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OPATRENIE
Dopravného úradu

č. 2/2018 zo 7. septembra 2018, ktorým sa určujú úhrady za prístup
k železničnej infraštruktúre a servisným zariadeniam

(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod
číslom 259/2018Z. z.)

Dopravný úrad podľa § 53 ods. 1 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 259/2015 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

(1) Týmto opatrením sa určujú úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre v rozsahu
minimálneho prístupového balíka a prístupu k infraštruktúre spájajúcej servisné zariadenia podľa
prílohy č. 13 časti B zákona, ako aj úhrady za prístup a služby v servisných zariadeniach podľa
prílohy č. 13 časti B druhého bodu zákona, ktorých jediným prevádzkovateľom je manažér
infraštruktúry.

(2) Na členenie úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre v rozsahu minimálneho
prístupového balíka a prístupu k infraštruktúre spájajúcej servisné zariadenia a na členenie úhrad
za prístup a služby v servisných zariadeniach, ktorých jediným prevádzkovateľom je manažér
infraštruktúry sa vzťahuje osobitný predpis.1) Na výpočet úhrad za prístup k železničnej
infraštruktúre v rozsahu minimálneho prístupového balíka a za prístup vrátane traťového prístupu
k servisným zariadeniam a službám poskytovaných v týchto servisných zariadeniach sa vzťahujú
ustanovenia osobitného predpisu.2)

(3) Na účely tohto opatrenia sa rozumie

a) vlakom podľa grafikonu vlak objednaný do nového grafikonu alebo do zmeny platného
grafikonu vlakovej dopravy,

b) vlakom ad hoc vlak objednaný mimo procesu tvorby platného grafikonu vlakovej dopravy.

(4) Výšky úhrad podľa odseku 1 sú uvedené v prílohách č. 1 a 2.

§ 2

Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.

1) § 4 ods. 4 opatrenia Dopravného úradu č. 1/2017 z 8. februára 2017 o regulačnom rámci pre určovanie úhrad za prístup

a používanie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení (oznámenie č. 20/2017 Z. z.).
2) § 4 ods. 5 až 18 opatrenia č. 1/2017.
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§ 3
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy z 2. decembra 2010 č. 3/2010
o určení úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre (oznámenie č. 462/2010 Z. z.) v znení
výnosu č. 7/2012 (oznámenie č. 156/2012 Z. z.).

§ 4
Účinnosť

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Ján Breja v. r. 
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Príloha č. 1
k opatreniu č. 28/2018 R. o.

DynamicResources\c17b2c6e-26be-477f-91aa-2d6ef7efb404_1.pdf

 
 

Výška úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre v rozsahu minimálneho 

prístupového balíka a prístupu k infraštruktúre spájajúcej servisné zariadenia podľa 

prílohy č. 13 časti B zákona  

 

 

a) Úhrada U1
1
) za objednanie a pridelenie kapacity na (i) tej kategórii trate 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úhrada U1 sa uplatní bez ohľadu na skutočné využitie objednanej a pridelenej kapacity. 

 

 

b) Úhrada U2
3
)
 
za riadenie a organizovanie dopravy na (i) tej kategórii trate 

 

Kategória trate 

(i) 

U2 

v eurách za vlkm 

bez dane z pridanej hodnoty 

1. 0,997 

2. 0,927 

3. 0,884 

4. 0,774 

5. 0,588 

 

  

                                                           
1) § 4 ods. 7 opatrenia č. 1/2017. 

Kategória 

trate 

(i) 

U1 

v eurách za vlkm 

bez dane z pridanej hodnoty 

vlaky podľa grafikonu vlaky ad hoc  

1. 0,0691 0,1890 

2. 0,0566 0,1575 

3. 0,0487 0,1207 

4. 0,0319 0,1112 

5. 0,0272 0,0981 
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c) Úhrada U3
3
) za zabezpečenie prevádzkyschopnosti železničnej infraštruktúry na (i) tej 

kategórii trate 

 

Kategória trate 

(i) 

U3 

v eurách za tisíc hrtkm bez dane 

z pridanej hodnoty 

1. 1,102 

2. 1,048 

3. 0,945 

4. 0,779 

5. 0,670 

 

 

Hodnota koeficientu ke
2
), ktorý sa používa pri výpočte úhrady U3 je 1,2. 

 

d) Úhrada U4
3
) za používanie elektrického napájacieho zariadenia pre dodávku trakčného 

prúdu 

 

U4 

v eurách za tisíc hrtkm 

bez dane z pridanej hodnoty 

0,228 

 

 

                                                           
2) § 4 ods. 9 opatrenia č. 1/2017. 
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Príloha č. 2
k opatreniu č. 28/2018 R. o.
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Výška úhrad za prístup a služby v servisných zariadeniach podľa prílohy č. 13 časti 

B druhého bodu zákona, ktorých jediným prevádzkovateľom je manažér 

infraštruktúry 

 

 

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

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

kategórie dopravného bodu 

 

Kategória dopravných 

bodov pre vlaky osobnej 

dopravy 

(jod) 

Usz1 

v eurách za zastavenie vlaku bez dane z pridanej hodnoty 

druh vlaku osobnej dopravy  

osobný vlak 
ostatné druhy vlakov 

okrem súpravových 

AOD 0,510 5,100 

BOD 0,480 1,115 

COD 0,460 0,460 

 

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

dopravný bod.  

 

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

ktoré sa zaraďujú do (jpm) tej kategórie dopravného bodu  

 

Kategória 

dopravného 

bodu 

(jpm) 

Usz2 

v eurách za mesiac a m
2 

bez dane z pridanej 

hodnoty 

Apm 2,35 

Bpm 2,00 

 

  

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

2) § 4 ods. 13 písm. b) a ods. 16 opatrenia č. 1/2017. 
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c) Úhrada Usz3
3
) za prístup k zriaďovacím staniciam a zariadeniam na zoraďovanie vlakov, 

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

prevádzkovateľom je manažér infraštruktúry a ktoré sa zaraďujú do kategórii 

dopravných bodov pre vlaky nákladnej dopravy (jnd) 

 

Kategória dopravných bodov 

pre vlaky nákladnej dopravy 

(jnd) 

Usz3 

v eurách za prístup vlaku bez dane 

z pridanej hodnoty 

AND 49,631 

BND 20,987 

CND 13,424 

DND 0,000 

 

 

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

dopravný bod. 

 

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

vozňov medzi dvoma úlohami  

 

 

Usz4 

v eurách za každých začatých 24 

hodín pobytu 1 vozňa bez dane 

z pridanej hodnoty 

0,195 

 

 

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

4) § 4 ods. 13 písm. d) a ods. 18 opatrenia č. 1/2017. 
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Príloha č. 3
k opatreniu č. 28/2018 R. o.
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Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie 

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa 

zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 343, 14. 

12. 2012). 
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