadsiatym
bodom, ktoré znejú:

19. Smernica Komisie 2014/100/EÚ z 28. októbra 2014, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady
2002/59/ES, ktorou sa zriaïuje monitorovací a informaèný systém Spoloèenstva pre lodnú dopravu (Ú. v. EÚ
L 308, 29. 10. 2014).
20. Vykonávacia smernica Komisie 2014/111/EÚ zo 17. novembra 2014, ktorou sa mení smernica 2009/15/ES,
pokia¾ ide o prijatie urèitých kódexov a s tým súvisiacich zmien urèitých dohovorov a protokolov Medzinárodnou námornou organizáciou (IMO) (Ú. v. EÚ L 366, 20. 12. 2014)..
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Èl. VII
Zákon è. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona è. 433/2010 Z. z., zákona è. 547/2010 Z. z.,
zákona è. 313/2011 Z. z., zákona è. 393/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona è. 133/2013 Z. z., zákona è. 352/2013 Z. z., zákona è. 402/2013 Z. z. a zákona
è. 432/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. § 4 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Cezhraniènou dohodou na úèely tohto zákona
je kadá dohoda medzi Slovenskou republikou a èlenským tátom alebo tretím tátom, ktorej úèelom je
u¾ahèi poskytovanie cezhranièných eleznièných sluieb nediskriminaèným spôsobom a tak, aby nedochádzalo k obmedzovaniu eleznièných podnikov pri výkone eleznièných sluieb..
2. V § 7 ods. 3 sa slová svojej internetovej stránke
nahrádzajú slovami svojom webovom sídle.
3. V § 8 ods. 4 sa slová internetovej stránke nahrádzajú slovami webovom sídle.
4. V § 11 ods. 1 sa vypúa písmeno b).
Doterajie písmená c) a e) sa oznaèujú ako písmená b) a d).
5. V § 11 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: Odborná spôsobilos sa preukazuje dokladom o vysokokolskom vzdelaní druhého stupòa v odbore doprava,
strojárstvo, elektrotechnika, ekonómia a manament
alebo v odbore právo a dokladom o najmenej trojroènej
praxi v riadiacej funkcii v oblasti prevádzkovania dopravy na dráhe alebo dokladom o úplnom strednom odbornom vzdelaní dopravného, strojníckeho alebo elektrotechnického zamerania a dokladom o najmenej
päroènej praxi v riadiacej funkcii v oblasti prevádzkovania dopravy na dráhe. Ak nemono prax preukáza
dokladmi, pretoe sa nezachovali alebo neexistuje osoba, u ktorej sa prax vykonávala, prax sa preukazuje
èestným vyhlásením iadate¾a..
6. V § 11 sa odsek 6 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) daní a poistného na zdravotné poistenie, sociálne
poistenie a povinného príspevku na starobné dôchodkové sporenie..
7. V § 11 ods. 8 sa za slová poistenie a vkladá slovo
povinného.
8. § 13 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Licencia zaniká dòom
a) uplynutia èasu, na ktorý bola udelená,
b) zániku drite¾a licencie alebo dòom smrti drite¾a licencie,
c) právoplatnosti rozhodnutia licenèného orgánu o odòatí licencie..
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11. V § 15 sa odsek 2 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) zabezpeèi, aby jeho zamestnanci repektovali pokyny oznaèených zamestnancov manaéra infratruktúry zodpovedných za organizáciu dopravy na dráhe..
12. V § 15 sa vypúa odsek 4.
13. V § 16 sa odsek 2 dopåòa písmenami d) a e), ktoré
znejú:
d) vylúèi z prepravy osobu, ktorá úmyselne
1. znièí, pokodí, odstráni, odcudzí alebo premiestni
zariadenie v dráhovom vozidle urèené pre cestujúcich,
2. pokodí alebo zneèistí priestory pre cestujúcich
v dráhovom vozidle,
3. pouije záchrannú brzdu v dráhovom vozidle
v rozpore s týmto zákonom alebo
4. zasiahne do elektrickej výbavy dráhového vozidla
alebo jej nastavenia okrem ovládacích prvkov urèených pre cestujúcich,
e) vykáza z priestoru osobu, ktorá úmyselne znièí, pokodí, zneèistí, neoprávnene pouije, odstráni, odcudzí, zamení, pozmení, zakryje, premiestni alebo
urobí neèitate¾nou dráhovú dopravnú znaèku, návestidlo, signalizaèný znak, návestný znak, informaèné zariadenie pre cestujúcich, vyvesený cestovný poriadok, prepravný poriadok, výòatok z tarify
dopravcu alebo inú vývesku dopravcu, piktogram
dopravcu alebo oznaèenie stanice alebo zastávky..
14. V § 16 sa odsek 4 dopåòa písmenom h), ktoré
znie:
h) poui záchrannú brzdu v dráhovom vozidle len vtedy, ak je to nevyhnutné na odvrátenie bezprostredného ohrozenia ivota alebo zdravia ¾udí, zvierat,
majetku alebo bezpeènosti dopravy na dráhe, a nezasahova do elektrickej výbavy dráhového vozidla
vrátane jeho nastavenia okrem ovládacích prvkov
urèených pre cestujúcich..
15. V § 16 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý
znie:
(5) Cestujúcim sa na úèely odseku 4 rozumie kadý,
kto vyuíva prepravné sluby dopravcu, bez oh¾adu na
to, èi sa vie preukáza platným cestovným dokladom..
Doterajie odseky 5 a 7 sa oznaèujú ako odseky 6
a 8.
16. V § 16 ods. 7 a 8 sa slová odseku 5 nahrádzajú
slovami odseku 6.
17. V § 36 sa odsek 1 dopåòa písmenom q), ktoré znie:
q) notifikuje Európskej komisii cezhranièné dohody
pred ich uzatvorením, ako aj zámer uzatvori cezhranièné dohody s èlenským tátom a tretím tátom..

9. V § 14 ods. 3 sa slovo komisiu nahrádza slovami elezniènú agentúru.

18. V § 38 písm. a) sa za slová vo verejnom záujme,
vkladajú slová a to maximálne do výky limitov výdavkov schválených na tento úèel v rozpoète samosprávneho kraja na prísluný rozpoètový rok,.

10. V § 15 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto
slová: a bezodkladne o òom informova manaéra infratruktúry.

19. V § 42 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo jej nastavenia okrem ovládacích prvkov
urèených pre cestujúcich.
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20. V § 42 ods. 1 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:
g) dáva návesti, príkazy alebo pokyny v doprave na
dráhe v rozpore s predpismi o doprave na dráhe alebo koná tak, e jeho konanie mono dôvodne povaova za dávanie návestí, príkazov alebo pokynov v doprave na dráhe,
h) ohrozí alebo naruí plynulos a bezpeènos dopravy
na dráhe alebo spôsobí nehodu poruením povinnosti pod¾a tohto zákona,.
Doterajie písmená g) a k) sa oznaèujú ako písmená i) a m).
21. V § 42 ods. 1 písm. i) sa vypúajú slová alebo
ten, kto sa podie¾a na zabezpeèovaní dráhy alebo dopravy na dráhe a slová alebo vykonáva èinnosti pri
zabezpeèovaní dráhy alebo dopravy na dráhe.
22. V § 42 ods. 1 písm. j) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo vykonáva funkciu ruòovodièa bez vydaného preukazu a osvedèenia.
23. V § 42 ods. 1 písm. k) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo vedie dráhové vozidlo bez vydaného dokladu o oprávnení vies dráhové vozidlo.
24. V § 42 ods. 1 písm. l) sa slovo ruòovodiè nahrádza slovom vodiè dráhového vozidla.
25. V § 42 ods. 1 písmeno m) znie:
m) ako vodiè dráhového vozidla alebo obsluha lanovej
dráhy poruením povinnosti pod¾a zákona ohrozí
alebo naruí bezpeènos alebo plynulos dopravy
na dráhe alebo spôsobí nehodu..
26. V § 42 sa odsek 1 dopåòa písmenom n), ktoré
znie:
n) ako vodiè dráhového vozidla alebo obsluha lanovej
dráhy pri prevádzkovaní dopravy na dráhe poruí
povinnos pod¾a tohto zákona iným spôsobom ako
uvedeným v písmenách i) a m)..
27. V § 42 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Za priestupok pod¾a odseku 1
a) písm. a) a h) sa uloí pokuta od 50 eur do 500 eur,
b) písm. i) sa uloí pokuta od 100 eur do 1 000 eur a zákaz èinnosti a na dva roky,
c) písm. j) a k) sa uloí pokuta od 50 eur do 200 eur,
d) písm. l) sa uloí pokuta od 50 eur do 500 eur a zákaz
èinnosti a do jedného roka,
e) písm. m) sa uloí pokuta od 100 eur do 1 000 eur
a zákaz èinnosti a do troch rokov, a ak nehodu spôsobil pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku, ktorý zníil schopnos vies dráhové vozidlo, pokuta a do 5 000 eur a zákaz èinnosti a do
piatich rokov,
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f) písm. n) sa uloí pokuta od 100 eur do 500 eur.
(3) V blokovom konaní sa uloí za priestupok pod¾a
odseku 1
a) písm. a) a h), j) a k) pokuta od 10 eur do 60 eur,
b) písm. i) pokuta od 20 eur do 300 eur,
c) písm. l) pokuta od 10 eur do 60 eur,
d) písm. m) pokuta od 20 eur do 300 eur,
e) písm. n) pokuta od 10 eur do 60 eur..
28. V § 43 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý
znie:
(13) Bezpeènostný orgán uloí pokutu od 100 eur do
1 000 eur elezniènému podniku, ktorý
a) nezostavil plán radenia vlakov a bezodkladne o òom
neinformoval manaéra infratruktúry pod¾a § 15
ods. 2 písm. d),
b) nezabezpeèil, aby jeho zamestnanci repektovali pokyny oznaèených zamestnancov manaéra infratruktúry zodpovedných za organizáciu dopravy na
dráhe pod¾a § 15 ods. 2 písm. e)..
Doterajie odseky 13 a 15 sa oznaèujú ako odseky 14 a 16.
29. V § 43 ods. 14 sa slová odsekov 1 a 12 nahrádzajú slovami odsekov 1 a 13.
30. V § 46 ods. 13 sa vypúajú druhá a tretia veta.
31. Za § 46a sa vkladajú § 46b a 46c, ktoré znejú:
§ 46b
Prechodné ustanovenie k úprave
úèinnej od 1. decembra 2015
Konania o priestupkoch a iných správnych deliktoch
zaèaté a neukonèené do 30. novembra 2015 sa dokonèia pod¾a právnych predpisov úèinných do 30. novembra 2015.
§ 46c
Prechodné ustanovenie k úprave
úèinnej od 1. januára 2016
Preukazy ruòovodièov vydané pod¾a právnych predpisov úèinných do 31. decembra 2015 sa povaujú za
preukazy vydané pod¾a tohto zákona..
32. V prílohe è. 2 prvom bode podbode 1.2 siedma
odráka znie:
 zrak oboch oèí: efektívny,.
33. V prílohe è. 3 druhý bod vrátane nadpisu znie:

2. VEOBECNÉ ODBORNÉ ZNALOSTI A POIADAVKY NA ZÍSKANIE PREUKAZU RUÒOVODIÈA
Cie¾om veobecnej odbornej prípravy je sprostredkúva veobecnú spôsobilos vzh¾adom na vetky aspekty relevantné pre výkon povolania ruòovodièa. Veobecná odborná príprava je zameraná na základné poznatky a zásady, ktoré
sa uplatòujú nezávisle od druhu a povahy eleznièných vozidiel alebo elezniènej infratruktúry, a jej rozsah je uvedený v bodoch 1 a 7. Mono ju organizova bez praktických cvièení.
Spôsobilos vzh¾adom na osobitné druhy eleznièných vozidiel alebo bezpeènostné a prevádzkové predpisy a techniky pri konkrétnej elezniènej infratruktúre nie je súèasou veobecnej spôsobilosti. Odborná príprava zameraná na
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zabezpeèenie pecifickej spôsobilosti vzh¾adom na eleznièné vozidlá alebo elezniènú infratruktúru súvisí s osvedèením ruòovodièa a ustanovuje sa v prílohe è. 4 èasti I a II.
Charakter spôsobilosti, ktorú má úèastník odbornej prípravy nadobudnú, je uvedený v tejto tabu¾ke:
Charakter
spôsobilosti

Opis

pozna, opísa

znamená nadobudnutie poznatkov (údaje, fakty) potrebných na pochopenie súvislostí

pochopi/chápa,
rozpozna

znamená rozpoznanie a osvojenie si súvislostí, výkon úloh a rieenie problémov vo
vymedzenom rámci

1. Èinnos ruòovodièa, pracovné prostredie, úloha a zodpovednos ruòovodièa poèas elezniènej prevádzky,
profesionálne a osobnostné poiadavky vyplývajúce z povinností ruòovodièa:
a) pozna veobecné predpisy a pravidlá týkajúce sa prevádzky a bezpeènosti elezniènej dopravy (najmä poiadavky
a postupy týkajúce sa certifikácie ruòovodièov, nebezpeèného tovaru, ochrany ivotného prostredia, protipoiarnej ochrany),
b) pochopi pecifické poiadavky a profesionálne a osobnostné poiadavky (najmä prevane samostatná práca, práca na zmeny v 24-hodinovom cykle, osobná ochrana a bezpeènos, èítanie a aktualizácia dokumentov),
c) pochopi, aké správanie je zluèite¾né so zodpovednosou v oblasti bezpeènosti (najmä lieky, alkohol, drogy a iné
psychoaktívne látky, choroby, stres, únava),
d) rozpozna referenèné a prevádzkové dokumenty (najmä zbierku predpisov ruòovodièa, tabu¾ky traových pomerov, príruèka ruòovodièa),
e) rozpozna oblasti zodpovednosti a funkcie zúèastnených osôb,
f) pochopi význam precíznosti pri vykonávaní povinností a pri dodriavaní pracovných postupov,
g) pochopi aspekty bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci (najmä pravidlá správania na trati a v jej blízkosti, pravidlá bezpeèného nastupovania do ruòa a vystupovania z neho, ergonómia, bezpeènostné predpisy zamestnancov, osobné ochranné prostriedky),
h) pozna behaviorálne schopnosti a zásady (najmä zvládanie stresu, extrémnych situácií),
i) pozna zásady ochrany ivotného prostredia (najmä udrate¾ný spôsob jazdy).
2. Pre eleznièné technológie vrátane bezpeènostných zásad, ktoré tvoria základ prevádzkových predpisov, je potrebné
a) pozna zásady, predpisy a ustanovenia týkajúce sa bezpeènosti elezniènej prevádzky,
b) rozpozna oblasti zodpovednosti a funkcie zúèastnených osôb.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

3. Základnými zásadami elezniènej infratruktúry je pozna
systémové a trukturálne zásady a parametre,
veobecné charakteristiky tratí, eleznièných staníc, zriaïovacích staníc,
eleznièné stavby (najmä mosty, tunely, výhybky),
prevádzkové reimy (najmä jednoko¾ajová/dvojko¾ajová eleznièná prevádzka),
návestné systémy a systémy vlakového zabezpeèovaèa,
bezpeènostné zariadenia (najmä detektory horúcobenosti nápravových loísk, detektory dymu v tuneli),
trakèné napájanie (trolejové vedenie, ko¾ajnicové vedenie).

4. Základnými zásadami dorozumievania v prevádzke sú:
a) pozna význam dorozumievania a prostriedky a postupy dorozumievania,
b) rozpozna osoby, s ktorými sa ruòovodiè musí dorozumieva, a ich úlohu a zodpovednos (najmä zamestnanci
manaéra infratruktúry, pracovné povinnosti iných èlenov vlakového personálu),
c) rozpozna situácie alebo dôvody, ktoré si vyadujú dorozumievanie,
d) pochopi metódy dorozumievania.
5. Pre vlaky, ich zostavu a technické poiadavky na rune, osobné vozne a nákladné vozne a iné eleznièné vozidlá
je potrebné
a) pozna veobecné druhy trakcie (najmä elektrická, dieselová, parná),
b) opísa kontrukciu eleznièného vozidla (najmä podvozky, skriòa vozidla, stanovite ruòovodièa, ochranné systémy),
c) pozna obsah a systémy oznaèovania,
d) pozna dokumentáciu o zloení vlakov,
e) pochopi brzdový systém a výpoèet jeho výkonu,
f) rozpozna rýchlos vlaku,
g) rozpozna maximálne zaaenie spriahadla a sily v òom,
h) pozna funkcie a úèel systému riadenia vlaku.
6. Pre riziká spojené so elezniènou prevádzkou je vo veobecnosti potrebné
a) chápa zásady, ktorými sa riadi bezpeènos elezniènej dopravy,
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b) pozna riziká spojené so elezniènou prevádzkou a rôzne spôsoby ich zniovania,
c) pozna mimoriadne udalosti súvisiace s bezpeènosou a pochopi, aké správanie alebo reakcia je iaduca,
d) pozna postupy, ktoré sa uplatòujú pri nehodách, ktorých úèastníkmi sú osoby (najmä evakuácia).
7. Základnými zásadami fyziky sú:
a) pochopi, aké sily pôsobia na koleso,
b) rozpozna faktory, ktoré ovplyvòujú zrýchlenie a brzdný úèinok (najmä poveternostné podmienky, brzdové zariadenie, zníená miera adhézie, pieskovanie),
c) chápa zásady elektrickej energie (najmä obvody, meranie napätia)..
34. V prílohe è. 4 èasti II. ôsmy bod znie:
8. Ruòovodiè, ktorý sa musí dorozumieva s manaérom infratruktúry o otázkach dôleitých z h¾adiska bezpeènosti, musí ma jazykové znalosti v jazyku, ktorý urèí prísluný manaér infratruktúry. Ruòovodiè musí ma
také jazykové znalosti, aby sa mohol aktívne a úèinne dorozumieva v bených, nepriaznivých a núdzových situáciách.
Ruòovodiè musí by schopný pouíva metódu hlásení a metódu dorozumievania, ktorá je uvedená v technických pecifikáciách interoperability pre prevádzku a riadenie dopravy. Ruòovodiè musí by schopný rozumie
a komunikova ústne aj písomne na úrovni B1 Spoloèného európskeho referenèného rámca pre jazyky..
35. V prílohe è. 5 prvý a druhý bod znejú:
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaïuje jednotný európsky eleznièný priestor (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 343, 14. 12. 2012).
2. Smernica Komisie 2014/82/EÚ z 24. júna 2014, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady
2007/59/ES, pokia¾ ide o veobecné odborné znalosti, zdravotné poiadavky a poiadavky súvisiace s preukazmi
(Ú. v. EÚ L 184, 25. 6. 2014)..
36. Príloha è. 5 sa dopåòa iestym bodom, ktorý znie:
6. Smernica Komisie 2014/103/EÚ z 21. novembra 2014, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu
a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpeèného tovaru tretíkrát prispôsobujú vedecko-technickému
pokroku (Ú. v. EÚ L 335, 22. 11. 2014)..
Èl. VIII
Zákon è. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona è. 317/2012 Z. z., zákona è. 345/2012 Z. z., záko-

na è. 133/2013 Z. z., zákona è. 180/2013 Z. z., zákona
è. 388/2013 Z. z. a zákona è. 123/2015 Z. z. sa dopåòa
takto:
Príloha sa dopåòa iestym bodom, ktorý znie:

6. Smernica Komisie 2014/103/EÚ z 21. novembra 2014, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu
a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpeèného tovaru tretíkrát prispôsobujú vedecko-technickému
pokroku (Ú. v. EÚ L 335, 22. 11. 2014)..
Èl. IX
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. decembra 2015

okrem èl. I tyridsiateho tretieho bodu § 54 ods. 5
a èl. VII tridsiateho druhého bodu a tridsiateho tvrtého bodu, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 7. októbra 2015,
ktorým sa dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 67/2007 Z. z.
o monitorovacom a informaènom systéme pre námornú plavbu
v znení neskorích predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. j)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 67/2007
Z. z. o monitorovacom a informaènom systéme pre námornú plavbu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 441/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 239/2011 Z. z. sa dopåòa takto:

Príloha è. 2 sa dopåòa piatym bodom, ktorý znie:
5. Smernica Komisie 2014/100/EÚ z 28. októbra 2014,
ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2002/59/ES, ktorou sa zriaïuje monitorovací a informaèný systém Spoloèenstva pre lodnú
dopravu (Ú. v. EÚ L 308, 29. 10. 2014)..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. novembra 2015.

Robert Fico v. r.
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261
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 4 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
opatrenie zo 16. septembra 2015 è. MF/017458/2015-421, ktorým sa dopåòa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 è. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizaèná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpoètovej klasifikácie (oznámenie è. 690/2004
Z. z.) v znení neskorích predpisov.
Týmto opatrením sa v organizaènej klasifikácii rozpoètovej klasifikácie dopåòa nová kapitola Kancelária Súdnej
rady Slovenskej republiky.
V ekonomickej klasifikácii rozpoètovej klasifikácie sa dopåòajú podpoloky pre zaznamenanie bených a kapitálových transferov, ktoré sa poskytujú dopravným podnikom, Národnej dia¾niènej spoloènosti, a. s., a elezniciam Slovenskej republiky.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. januára 2016.
Opatrenie sa uvádza vo Finanènom spravodajcovi è. 10/2015, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky, a do opatrenia mono nazrie na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
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