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Vysvetlivky skratiek 
 

  
AVV Všeobecná zmluva o používaní nákladných vozňov 
CIM Jednotné právne predpisy pre zmluvu o medzinárodnej železničnej 

preprave tovaru, Dodatok B k Dohovoru o medzinárodnej železničnej 
preprave tovaru 

COTIF 1999 Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave  
CUV Jednotné právne predpisy pre zmluvy o používaní vozňov v medzinárodnej 

železničnej preprave, Dodatok D k Dohovoru o medzinárodnej železničnej 
preprave  

DIUM Jednotný kilometrovník pre medzinárodnú železničnú prepravu tovaru 
DIUM SK Jednotný kilometrovník pre medzinárodnú železničnú prepravu tovaru 

Slovenská republika 
DP Doplňujúci poplatok 
EUR Euro 
HDV Hnacie dráhové vozidlo 
UTI Intermodálna prepravná jednotka 
KP Klasifikácia produkcie 
Mn vlak Manipulačný vlak 
NHM Harmonizovaná nomenklatúra tovarov 
NL Návratový list 
OL Odovzdávkový list 
OP VS Obchodné podmienky pre poskytovanie vlečkových služieb 
POZ Prepravno-obstarávateľská zmluva 
PGV Dohovor o používaní nákladných vozňov v medzinárodnej  preprave  
Príloha 2 k SMGS Pravidlá prepravy nebezpečných tovarov 
RID Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru, 

Dodatok C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave tovaru 
SMGS Dohoda o medzinárodnej železničnej preprave tovaru 
SR Slovenská republika 
št. hr. štátna hranica 
TR 1 Tarifa pre prepravu vozňových zásielok 
Z. z. Zbierka zákonov 
ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. 
ŽDP Železničný dopravno prepravný podnik 
Ž PP/N Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s.  
ŽSR Železnice Slovenskej republiky 
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O d d i e l   1 
 
Úvodné ustanovenia 
 
§ 1  -  Úvodné ustanovenia 
 
0101. Tarifu pre prepravu vozňových zásielok - TR 1 - 1111.00 vyhlasuje Železničná 

spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., (ďalej „ZSSK CARGO“). 
 
0102. Označenie tarify je v súlade s Klasifikáciou produkcie, vydanou Štatistickým 

úradom SR. 
 
0103. Obchodnými podmienkami pre prepravu tovarov po železnici, zabezpečovanú 

ZSSK CARGO, je Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. 
(Ž PP/N), platný od 1. apríla 2009, vrátane zmien a doplnení, vydaný na základe 
§ 6 ods. 2 a § 7 zákona NR SR č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach.            
Pre oblasť vlečkových služieb platia príslušné ustanovenia zákona NR SR 
č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona  
NR SR č.514/2009 Z.z. o doprave na dráhach. Práva a povinnosti zúčastnených 
strán sú dohodnuté podľa Obchodných podmienok pre poskytovanie vlečkových 
služieb v zmluve o poskytovaní vlečkových služieb alebo vo vlečkovej zmluve. 

 
0104. Zavedenie, zmeny, doplnenia a zrušenie tarify sa uverejňujú na internetovej stránke 

www.zscargo.sk. 
 
0105. Ceny uvedené v tarife sú ponukové. V cenách nie je zahrnutá daň z pridanej 

hodnoty. Daň z pridanej hodnoty sa počíta v zmysle zákona NR SR  
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

 
0106.  Ceny za výkony vo vnútroštátnej a v medzinárodnej preprave v tarife neuvedené  

sa stanovia dohodou, v súlade s § 3 zákona č.18/1996 Z. z. o cenách.  
 
0107. Dňom nadobudnutia účinnosti tarify sa ruší Tarifa pre prepravu vozňových zásielok 

TR 1, 1111.00, platná od 1. januára 2017, vrátane zmien a doplnení. 
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O d d i e l  2 
 
 

Všeobecné tarifné ustanovenia 
 
 

§ 2  -  Rozsah platnosti tarify 
 
Táto tarifa platí: 
 
0201. ak prepravu vykonáva ZSSK CARGO.  
 
Tarifa sa použije pre výpočet prepravného  
 
0202. vo vnútroštátnej preprave v zmysle podmienok ustanovenia 0103 

 
0203. v medzinárodnej preprave – dovoz, vývoz, tranzit v zmysle:  
 

 Jednotných právnych predpisov pre zmluvu o medzinárodnej železničnej 
preprave tovaru (CIM), Dodatku B k Dohovoru o medzinárodnej železničnej 
preprave (COTIF 1999), 

 Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID), 
Dodatku C  k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF 1999), 

 Jednotných právnych predpisov pre zmluvy o používaní vozňov  
v medzinárodnej železničnej preprave (CUV), Dodatku D k  Dohovoru 
o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF 1999), 

 Príručky pre nové podanie CIM/SMGS (GR - CIM/SMGS), 
 Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS),  
 
ak je ZSSK CARGO dopravcom vo vývoze, dovoze alebo tranzite a ak sa nepoužijú 
pre príslušnú prepravu Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky 
pre prepravu vozňových zásielok alebo medzinárodné tarify. 

 
0204. Tarifa sa použije pre výpočet doplňujúcich poplatkov v Oddieli 5, pokiaľ nie sú 

uvedené v Osobitných prepravných podmienkach, cenách a platobných 
podmienkach pre prepravu vozňových zásielok alebo v medzinárodných tarifách a 
pre výpočet poplatkov za výkony uskutočňované na inom zmluvne dohodnutom 
mieste ako VNVK v Oddieli 6. 

 
 

§ 3  -  Tarifná vzdialenosť 
 
Tarifná vzdialenosť je vzdialenosť  
 
0301. vo vnútroštátnej preprave: zo stanice odchodu do stanice príchodu, 

v  medzinárodnej preprave: 

 vývoz - zo stanice odchodu/odoslania do výstupného pohraničného tarifného 
bodu  

 dovoz - zo vstupného pohraničného tarifného bodu do stanice príchodu/určenia  

 tranzit - medzi vstupným pohraničným tarifným bodom a výstupným  
pohraničným tarifným bodom. 
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0302. Tarifná vzdialenosť medzi tarifnými bodmi vo vnútroštátnej preprave je uvedená 
v Kilometrovníku pre prepravu vozňových zásielok, ktorý je uverejnený  
na internetovej stránke ZSSK CARGO. 

 
0303. Tarifná vzdialenosť medzi tarifnými bodmi v medzinárodnej preprave je uvedená 

v Jednotnom kilometrovníku pre medzinárodnú železničnú prepravu tovaru  
– DIUM 8700.00 (DIUM SK). 

 
 

§ 4  -  Tarifná mena 
 
0401. Tarifnou menou je EURO (EUR). 

 
 

§ 5  -  Zásady pre výpočet dovozného a poplatkov 
 
0501. Výpočet dovozného závisí od: 

 hmotnosti zásielky 

 tarifnej vzdialenosti 

 druhu použitého vozňa 

 držiteľa vozňa: 
- vozeň, ktorý poskytol dopravca (vozeň držiteľa ZSSK CARGO, vozeň 

zmluvného držiteľa a vozeň dopravcu rozchodu 1520 mm); 
- vozeň, ktorý poskytol zákazník (vozeň AVV, ostatný vozeň a vozeň rozchodu 

1520 mm, ktorý nepatrí dopravcovi) 

 druhu tovaru 

 typu intermodálnej prepravnej jednotky (ďalej UTI). 
 

0502. Tarifa sa použije pre výpočet prepravného: 

 za tovar podaný na prepravu ako vozňová zásielka; 

 za tovar podaný na prepravu ako zásielka UTI; 

 za prepravu prázdnych vozňov. 
 
0503. Dovozné za vozňové zásielky a doplňujúce poplatky sa počítajú za tarifnú hmotnosť 

zásielky. Tarifná hmotnosť zásielky je skutočná hmotnosť zásielky zaokrúhlená  
na celých 100 kg vzostupne. Tarifná hmotnosť zásielky sa uvádza v tonách 
zaokrúhlene na jedno desatinné miesto. 

           Minimálna tarifná hmotnosť pre výpočet dovozného je: 

 15 ton pri dvojnápravových vozňoch; 

 30 ton pri viac ako dvojnápravových vozňoch a pri kĺbových a článkových 
vozňoch. 

Dovozné za zásielky UTI sa počíta podľa § 9 tejto tarify. 
 

0504. Ak nie je stanovené inak, počíta sa do hmotnosti zásielky všetko, čo je podané  
na prepravu (skutočná hmotnosť). 

 
0505. Dovozné za vozeň, prípadne UTI a poplatky v EUR podľa tejto tarify sa zaokrúhľujú 

na dve platné desatinné miesta; pri čiastke nižšej ako 0,005 EUR smerom dole 
(napr. 24,7841 EUR zaokrúhlene 24,78 EUR)  a pri čiastke 0,005 EUR a vyššej 
smerom hore (napr. 24,7853 EUR  zaokrúhlene 24,79 EUR). 

 
0506. Za výkony dopravcu vykonávané na žiadosť prepravcu alebo na základe opatrení 

orgánov štátnej správy sa počítajú doplňujúce poplatky, uvedené v tejto tarife 
v Oddieli 5 alebo dohodnuté zmluvné poplatky. 
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0507. Za výkony vzniknuté na inom zmluvne dohodnutom mieste ako VNVK realizované 
vo vzťahu ZSSK CARGO – zákazník sa počítajú poplatky za výkony 
uskutočňované na inom zmluvne dohodnutom mieste ako VNVK uvedené v tejto 
tarife v Oddieli 6. 

 
 

§ 6  -  Dovozné za prepravu vozňových zásielok vo vnútroštátnej preprave 
 
0601. Dovozné za prepravu vozňových zásielok vo vnútroštátnej preprave sa vypočíta 

vynásobením sadzby dovozného pre príslušné kilometrické pásmo tarifnou 
hmotnosťou zásielky. 
 

0602. Sadzby dovozného pre vozňové zásielky vo vozňoch, ktoré poskytol zákazník  
vo vnútroštátnej preprave sú uvedené v Tabuľke 01. 

 
0603. Sadzby dovozného pre vozňové zásielky vo  vozňoch, ktoré poskytol dopravca  

vo vnútroštátnej preprave sú uvedené v Tabuľke 02. 
 
0604. Toto ustanovenie sa použije len v prípade, ak v nákladnom liste nie je uvedená 

Dohoda o cene.  
 Za prepravu zásielok v  dvojnápravových vozňoch držiteľa ZSSK CARGO 

priestorovo využitých a  hmotnostne nevyťažených vo vnútroštátnej preprave je 
dovozné stanovené v Tabuľke 71. Tabuľka platí pre zásielky v dvojnápravových 
vozňoch držiteľa ZSSK CARGO pri maximálnom vyťažení 6 ton. 
Tabuľka neplatí pri podaní a dodaní vozňovej zásielky v staniciach:  
Maťovce 168 708, Vojany 168 401, Veľké Kapušany 168 302, Haniska pri 
Košiciach 152 801, Veľká Ida 152 504, Čierna nad Tisou 138 602 a Dobrá TKD  
138 719. 
Dovozné podľa tohto ustanovenia je konečné a  ďalšia zrážka z tohto dovozného  
sa neposkytuje. 

 

§ 7  -  Dovozné za prepravu vozňových zásielok v medzinárodnej preprave 
 
0701. Dovozné za prepravu vozňových zásielok v medzinárodnej preprave sa vypočíta 

vynásobením sadzby dovozného pre príslušné kilometrické pásmo tarifnou 
hmotnosťou zásielky. 
 

0702. Sadzby dovozného pre vozňové zásielky vo  vozňoch, ktoré poskytol zákazník 
v medzinárodnej preprave sú uvedené v Tabuľke 03. 

 
0703. Sadzby dovozného pre vozňové zásielky vo  vozňoch, ktoré poskytol dopravca 

v medzinárodnej preprave sú uvedené v Tabuľke 04. 
 
0704. Toto ustanovenie sa použije len v prípade, ak v nákladnom liste nie je uvedená 

Dohoda o cene.  
Za prepravu zásielok v dvojnápravových vozňoch držiteľa ZSSK CARGO 
priestorovo využitých a  hmotnostne nevyťažených v dovoze a vývoze je dovozné 
stanovené v Tabuľke 72. Tabuľka platí pre zásielky v dvojnápravových vozňoch 
držiteľa ZSSK CARGO pri maximálnom vyťažení 6 ton. 
Tabuľka neplatí pri podaní a dodaní vozňovej zásielky v staniciach:  
Maťovce 168 708, Vojany 168 401, Veľké Kapušany 168 302, Haniska pri 
Košiciach 152 801, Veľká Ida 152 504, Čierna nad Tisou 138 602 a Dobrá TKD  
138 719. 
Dovozné podľa tohto ustanovenia je konečné a ďalšia zrážka z tohto dovozného  
sa neposkytuje. 
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§ 8  -  Dovozné za prepravu prázdnych vozňov ako dopravných prostriedkov 
vo vnútroštátnej a v medzinárodnej preprave 

 
0801. Dovozné za prepravu prázdnych vozňov ako dopravných prostriedkov  

vo vnútroštátnej a v medzinárodnej preprave sa počíta podľa osobitných tarifných 
ustanovení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.  

 
 

§ 9  -   Dovozné za prepravu zásielok UTI vo vnútroštátnej a v medzinárodnej 
preprave 
 

0901. Dovozné za prepravu zásielok UTI, ktorými sú veľké kontajnery, výmenné 
nadstavby a cestné návesy (kódy tovarov NHM 993100, 993200, 993300, 993500, 
993900, 994100, 994200, 994300, 994900) vo vnútroštátnej a v medzinárodnej 
preprave sa vypočíta vynásobením príslušnej sadzby dovozného za UTI 1 
zodpovedajúcim rastrovým koeficientom v závislosti od kódu dĺžky a hmotnosti UTI. 
Dovozné sa vypočíta za každú UTI osobitne.   
Dovozné za vozeň je súčtom dovozného za jednotlivé UTI.  
Dovozné sa počíta za úhrnnú hmotnosť tovaru a prázdnej UTI. 

 
0902. Sadzby dovozného pre zásielky UTI na vozňoch, ktoré poskytol zákazník  

vo vnútroštátnej preprave sú uvedené v Tabuľke 91. 
 
0903. Sadzby dovozného pre zásielky UTI na vozňoch, ktoré poskytol dopravca  

vo vnútroštátnej preprave sú uvedené v Tabuľke 92. 
 
0904. Sadzby dovozného pre zásielky UTI na vozňoch, ktoré poskytol zákazník  

v medzinárodnej preprave sú uvedené v Tabuľke 93. 
 
0905. Sadzby dovozného pre zásielky UTI na vozňoch, ktoré poskytol dopravca 

 v medzinárodnej preprave sú uvedené v Tabuľke 94. 
 
0906. Rastrový koeficient sa stanoví z  tabuľky 97, podľa brutto hmotnosti UTI  

v kilogramoch. 
 
0907. Ak nie je uvedený v nákladnom liste typ UTI, sadzba sa vynásobí rastrovým 

koeficientom 1,00. 
 
0908. Pri preprave zásielok UTI ako skupiny vozňov alebo uceleného vlaku vo 

vnútroštátnej a v medzinárodnej preprave sa dovozné vypočíta ako súčet 
dovozného za každú UTI.  
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O d d i e l  3 
 

Osobitné tarifné ustanovenia 
 

§ 10  -  Prázdne vozne ako dopravné prostriedky  
 
1001. Za prázdne vozne ako dopravné prostriedky sa považujú: 

 železničné vozne (kódy tovarov NHM 9921 a  9922) prepravované  
na vnútroštátny nákladný list alebo na vozňový list CUV, pokiaľ nie je 
dohodnuté inak; 

 vozne rozchodu 1520 mm, ktoré nepatria dopravcovi. 
 
1002. Za prepravu prázdneho vozňa ako dopravného prostriedku s maximálnou 

hmotnosťou prázdneho vozňa do 40 ton vrátane je dovozné stanovené  
vo vnútroštátnej a v medzinárodnej preprave v Tabuľke 05, pokiaľ nie je dohodnuté 
inak.  
 
Za prepravu prázdneho vozňa ako dopravného prostriedku s hmotnosťou 
prázdneho vozňa vyššou ako 40 ton sa počíta dovozné za vlastnú hmotnosť 
prázdneho vozňa.  
Sadzby dovozného sú uvedené:  

 vo vnútroštátnej preprave v Tabuľke 01   

 v medzinárodnej preprave v Tabuľke 03, 
pokiaľ nie je dohodnuté inak. 

 
1003. Za prepravu prázdnych vozňov ako dopravných prostriedkov podaných na prepravu 

ako skupina vozňov alebo ucelený vlak vo vnútroštátnej a v medzinárodnej 
preprave sa dovozné vypočíta ako súčet zaokrúhleného dovozného za každý jeden 
prázdny vozeň ako dopravný prostriedok.  

 
 

§ 11  -  Zásielky dlhých nedeliteľných predmetov na viacerých vozňoch 
 
1101. Tieto ustanovenia platia pre zásielky, ktoré svojou dĺžkou vyžadujú prepravu  

na viacerých vozňoch, na ktorých spočíva časť nákladu. 
 
1102. Základom pre výpočet dovozného je celková skutočná hmotnosť zásielky, ktorá  

sa rozdelí rovnakým dielom na všetky naložené vozne použité na prepravu 
zásielky. Dovozné sa počíta za každý vozeň osobitne podľa príslušných tabuliek. 
Pre výpočet dovozného platí minimálna tarifná hmotnosť podľa ustanovenia 0503. 

 
 

§ 12 - Železničné vozne ako dopravné prostriedky pre sprievodcov  
a železničné vozne, ktoré sú použité na osobitné  účely, zaradené 
k nákladným vozňom z technických príčin  

 
1201. Tieto ustanovenia platia pre železničné vozne ako dopravné prostriedky pre 

sprievodcov (kód tovaru NHM 992000), pre železničné vozne, ktoré sú použité na 
osobitné účely, zaradené k nákladným vozňom z technických príčin (kód tovaru 
NHM 992400), na ktorých náklad nie je naložený. 

 
 



Tarifa pre prepravu vozňových zásielok                                                                                                      TR 1 
             

ZSSK CARGO 16 01. 01. 2018 

 

1202. Za prepravu železničných vozňov ako dopravných prostriedkov pre sprievodcov 
zásielok (bez ohľadu na počet sprievodcov) sa počíta dovozné 46,80 EUR  
za vozeň a 0,83 EUR za vozeň a 1 km.  
Ak sú železničné vozne ako dopravné prostriedky pre sprievodcov pridané  
k mimoriadnej zásielke, dovozné za tieto vozne sa nezvyšuje. 

 
1203.  Za prepravu železničných vozňov, ktoré sú použité na osobitné účely, zaradené 

k nákladným vozňom z technických príčin podaných na prepravu s nákladným 
listom v zmysle Ž PP/N článku 17 bodu 17.9, na ktorých náklad nie je naložený, sa 
počíta dovozné 46,80 EUR za vozeň a 0,83 EUR za vozeň a 1 km. 
Ak sú železničné vozne, ktoré sú použité na osobitné účely, zaradené k nákladným 
vozňom z technických príčin pridané k mimoriadnej zásielke, dovozné za tieto 
vozne sa nezvyšuje. 

 
 

§ 13  -  Koľajové vozidlá na vlastných kolesách 
 
1301. Za prepravu prázdneho koľajového vozidla na vlastných kolesách, kódy tovarov 

NHM 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 9915 sa počíta dovozné za vlastnú hmotnosť  
vozidla.  

 Pre výpočet dovozného platí minimálna tarifná hmotnosť podľa ustanovenia 0503. 
 Sadzby dovozného sú uvedené:  

 vo vnútroštátnej preprave v Tabuľke 01;   

 v medzinárodnej preprave v Tabuľke 03. 
 
1302. Za prepravu prázdneho koľajového vozidla na vlastných kolesách, kód tovaru  

NHM 8606 s maximálnou hmotnosťou vozidla do 40 ton vrátane je dovozné 
stanovené vo vnútroštátnej a v medzinárodnej preprave v Tabuľke 05. 

 Za prepravu prázdneho koľajového vozidla na vlastných kolesách, kód tovaru  
NHM 8606 s hmotnosťou vozidla vyššou ako 40 ton sa počíta dovozné za vlastnú 
hmotnosť vozidla.  

 Sadzby dovozného sú uvedené:  

 vo vnútroštátnej preprave v Tabuľke 01;   

 v medzinárodnej preprave v Tabuľke 03. 
 
1303. Za prepravu naloženého koľajového vozidla na vlastných kolesách, kódy tovarov 

NHM 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606 sa počíta dovozné za súčet vlastnej 
hmotnosti vozidla a hmotnosti naloženého tovaru.  

 Pre výpočet dovozného platí minimálna tarifná hmotnosť podľa ustanovenia 0503. 
 Sadzby dovozného sú uvedené:  

 vo vnútroštátnej preprave v Tabuľke 01;  

 v medzinárodnej preprave v Tabuľke 03. 
 

 

§ 14  -  Zásielky vo vybraných radoch vozňov držiteľa ZSSK CARGO 
 
Ustanovenia tohto paragrafu sa vzťahujú na vybrané rady vozňov držiteľa  

ZSSK  CARGO. 
Pri nakládke, alebo prekládke na ZSSK CARGO sa za použitie vybraných radov vozňov 
držiteľa ZSSK CARGO zvýši dovozné za každý vozeň radu: 
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1404. V prípade zásielok v skupinách vozňov alebo v ucelených vlakoch sa toto zvýšenie 

počíta za každý vozeň osobitne. 

 
1405. Čiastku, o ktorú sa zvýši dovozné, uvedenú v ustanoveniach 1401, 1402 a 1403, 

nie je možné znižovať. 
 
1406. Pokiaľ sa dovozné vypočítané podľa všeobecných, prípadne osobitných tarifných 

ustanovení zvyšuje alebo znižuje, čiastka, o ktorú sa zvýši dovozné, uvedená 
v ustanoveniach 1401, 1402 a 1403 sa pripočíta až po zvýšení alebo znížení 
dovozného. 

 
 
§ 15  -  Zásielky nebezpečného tovaru 

 
1501. Tieto ustanovenia platia pre výpočet dovozného za prepravu zásielok 

nebezpečného tovaru v zmysle ustanovení RID alebo Prílohy 2 k SMGS pre látky 
a predmety Triedy 1, Triedy 7 a kódy tovarov NHM 2711, 2801, 2806,  2807, 2808, 
2809, 2814, 291521.  

 
1502. Za prepravu zásielok nebezpečného tovaru v zmysle ustanovenia 1501 sa dovozné 

vypočítané podľa všeobecných, prípadne osobitných tarifných ustanovení  
a príslušných tabuliek zvýši o 15%. 

 
 

§ 16  -  Mimoriadne zásielky 
 
1601. Tieto ustanovenia platia pre výpočet dovozného za prepravu mimoriadnych 

zásielok v zmysle ustanovení Ž PP/N.  
 
1602. Za prepravu mimoriadnej zásielky sa dovozné vypočíta podľa príslušnej tabuľky  

za skutočnú prepravnú vzdialenosť stanovenú instradačným telegramom a zvýši  
sa o 100 %, okrem prepravy tovaru vo vozňoch podľa ustanovenia 1903.  

 
1603. Ak sa nebezpečný tovar prepravuje ako mimoriadna zásielka, dovozné sa vypočíta 

podľa  príslušnej tabuľky a zvýši sa o súčet percent podľa ustanovení 1502 a 1602. 
 
 

§ 17  -  Zásielky na paletách 
 
1701. Za prepravu zásielok na paletách vo vnútroštátnej a v medzinárodnej preprave  

sa dovozné počíta za úhrnnú hmotnosť tovaru a paliet. 
 

 
 
 

1401.  Habbins (277 0, 277 2), Habbillns(s) (278 0), Shimmns(s) (466 8), 
Shimm(n)s (476 8 - 477 7), Snps (472 3)......................................o 

   
       25,00 EUR 

1402. Heirrs (291 8), Rils (353 6 - 353 8, 354 0, 354 2), Rilns (355 2), 
Laas (430 5), Sps (471 7 - 472 0) .................................................o                                   

 
    12,10 EUR 

  
1403.   Uaai (995 0), Uaais (994 5), Uaaikks (994 6) ..............................o  1 300,00 EUR  
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§ 18  -  Zásielky v skupine vozňov a v ucelenom vlaku 
 
1801. Dovozné za prepravu zásielok v skupine vozňov a  v  ucelenom vlaku  

vo vnútroštátnej a v medzinárodnej preprave sa vypočíta ako súčet zaokrúhleného 
dovozného za každý jeden vozeň, vypočítaného podľa všeobecných, prípadne 
osobitných tarifných ustanovení.  

 
1802. Dovozné za prepravu vozňových zásielok (okrem kódov tovarov NHM 8606, 

992000, 9921, 9922 a 992400) v skupine vozňov a  v ucelenom vlaku  
vo vnútroštátnej preprave, v dovoze a vývoze sa vypočíta za každý jeden vozeň 
podľa všeobecných, prípadne osobitných tarifných ustanovení. Takto vypočítané 
dovozné za každý jeden vozeň sa zníži pre zásielky:  

 v skupine 2-4 vozňov o 2 %, 

 v skupine 5-9 vozňov o 4 %,  

 v skupine 10 a viac vozňov a v ucelenom vlaku o 6 %  
           a zaokrúhli na dve platné desatinné miesta v zmysle ustanovenia 0505.  
 
 

§ 19 - Preprava tovaru cez stanice s rôznym rozchodom – preprava  
bez prekládky  

 
1901. Ustanovenia tohoto paragrafu platia pre výpočet dovozného za prepravu tovaru  

vo vozňoch rozchodu 1520 mm, u ktorých bola vykonaná výmena podvozkov  
na rozchod 1435 mm a ktoré majú na oboch koncoch spojovacie vozne. 
Dovozné sa vypočíta podľa § 6, prípadne § 7.  

 
1902. V prípade, že ide o ucelenú skupinu vozňov rozchodu 1520 mm, musia byť všetky 

zásielky v skupine určené do jednej stanice určenia, pre jedného prijímateľa. 
 
1903. Za prepravu tovaru vo vozňoch rozchodu 1520 mm, u ktorých bola vykonaná 

výmena podvozkov na rozchod 1435 mm, sa vypočítané dovozné zvýši o 80%. 
 
1904. Spojovacie vozne (kód tovaru NHM 992400)  musia byť prepravované vždy  

s nákladným listom. Za vyhotovenie nákladného listu sa počíta doplňujúci poplatok 
DP 8205.  

 
1905. Pri vývoze tovaru vo vozňoch rozchodu 1520 mm zo SR dodá a vyplní nákladný list 

vnútroštátnej prepravy osobitne pre každý spojovací vozeň odosielateľ.  
            Do nákladného listu uvedie odosielateľ ako stanicu príchodu vstupnú priechodovú 

stanicu vozňov rozchodu 1520 mm a ako prijímateľa zapíše ZSSK CARGO. 
 
1906. Za prepravu spojovacích vozňov sa počíta dovozné podľa § 12 ustanovenia1203. 

Dovozné sa počíta len raz, zo stanice so zmenou rozchodu do stanice 
vykládky/nakládky. Za prepravu spojovacích vozňov zo stanice vykládky/nakládky 
do stanice so zmenou rozchodu sa dovozné nepočíta. 

 
1907. Za prepravu prázdnych vozňov dopravcu rozchodu 1520 mm zo stanice vykládky 

späť na vlastnícku železnicu alebo z vlastníckej železnice do stanice nakládky  
sa dovozné nepočíta. 

 
1908. Za prepravu prázdnych vozňov rozchodu 1520 mm, ktoré nepatria dopravcovi,  

zo stanice vykládky späť na vlastnícku železnicu alebo z vlastníckej železnice  
do stanice nakládky   
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 s maximálnou hmotnosťou prázdnych vozňov, ktoré nepatria dopravcovi,  
do 40 ton vrátane je dovozné stanovené v Tabuľke 05. 

 s hmotnosťou prázdnych vozňov, ktoré nepatria dopravcovi, vyššou ako 40 ton 
sa počíta dovozné za vlastnú hmotnosť prázdneho vozňa rozchodu 1520 mm, 
ktorý nepatrí dopravcovi. Sadzby dovozného sú uvedené v Tabuľke 03. 

 
1909. Za výmenu podvozkov naložených alebo prázdnych vozňov alebo za výmenu 

podvozkov koľajových vozidiel prepravovaných na vlastných kolesách sa počíta 
doplňujúci poplatok  DP 1250. 

 
 

§ 20  -  Preprava tovaru cez stanice s rôznym rozchodom – preprava  
s prekládkou 

 
2001. Ustanovenia tohto paragrafu platia pre výpočet dovozného za prepravu tovaru  

cez stanice s rôznym rozchodom.  
 
2002. Za zásielky prepravované s nákladným listom SMGS, CIM/SMGS do stanice 

určenia v dovoze sa počíta dovozné po prekládke do vozňov rozchodu 1435 mm  
za tarifnú hmotnosť zásielky v pôvodnom vozni rozchodu 1520 mm. Pre použitie 
Tabuľky 03, Tabuľky 04 pre výpočet dovozného je rozhodujúci držiteľ vozňov 
rozchodu 1435 mm, pokiaľ nie je dohodnuté inak.  

 
2003. Za zásielky prepravované s nákladným listom SMGS, CIM/SMGS zo  stanice 

odoslania vo vývoze sa počíta dovozné za tarifnú hmotnosť zásielky podľa 
všeobecných, prípadne osobitných tarifných ustanovení. 

 
2004. Pri zásielkach, pri ktorých bola vykonaná v stanici s rôznym rozchodom zmena 

stanice určenia, a ktoré sú prepravované s pôvodným nákladným listom SMGS, 
CIM/SMGS do novej stanice určenia, sa počíta dovozné za tarifnú hmotnosť 
zásielky v pôvodnom vozni. Dovozné sa počíta lomene (t.j. z pohraničného 
priechodového bodu do stanice s rôznym rozchodom a z tejto stanice do novej 
stanice určenia).  

 Pre výpočet dovozného z pohraničného priechodového bodu do stanice s rôznym 
rozchodom je pre použitie Tabuľky 03, Tabuľky 04 rozhodujúci držiteľ vozňov 
rozchodu 1520 mm, pokiaľ nie je dohodnuté inak. 

  Pre výpočet dovozného zo stanice s rôznym rozchodom do novej stanice určenia  
je pre použitie Tabuľky 03, Tabuľky 04 rozhodujúci držiteľ vozňov rozchodu 
1435 mm, pokiaľ nie je dohodnuté inak. 

   
2005. Pri zásielkach došlých s nákladným listom SMGS, CIM/SMGS do stanice s rôznym 

rozchodom sa za úsek z pohraničného priechodového bodu do tejto stanice počíta 
dovozné za tarifnú hmotnosť zásielky v pôvodnom vozni podľa všeobecných, 
prípadne osobitných tarifných ustanovení. 

 
2006. Pri zásielkach zo staníc s rôznym rozchodom ďalej podaných do staníc príchodu  

na vnútroštátny nákladný list sa dovozné počíta za tarifnú hmotnosť zásielky 
v každom vozni, do ktorého bola zásielka preložená podľa všeobecných, prípadne 
osobitných tarifných ustanovení. 

 
2007. Ak sa tovar patriaci k jednej zásielke tranzitom cez SR (východ - západ) prekladá 

v stanici s rôznym rozchodom z vozňa rozchodu 1520 mm do vozňov rozchodu 
1435 mm, počíta sa dovozné za prepravu po prekládke za každý vozeň osobitne, 
za tarifnú hmotnosť zásielky naloženej do vozňa rozchodu 1435 mm.  
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            Pre použitie Tabuľky 03, Tabuľky 04 pre výpočet dovozného je rozhodujúci držiteľ 
vozňov rozchodu 1435 mm, pokiaľ nie je dohodnuté inak.  

 
2008. Za zásielky prepravované tranzitom cez SR (západ - východ) sa počíta dovozné 

za tarifnú hmotnosť zásielky podľa všeobecných, prípadne osobitných tarifných 
ustanovení.    

   
 

§ 21  -  Vyhradený 
 
 

§ 22  -  Zásielky v ucelenom vlaku v tranzite pre vybrané relácie 

 
2201. Ustanovenia tohto paragrafu sa vzťahujú len na prepravu zásielok v ucelenom 

vlaku v tranzite vo vozňoch, ktoré poskytol zákazník. 
 
2202. Pre použitie ustanovení tohto paragrafu platí minimálna účtovná hmotnosť zásielok  

v ucelenom vlaku 800 ton netto. 
 
2203. Ak v ucelenom vlaku sú prepravované zásielky nebezpečného tovaru, dovozné 

v zmysle tohto paragrafu sa podľa ustanovenia 1502 už nezvyšuje. 
 
2204. Tieto ustanovenia neplatia pri preprave zásielok v ucelenom vlaku vo vozňoch, 

ktoré poskytol zákazník, prepravovaných v zmysle Ž PP/N ako mimoriadne zásielky 
a pre kódy tovarov 8606, 992000, 9921, 9922 a 992400. 

 
2205. Dovozné je vrátane spätného prázdneho behu vozňa (krytého loženým behom 

vozňa) a platí pre tieto vybrané relácie:  
 

 
Relácia 

 
do 999,9 t 

netto 

 
od 1000 t  

netto 

 
od 1200 t  

netto 

 
od 1400 t  

netto 
 

Z(do) PPS - Do(z) PPS EUR/1t EUR/1t EUR/1t EUR/1t 

Čadca št. hr. - Rusovce št. hr. 7,70 7,20 6,90 6,60 

Čadca št. hr. - Komárno št. hr. 7,70 7,20 6,90 6,60 

Čadca št. hr. - Štúrovo št. hr. 7,70 7,20 6,90 6,60 

Kúty št. hr. - Rusovce št. hr. 3,40 3,00 2,80 2,40 

Kúty št. hr. - Komárno št. hr. 6,80 6,30 6,10 5,90 

Kúty št. hr. - Štúrovo št. hr. 6,80 6,30 6,10 5,90 

 
2206. Uvedené sadzby dovozného v tabuľke sú konečné, pri výpočte dovozného podľa 

tohto paragrafu sa nepoužijú ostatné všeobecné a osobitné tarifné ustanovenia. 
 
2207. Spätná preprava sa musí realizovať najneskôr do 60 dní od predchádzajúceho 

loženého, prípadne prázdneho behu.  
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O d d i e l   4 
 
Tabuľky dovozného 
 
Tabuľka 01 Tabuľka sadzieb dovozného pre vozňové zásielky vo vozňoch, ktoré 

poskytol zákazník, za prepravu koľajových vozidiel na vlastných kolesách 
(okrem prázdnych koľajových vozidiel na vlastných kolesách kód tovaru 
NHM 8606 s maximálnou hmotnosťou do 40 ton vrátane) a za prepravu 
prázdnych vozňov ako dopravných prostriedkov s hmotnosťou vyššou  
ako 40 ton vo vnútroštátnej preprave 

Tabuľka 02 Tabuľka sadzieb dovozného pre vozňové zásielky vo vozňoch, ktoré 
poskytol dopravca vo vnútroštátnej preprave  

Tabuľka 03 Tabuľka sadzieb dovozného pre vozňové zásielky vo vozňoch, ktoré 
poskytol zákazník, za prepravu koľajových vozidiel na vlastných kolesách 
(okrem prázdnych koľajových vozidiel na vlastných kolesách kód tovaru 
NHM 8606 s maximálnou hmotnosťou do 40 ton vrátane) a za prepravu 
prázdnych vozňov ako dopravných prostriedkov s hmotnosťou vyššou  
ako 40 ton v medzinárodnej preprave  

Tabuľka 04 Tabuľka sadzieb dovozného pre vozňové zásielky vo vozňoch, ktoré 
poskytol dopravca v medzinárodnej preprave  

Tabuľka 05 Tabuľka dovozného za prepravu prázdnych vozňov ako dopravných 
prostriedkov a  prázdnych koľajových vozidiel na vlastných kolesách 
(kód tovaru NHM 8606) s maximálnou hmotnosťou do 40 ton vrátane 
vo vnútroštátnej a v medzinárodnej preprave  

  

Preprava zásielok v dvojnápravových vozňoch držiteľa ZSSK CARGO 
 priestorovo využitých a hmotnostne nevyťažených  

vo vnútroštátnej preprave a v dovoze, vývoze  
 

Tabuľka 71 Tabuľka dovozného za prepravu zásielok v dvojnápravových vozňoch 
držiteľa ZSSK CARGO priestorovo využitých a hmotnostne nevyťažených 
(maximálne vyťaženie 6 ton)  vo vnútroštátnej preprave 

Tabuľka 72 Tabuľka dovozného za prepravu zásielok v dvojnápravových vozňoch 
držiteľa ZSSK CARGO priestorovo využitých a hmotnostne nevyťažených 
(maximálne vyťaženie 6 ton) v dovoze a vývoze 

 

Preprava zásielok UTI 
  

Vnútroštátna preprava  
Tabuľka 91 Tabuľka sadzieb dovozného pre zásielky UTI na vozňoch, ktoré poskytol 

zákazník vo vnútroštátnej preprave 
Tabuľka 92 Tabuľka sadzieb dovozného pre zásielky UTI na vozňoch, ktoré poskytol 

dopravca vo vnútroštátnej preprave 
  

Medzinárodná preprava  
Tabuľka 93 Tabuľka sadzieb dovozného pre zásielky UTI na vozňoch, ktoré poskytol 

zákazník v medzinárodnej preprave   
Tabuľka 94 Tabuľka sadzieb dovozného pre zásielky UTI na vozňoch, ktoré poskytol 

dopravca v medzinárodnej preprave   
Tabuľka 97 Raster koeficientov pre výpočet dovozného za zásielky UTI  

vo vnútroštátnej a v medzinárodnej preprave 
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Tabuľka 01 - Tabuľka sadzieb dovozného pre vozňové zásielky vo vozňoch, ktoré 
poskytol zákazník, za prepravu koľajových vozidiel na vlastných 
kolesách (okrem prázdnych koľajových vozidiel na vlastných 
kolesách kód tovaru NHM 8606 s maximálnou hmotnosťou do 40 ton 
vrátane) a za prepravu prázdnych vozňov ako dopravných 
prostriedkov s hmotnosťou vyššou ako 40 ton vo vnútroštátnej 
preprave  

Tarifná  
vzdialenosť 

v km 

Sadzby dovozného 
v EUR za 1 tonu 

1 — 10 5,82 

11 — 20 6,41 

21 — 30 7,23 

31 — 40 8,04 

41 — 50 8,94 

51 — 60 9,81 

61 — 70 10,79 

71 — 80 11,48 

81 — 90 12,19 

91 — 100 12,85 

101 — 110 13,56 

111 — 120 14,27 

121 — 130 14,85 

131 — 140 15,54 

141 — 150 16,25 

151 — 160 16,84 

161 — 180 17,96 

181 — 200 19,23 

201 — 220 20,44 

221 — 240 21,63 

241 — 260 22,72 

261 — 280 23,80 

281 — 300 24,88 

301 — 320 25,94 

321 — 340 27,00 

341 — 360 28,00 

361 — 380 29,00 

381 — 400 30,00 

401 — 420 30,92 

421 — 440 31,79 

441 — 460 32,73 

461 — 480 33,55 

481 — 500 34,44 

501 — 520 35,24 

521 — 540 36,00 

541 — 560 36,72 

561 — 580 37,44 

581 — 600 38,16 

601 a viac 38,80 
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Tabuľka 02 - Tabuľka sadzieb dovozného pre vozňové zásielky vo vozňoch,     
                       ktoré poskytol dopravca vo vnútroštátnej preprave  

 

Tarifná  
vzdialenosť 

v km 

Sadzby dovozného 
v EUR za 1 tonu 

1 — 10 7,27 

11 — 20 8,01 

21 — 30 9,03 

31 — 40 10,04 

41 — 50 11,17 

51 — 60 12,26 

61 — 70 13,48 

71 — 80 14,35 

81 — 90 15,23 

91 — 100 16,06 

101 — 110 16,94 

111 — 120 17,83 

121 — 130 18,56 

131 — 140 19,42 

141 — 150 20,31 

151 — 160 21,04 

161 — 180 22,44 

181 — 200 24,03 

201 — 220 25,54 

221 — 240 27,03 

241 — 260 28,40 

261 — 280 29,75 

281 — 300 31,10 

301 — 320 32,42 

321 — 340 33,74 

341 — 360 34,99 

361 — 380 36,24 

381 — 400 37,49 

401 — 420 38,65 

421 — 440 39,73 

441 — 460 40,91 

461 — 480 41,93 

481 — 500 43,05 

501 — 520 44,05 

521 — 540 45,00 

541 — 560 45,89 

561 — 580 46,80 

581 — 600 47,70 

601 a viac 48,50 
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Tabuľka 03 - Tabuľka sadzieb dovozného pre vozňové zásielky vo vozňoch, ktoré 
poskytol zákazník, za prepravu koľajových vozidiel na vlastných 
kolesách (okrem prázdnych koľajových vozidiel na vlastných 
kolesách kód tovaru NHM 8606 s maximálnou hmotnosťou do 40 ton 
vrátane) a za prepravu prázdnych vozňov ako dopravných 
prostriedkov s hmotnosťou vyššou ako 40 ton v medzinárodnej 
preprave  

Tarifná  
vzdialenosť 

v km 

Sadzby dovozného 
v EUR za 1 tonu 

1 — 10 7,76 

11 — 20 8,68 

21 — 30 9,59 

31 — 40 10,30 

41 — 50 11,02 

51 — 60 11,70 

61 — 70 12,41 

71 — 80 13,08 

81 — 90 13,74 

91 — 100 14,42 

101 — 110 15,06 

111 — 120 15,72 

121 — 130 16,36 

131 — 140 17,00 

141 — 150 17,60 

151 — 160 18,24 

161 — 180 19,36 

181 — 200 20,52 

201 — 220 21,71 

221 — 240 22,82 

241 — 260 23,91 

261 — 280 24,97 

281 — 300 26,04 

301 — 320 27,00 

321 — 340 28,08 

341 — 360 29,09 

361 — 380 30,10 

381 — 400 31,05 

401 — 420 31,98 

421 — 440 32,92 

441 — 460 33,78 

461 — 480 34,65 

481 — 500 35,48 

501 — 520 36,33 

521 — 540 37,12 

541 — 560 37,91 

561 — 580 38,63 

581 — 600 39,34 

601 a viac 40,05 
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Tabuľka 04 - Tabuľka sadzieb dovozného pre vozňové zásielky vo vozňoch, ktoré  
                       poskytol dopravca v medzinárodnej preprave  

 

Tarifná  
vzdialenosť 

v km 

Sadzby dovozného 
v EUR za 1 tonu 

1 — 10 9,70 

11 — 20 10,84 

21 — 30 11,98 

31 — 40 12,87 

41 — 50 13,77 

51 — 60 14,62 

61 — 70 15,51 

71 — 80 16,35 

81 — 90 17,17 

91 — 100 18,02 

101 — 110 18,82 

111 — 120 19,65 

121 — 130 20,44 

131 — 140 21,24 

141 — 150 22,00 

151 — 160 22,80 

161 — 180 24,19 

181 — 200 25,64 

201 — 220 27,13 

221 — 240 28,52 

241 — 260 29,88 

261 — 280 31,21 

281 — 300 32,55 

301 — 320 33,75 

321 — 340 35,09 

341 — 360 36,36 

361 — 380 37,62 

381 — 400 38,81 

401 — 420 39,97 

421 — 440 41,15 

441 — 460 42,22 

461 — 480 43,31 

481 — 500 44,34 

501 — 520 45,41 

521 — 540 46,40 

541 — 560 47,38 

561 — 580 48,28 

581 — 600 49,17 

601 a viac 50,06 
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    Tabuľka 05- Tabuľka dovozného za prepravu prázdnych vozňov  ako dopravných 

prostriedkov a prázdnych koľajových vozidiel na  vlastných 
kolesách (kód tovaru NHM 8606) s maximálnou hmotnosťou 
do 40 ton vrátane vo vnútroštátnej a v medzinárodnej preprave  

 

Tarifná  
vzdialenosť 

v km 

Dovozné v EUR za vozeň 

dvojnápravový 
viac ako  

dvojnápravový 
1 — 10 72 107 

11 — 20 80 120 

21 — 30 88 132 

31 — 40 95 142 

41 — 50 101 151 

51 — 60 108 161 

61 — 70 116 172 

71 — 80 121 180 

81 — 90 128 190 

91 — 100 133 198 

101 — 110 139 208 

111 — 120 145 218 

121 — 130 150 227 

131 — 140 157 235 

141 — 150 165 244 

151 — 160 170 252 

161 — 180 180 270 

181 — 200 190 285 

201 — 220 201 301 

221 — 240 213 318 

241 — 260 224 334 

261 — 280 234 349 

281 — 300 243 364 

301 — 320 253 380 

321 — 340 264 394 

341 — 360 274 408 

361 — 380 283 423 

381 — 400 291 436 

401 — 420 299 449 

421 — 440 308 462 

441 — 460 317 474 

461 — 480 326 487 

481 — 500 333 498 

501 — 520 340 509 

521 — 540 347 520 

541 — 560 354 532 

561 — 580 361 542 

581 — 600 369 551 

601 a viac 376 560 
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Tabuľka 71- Tabuľka dovozného za prepravu zásielok v dvojnápravových   vozňoch  
držiteľa ZSSK CARGO priestorovo využitých a hmotnostne 
nevyťažených  (maximálne vyťaženie 6 ton) vo vnútroštátnej preprave 

  

Tarifná  
vzdialenosť 

v km 

Dovozné v EUR  
za dvojnápravový vozeň 
držiteľa ZSSK CARGO 

1 — 10 88 

11 — 20 88 

21 — 30 88 

31 — 40 95 

41 — 50 101 

51 — 60 108 

61 — 70 116 

71 — 80 121 

81 — 90 128 

91 — 100 133 

101 — 110 139 

111 — 120 145 

121 — 130 150 

131 — 140 157 

141 — 150 165 

151 — 160 170 

161 — 180 180 

181 — 200 190 

201 — 220 201 

221 — 240 216 

241 — 260 231 

261 — 280 247 

281 — 300 264 

301 — 320 278 

321 — 340 291 

341 — 360 302 

361 — 380 315 

381 — 400 328 

401 — 420 339 

421 — 440 350 

441 — 460 361 

461 — 480 373 

481 — 500 384 

501 — 520 393 

521 — 540 402 

541 — 560 412 

561 — 580 422 

581 — 600 431 

601 a viac 438 
 
Tabuľka neplatí pri podaní a dodaní vozňovej zásielky v staniciach:  
Maťovce 168 708, Vojany 168 401, Veľké Kapušany 168 302, Haniska pri Košiciach 
152 801, Veľká Ida 152 504, Čierna nad Tisou 138 602 a Dobrá TKD 138 719.  
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Tabuľka 72 - Tabuľka dovozného za prepravu zásielok v dvojnápravových     
vozňoch držiteľa ZSSK CARGO priestorovo využitých  
a hmotnostne nevyťažených (maximálne vyťaženie 6 ton) 
v dovoze a vývoze 

Tarifná  
vzdialenosť 

v km 

Dovozné v EUR  
za dvojnápravový vozeň  
držiteľa ZSSK CARGO 

1 — 10 95 

11 — 20 95 

21 — 30 95 

31 — 40 101 

41 — 50 110 

51 — 60 116 

61 — 70 122 

71 — 80 129 

81 — 90 135 

91 — 100 140 

101 — 110 146 

111 — 120 151 

121 — 130 159 

131 — 140 167 

141 — 150 173 

151 — 160 180 

161 — 180 191 

181 — 200 202 

201 — 220 217 

221 — 240 228 

241 — 260 240 

261 — 280 253 

281 — 300 269 

301 — 320 283 

321 — 340 300 

341 — 360 318 

361 — 380 336 

381 — 400 350 

401 — 420 362 

421 — 440 375 

441 — 460 385 

461 — 480 395 

481 — 500 406 

501 — 520 417 

521 — 540 428 

541 — 560 437 

561 — 580 445 

581 — 600 454 

601 a viac 463 
 
Tabuľka neplatí pri podaní a dodaní vozňovej zásielky v staniciach: 
Maťovce 168 708, Vojany 168 401, Veľké Kapušany 168 302, Haniska pri Košiciach  
152 801, Veľká Ida 152 504, Čierna nad Tisou 138 602 a Dobrá TKD 138 719.  
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Tabuľka 91 -  Tabuľka 
sadzieb dovozného pre 
zásielky UTI na vozňoch, 
ktoré poskytol zákazník  
vo vnútroštátnej preprave 

Tabuľka 92 -  Tabuľka    
sadzieb dovozného pre   
zásielky UTI na vozňoch,   
ktoré poskytol dopravca 
vo vnútroštátnej preprave 

Tarifná 
vzdialenosť 

v km 

Sadzby  
dovozného   

v EUR 
za  UTI 1 

1 — 20 180 

21 — 40 212 

41 — 60 245 

61 — 80 280 

81 — 100 312 

101 — 120 348 

121 — 140 381 

141 — 160 413 

161 — 180 444 

181 — 200 480 

201 — 220 513 

221 — 240 547 

241 — 260 582 

261 — 280 615 

281 — 300 649 

301 — 320 685 

321 — 340 716 

341 — 360 752 

361 — 380 786 

381 — 400 816 

401 — 420 852 

421 — 440 886 

441 — 460 920 

461 — 480 952 

481 — 500 986 

501 — 520 1 024 

521 — 540 1 052 

541 — 560 1 089 

561 — 580 1 124 

581 — 600 1 156 

601 a viac 1 188 

  Tarifná 
vzdialenosť 

v km 

Sadzby  
dovozného 

v EUR 
za UTI 1 

1 — 20 224 

21 — 40 264 

41 — 60 306 

61 — 80 350 

81 — 100 389 

101 — 120 434 

121 — 140 476 

141 — 160 516 

161 — 180 555 

181 — 200 600 

201 — 220 641 

221 — 240 683 

241 — 260 727 

261 — 280 768 

281 — 300 811 

301 — 320 856 

321 — 340 895 

341 — 360 939 

361 — 380 982 

381 — 400 1 020 

401 — 420 1 065 

421 — 440 1 107 

441 — 460 1 149 

461 — 480 1 190 

481 — 500 1 232 

501 — 520 1 279 

521 — 540 1 315 

541 — 560 1 361 

561 — 580 1 404 

581 — 600 1 445 

601 a  viac 1 484 
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Tabuľka 94 -  Tabuľka 
sadzieb dovozného pre 
zásielky UTI na vozňoch, 
ktoré poskytol dopravca 
v medzinárodnej preprave 
 

   Tabuľka 93 -  Tabuľka   
   sadzieb dovozného pre  
   zásielky UTI na vozňoch,  
   ktoré poskytol zákazník  
   v medzinárodnej preprave 
 

Tarifná 
vzdialenosť 

v km 

Sadzby  
dovozného 

v EUR 
za UTI 1 

1 — 20 185 

21 — 40 220 

41 — 60 256 

61 — 80 289 

81 — 100 326 

101 — 120 359 

121 — 140 395 

141 — 160 431 

161 — 180 463 

181 — 200 497 

201 — 220 533 

221 — 240 568 

241 — 260 603 

261 — 280 637 

281 — 300 674 

301 — 320 711 

321 — 340 744 

341 — 360 780 

361 — 380 816 

381 — 400 853 

401 — 420 885 

421 — 440 920 

441 — 460 957 

461 — 480 993 

481 — 500 1 025 

501 — 520 1 064 

521 — 540 1 093 

541 — 560 1 129 

561 — 580 1 166 

581 — 600 1 201 

601 a viac 1 236 

  Tarifná 
vzdialenosť 

v km 

Sadzby  
dovozného   

v EUR 
za UTI 1 

1 — 20 231 

21 — 40 274 

41 — 60 319 

61 — 80 361 

81 — 100 407 

101 — 120 448 

121 — 140 493 

141 — 160 538 

161 — 180 578 

181 — 200 621 

201 — 220 666 

221 — 240 709 

241 — 260 753 

261 — 280 796 

281 — 300 842 

301 — 320 888 

321 — 340 929 

341 — 360 974 

361 — 380 1 019 

381 — 400 1 066 

401 — 420 1 106 

421 — 440 1 149 

441 — 460 1 196 

461 — 480 1 241 

481 — 500 1 281 

501 — 520 1 330 

521 — 540 1 366 

541 — 560 1 411 

561 — 580 1 457 

581 — 600 1 501 

601 a  viac 1 545 
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Tabuľka 97  -  Raster koeficientov pre výpočet dovozného za zásielky UTI 

vo vnútroštátnej a v medzinárodnej preprave 
 

Typ UTI Rastrový koeficient pre hmotnosti 

Kód Dĺžka     8 t  16,5 t  22 t  34 t 

dĺžky (stopy
) 

(m)  8 t  16,5 t  22 t  34 t  

20 20   6,15 0,37 0,45 0,55 0,75 0,85 

25 — 6,16 - 7,82 0,37 0,50 0,55 0,75 0,85 

30 30 7,83 - 9,15 0,50 0,55 0,75 0,75 0,85 

40, 45 40, 45 9,16 - 13,75 0,70 0,75 1,00 1,00 1,00 

70 — náves 0,70 0,75 1,00 1,00 1,00 
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O d d i e l   5 
 
Doplňujúce poplatky – D P  
 
 
DP 12  Poplatok za výmenu podvozkov naložených alebo prázdnych vozňov, 

alebo koľajových vozidiel prepravovaných na vlastných kolesách 
 

1250. Za výmenu podvozkov naložených alebo prázdnych vozňov, alebo za výmenu 
podvozkov koľajových vozidiel prepravovaných na vlastných kolesách sa počíta  
za každý podvozok ................................................................................. 112,20 EUR 

 
Tento poplatok sa počíta len raz, spravidla v naloženom behu, spolu s dovozným.  
 
Za vozne, ktoré poskytol zákazník sa tento poplatok počíta aj v prípade, ak vozeň, ktorý 
poskytol zákazník vstúpil v prázdnom stave a v prázdnom stave aj vystúpil. 

 
 
DP 17  Poplatok za prekládku alebo prečerpanie tovaru      
 

Za prekládku alebo prečerpanie tovaru sa počíta za vozeň za každých aj začatých 100 kg 
 
1710. dreva, hutných výrobkov, tovaru vo zväzkoch, kusového tovaru a ostatného tovaru 

prekladaného strojne bez ďalšieho upevňovania po prekládke ............... 6,75 EUR/t 
 
1711. dreva, hutných výrobkov, tovaru vo zväzkoch, kusového tovaru a ostatného tovaru 

prekladaného strojne s potrebou ďalšieho upevňovania po prekládke .... 7,45 EUR/t 
 
1720. kvapalín .................................................................................................... 7,35 EUR/t 
 
1730. rúd kovových a nekovových, peliet, uhlia, ostatného sypaného tovaru .... 6,55 EUR/t 
 
1740. ostatného tovaru prekladaného ručne .................................................... 10,20 EUR/t 
 
1750. za prekládku UTI (naloženej alebo prázdnej) sa počíta za každú UTI ..... 39,30 EUR 
 
 
DP 33  Poplatok z miesta (úložné)  
 

3301. Za tovar, uložený na voľnom priestranstve stanice, sa počíta za každý aj začatý 
deň za 1m2 ................................................................................................ 0,54 EUR 

 
 

DP 34   Poplatok za zisťovanie hmotnosti zásielok  
 

Za každé zisťovanie hmotnosti zásielky v stanici odchodu/odoslania alebo v stanici 
príchodu/určenia sa počíta 
 
3401. za samostatný vozeň a prvý vozeň v skupine vozňov alebo v ucelenom vlaku 

.................................................................................................................. 17,75 EUR 
3402. za druhý až desiaty vozeň v skupine vozňov alebo v ucelenom vlaku ..... 10,40 EUR  
3403. za jedenásty a každý ďalší vozeň v skupine vozňov alebo v ucelenom vlaku  

.................................................................................................................... 8,90 EUR 
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Za každé zisťovanie hmotnosti v stanici na ceste sa počíta  
 

3404. za samostatný vozeň a prvý vozeň v skupine vozňov alebo v ucelenom vlaku 
.................................................................................................................. 50,00 EUR 

3405. za druhý až desiaty vozeň v skupine vozňov alebo v ucelenom vlaku ..... 31,20 EUR  
3406. za jedenásty a každý ďalší vozeň v skupine vozňov alebo v ucelenom vlaku 

.................................................................................................................. 25,90 EUR 
 
 

DP 38  Poplatok za posun - prestavné 
 

Ak bol na žiadosť prepravcu alebo pre povahu zásielky na nakládku alebo vykládku  
už pristavený  vozeň, skupina vozňov alebo ucelený vlak prestavený na inú koľaj alebo iné 
miesto v zmysle Ž PP/N článku 8 bodu 8.7.1 a 8.7.3, počíta sa za prestavenie  
 
3801. za samostatný vozeň ................................................................................ 29,70 EUR 
3802. za prvý vozeň v skupine vozňov alebo v ucelenom vlaku......................... 29,70 EUR 
3803. za každý ďalší vozeň v skupine vozňov alebo v ucelenom vlaku............... 5,20 EUR 
 
Prestavné sa vyberie aj za prestavenie vozňa z dôvodu zaistenia bezpečnosti  
pri prepravnej prekážke pri preprave nebezpečných tovarov, zloženia preťaže, doloženia 
zásielky, úpravy zásielky alebo prekládky, na odstránenie ložnej chyby alebo komerčnej 
chyby a pri vyčistení vozňa, ktoré zavinil prepravca. 

 
 
DP 40  Poplatok za splnenie colných formalít v krajine odoslania 
 

4001. Za každé vystavenie a predloženie Jednotného colného dokladu s príslušnými  
prílohami sa počíta ................................................................................... 10,80 EUR 

 
4002. Za každé vystavenie Jednotného colného dokladu sa počíta .................... 8,60 EUR 
 
4003. Za vystavenie Doplnkového jednotného colného dokladu za každú deklarovanú 

položku sa počíta ....................................................................................... 4,50 EUR 
 
4004. Za vyžiadanie chýbajúcich údajov pre vyplnenie Jednotného colného dokladu   

alebo Deklarácie údajov o colnej hodnote pre objednávateľa, prípadne jeho   
urgenciu, za každé vyžiadanie, resp. urgenciu sa počíta ........................... 2,65 EUR 

 
4005. Za každé vystavenie prehlásenia o štatúte tovaru Spoločenstva (T2L) sa počíta   

.................................................................................................................... 5,70 EUR 
 
4006. Za každé predloženie prehlásenia o štatúte tovaru Spoločenstva (T2L) sa počíta   

.................................................................................................................... 4,50 EUR 
 

4007. Za každé vystavenie a predloženie prehlásenia o štatúte tovaru Spoločenstva  
(T2L) sa počíta ........................................................................................... 9,60 EUR 

 
4008. Za vyhotovenie tranzitného colného vyhlásenia bez ručenia na žiadosť zákazníka  

sa počíta ..................................................................................................... 7,35 EUR 
 

DP 41 Poplatok za splnenie colných formalít v tranzitnej krajine 
 

4101. Za vyhotovenie tranzitného colného vyhlásenia bez ručenia na žiadosť zákazníka 
sa počíta .................................................................................................... 7,35 EUR 
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DP 42  Poplatok za splnenie colných formalít v krajine určenia 
 

4201. Za každé vystavenie a predloženie Jednotného colného dokladu s príslušnými  
prílohami sa počíta ................................................................................... 10,80 EUR 

 
4202. Za každé vystavenie:  

- Jednotného colného dokladu 
  - Deklarácie údajov o colnej hodnote v krajine určenia 
  sa počíta ..................................................................................................... 8,60 EUR 
 

4203. Za vystavenie: 
  - Doplnkového jednotného colného dokladu 

              - Doplnkovej deklarácie údajov o colnej hodnote v krajine určenia 
              za každú deklarovanú položku sa počíta ..................................................  4,50 EUR 
 

4204. Za vyžiadanie chýbajúcich údajov pre vyplnenie Jednotného colného dokladu   
alebo Deklarácie údajov o colnej hodnote pre objednávateľa, prípadne jeho   
urgenciu, za každé vyžiadanie, resp. urgenciu sa počíta .......................... 2,65 EUR 

 
4205. Za každé vystavenie kontrolného dokladu (T5) sa počíta.......................... 5,70 EUR 

 
4206. Za každé predloženie kontrolného dokladu (T5) sa počíta ....................... 4,50 EUR 

 
4207. Za každé vystavenie a predloženie kontrolného dokladu (T5) sa počíta... 9,60 EUR 

 
4208. Za vyhotovenie tranzitného colného vyhlásenia bez ručenia na žiadosť zákazníka  

sa počíta .................................................................................................... 7,35 EUR 
 
 

DP 50  Poplatok za pobyt vozňa    
 

Za pobyt vozňa pri nakládke alebo vykládke vo vnútroštátnej a  v medzinárodnej 
preprave sa počíta za každú aj začatú hodinu 
 
5001. pri jednoduchej manipulácii za dvojnápravový vozeň držiteľa ZSSK CARGO  

po 24-och hodinách do 48. hodiny ............................................................. 1,16 EUR 
 
5002. pri jednoduchej manipulácii za dvojnápravový vozeň držiteľa ZSSK CARGO  

od 49. hodiny .............................................................................................. 2,04 EUR 
 
5003. pri jednoduchej manipulácii za viac ako dvojnápravový vozeň držiteľa  

ZSSK CARGO po 24-och hodinách do 48. hodiny ..................................... 2,40 EUR 
 
5004. pri jednoduchej manipulácii za viac ako dvojnápravový vozeň držiteľa  

ZSSK CARGO od 49. hodiny ..................................................................... 3,10 EUR 
 
5005. pri dvojitej manipulácii za dvojnápravový vozeň držiteľa ZSSK CARGO alebo 

dvojnápravový vozeň zmluvného držiteľa naložený na, smerom ku, tranzitom 
cez železničný podnik držiteľa, po 24-och hodinách do 48. hodiny ........... 1,16 EUR 

 
5006. pri dvojitej manipulácii za dvojnápravový vozeň držiteľa ZSSK CARGO alebo 

dvojnápravový vozeň zmluvného držiteľa naložený na, smerom ku, tranzitom 
cez železničný podnik držiteľa, od 49. hodiny  ........................................... 2,04 EUR  
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5007. pri dvojitej manipulácii za viac ako dvojnápravový vozeň držiteľa ZSSK CARGO 
alebo viac ako dvojnápravový vozeň zmluvného držiteľa naložený na, smerom ku, 
tranzitom cez železničný podnik držiteľa, po 24-och hodinách do 48. hodiny 
.................................................................................................................... 2,40 EUR 

 
5008. pri dvojitej manipulácii za viac ako dvojnápravový vozeň držiteľa ZSSK CARGO 

alebo viac ako dvojnápravový vozeň zmluvného držiteľa naložený na, smerom ku, 
tranzitom cez železničný podnik držiteľa, od 49. hodiny ............................ 3,10 EUR 

 
5009. za vozeň zmluvného držiteľa (okrem prípadov počítania podľa DP 5005  

až DP 5008), za vozeň dopravcu rozchodu 1520 mm ............................... 3,10 EUR 
 
            Pri pristavení na nakládku vozňa zmluvného držiteľa naloženého na, smerom ku, 

tranzitom cez železničný podnik držiteľa, ako náhrada za vozne držiteľa  
ZSSK CARGO sa poplatok za pobyt vozňa počíta podľa ustanovení 5001 až 5004. 
Na tieto prípady vydá ZSSK CARGO vždy dispozíciu. 

 
5010. za ochranný vozeň držiteľa ZSSK CARGO po 24-och hodinách do 48. hodiny 

.................................................................................................................... 1,16 EUR 
5011. za ochranný vozeň držiteľa ZSSK CARGO od 49. hodiny ........................  2,04 EUR 
5012. za ochranný vozeň zmluvného držiteľa ...................................................... 3,10 EUR 
5013. za spojovací vozeň držiteľa ZSSK CARGO................................................ 1,38 EUR 
 
 

DP 51  Iné poplatky za zdržanie okrem pobytu vozňa 
 

Za zdržanie vozňa, ktorý poskytol dopravca z príčin na strane prepravcu alebo na jeho 
žiadosť sa počíta za každú aj začatú hodinu zdržania  
 
5111. za dvojnápravový vozeň držiteľa ZSSK CARGO do 48. hodiny................. 1,16 EUR 

 
5112. za dvojnápravový vozeň držiteľa ZSSK CARGO od 49. hodiny................. 2,04 EUR 
 
5113. za viac ako dvojnápravový vozeň držiteľa ZSSK CARGO do 48. hodiny .. 2,40 EUR  

 
5114. za viac ako dvojnápravový vozeň držiteľa ZSSK CARGO od 49. hodiny... 3,10 EUR 

 
5115. za vozeň zmluvného držiteľa, za vozeň dopravcu rozchodu 1520 mm....... 3,10 EUR 
 
Za zdržanie vozňa, ktorý poskytol zákazník alebo koľajového vozidla na vlastných 
kolesách nezaradeného do vozidlového parku ZSSK CARGO, počas trvania prepravnej 
zmluvy z príčin na strane prepravcu alebo na jeho žiadosť sa počíta za každú aj začatú 
hodinu zdržania 
 
5161. za každý vozeň, koľajové vozidlo na vlastných kolesách…........................ 1,16 EUR 
 
 

DP 72  Poplatok za údaj ceny  
 

7201. Za udanie ceny v medzinárodnej preprave podľa SMGS v každom nákladnom liste 
bez ohľadu na tarifnú menu (pokiaľ je o tom záznam v nákladnom liste)  
sa počíta ..................................................................................................... 9,60 EUR 
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DP 81  Poplatok za nové podanie zásielky 
 

8101. Za povolenie a vykonanie nového podania zásielky sa počíta za samostatný vozeň 
držiteľa ZSSK CARGO alebo za každý vozeň držiteľa ZSSK CARGO v skupine 
vozňov alebo v ucelenom vlaku, podaný na prepravu samostatným nákladným 
listom .........................................................................................................16,85 EUR 

 
Za povolenie a vykonanie nového podania zásielky v skupine vozňov držiteľa  
ZSSK CARGO alebo v ucelenom vlaku, podaných na prepravu na jeden nákladný list  
sa počíta 
 
8102. za prvý vozeň v skupine vozňov alebo v ucelenom vlaku ........................ 16,85 EUR  
8103. za každý ďalší vozeň v skupine vozňov alebo v ucelenom vlaku ............... 2,70 EUR 
 
Poplatky 8101, 8102 a 8103 sa počítajú aj v súvislosti so zmenou prepravného režimu. 
 
8104. Za povolenie a vykonanie nového podania vozňovej zásielky naloženej vo vozňoch 

zmluvného držiteľa, vo vozňoch dopravcu rozchodu 1520 mm (okrem nového 
podania súvisiaceho so zmenou prepravného režimu) sa počíta za každý vozeň 
................................................................................................................ 119,65 EUR 

 
8105. Za povolenie a vykonanie nového podania vozňovej zásielky naloženej vo vozňoch 

zmluvného držiteľa, vo vozňoch dopravcu rozchodu 1520 mm v prípade nového 
podania súvisiaceho so zmenou prepravného režimu sa počíta za každý vozeň 
.................................................................................................................. 16,85 EUR 

 
 

DP 82  Iné doplňujúce poplatky 
 
Poplatok za povolenie a vykonanie zmeny prepravnej zmluvy 
 

8201. Za povolenie a vykonanie zmeny prepravnej zmluvy sa počíta za samostatný vozeň 
držiteľa ZSSK CARGO alebo vozeň, ktorý poskytol zákazník alebo za každý vozeň 
držiteľa ZSSK CARGO alebo vozeň, ktorý poskytol zákazník v skupine vozňov 
alebo v ucelenom vlaku, podaný na prepravu samostatným nákladným  
listom ........................................................................................................ 16,25 EUR 

 
Za povolenie a vykonanie zmeny prepravnej zmluvy zásielky v skupine vozňov držiteľa 
ZSSK CARGO alebo vozňov, ktoré poskytol zákazník alebo v ucelenom vlaku, podaných  
na prepravu na jeden nákladný list sa počíta 
 
8202. za prvý vozeň v skupine vozňov alebo v ucelenom vlaku........................ 16,25 EUR  
8203. za každý ďalší vozeň v skupine vozňov alebo v ucelenom vlaku .............. 2,40 EUR 
 
8204. Za povolenie a vykonanie zmeny prepravnej zmluvy vo vozňoch zmluvného 

držiteľa, vo vozňoch dopravcu rozchodu 1520 mm sa počíta za každý  
vozeň ...................................................................................................... 119,65 EUR 

 
 

Poplatok za vyhotovenie nákladného listu alebo vozňového listu CUV 
 

8205. Za vyhotovenie nákladného  listu alebo vozňového listu CUV za prepravcu  
sa počíta za každý nákladný list ................................................................. 2,40 EUR 
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8206. Vyhradený  
 

Poplatok za označenie a polepenie vozňa alebo kontajnera 
 

8207. Za označenie a polepenie vozňa alebo kontajnera oranžovým označením alebo 
nálepkami v zmysle  ustanovení  RID alebo  Prílohy 2 k SMGS sa počíta za vozeň 
alebo kontajner ......................................................................................... 21,20 EUR 

 
8208. – 8214. Vyhradený  
 

Poplatok za pristavenie vozňa zmluvného držiteľa 
 

Za pristavenie vozňa zmluvného držiteľa alebo pristavenie vozňa v rámci vozňovej 
výpomoci železnice zúčastnenej na Dohovore o PGV v stanici na Slovensku na nakládku 
do zahraničia sa počíta 
 
8215. za každý vozeň ........................................................................................ 55,20 EUR  

 
Počítanie poplatku za pobyt vozňa (DP 50) týmto zostáva nedotknuté. 
 
V prípade zásielok v skupinách vozňov alebo v ucelených vlakoch sa poplatok  
za pristavenie vozňa zmluvného držiteľa počíta za každý vozeň osobitne. 
 
Poplatok za pristavenie vozňa zmluvného držiteľa sa nepočíta : 
 
- pri úplnom oslobodení na sieti ŽSR 
- pri opätovnej nakládke vozňa zmluvného držiteľa (bez dispozície zmluvného držiteľa). 
 
 

Poplatok za poskytnutie vozňa držiteľa ZSSK CARGO na nakládku v zahraničí  
 

Za poskytnutie vozňa držiteľa ZSSK CARGO na nakládku v zahraničí na základe písomnej 
požiadavky zákazníka, pričom vozeň bol odoslaný zo stanice na Slovensku a musí byť 
naložený do stanice vykládky na Slovensku alebo tranzitom cez Slovensko sa počíta 
 

8216. za dvojnápravový vozeň držiteľa ZSSK CARGO ..................................... 34,90 EUR 
8217. za viac ako dvojnápravový vozeň držiteľa ZSSK CARGO ....................... 48,70 EUR 
 
Tieto poplatky zahŕňajú kompenzáciu nákladov vznikajúcich pri nakládke maximálne  
do 48 hodín. 
 
8218. –  8221. Vyhradený 

 
Ak zákazník požiada na nakládku v zahraničí pristavenie vybraného radu vozňa držiteľa 
ZSSK CARGO, počíta sa okrem poplatkov DP 8216 – DP 8217 aj čiastka za použitie 
vybraného radu vozňa držiteľa ZSSK CARGO:  
 

 

8222. Habbins (277 0, 277 2), Habbillns(s) (278 0), Shimmns(s) (466 8),        
            Shimm(n)s (476 8 - 477 7), Snps (472 3) ......................................o 

   
    25,00 EUR 

  
8223. Heirrs (291 8), Rils (353 6 - 353 8, 354 0, 354 2), Rilns (355 2),      
            Laas (430 5), Sps (471 7 - 472 0) ..................................................o                                   

 
 12,10 EUR 

  
8224. Uaai (995 0), Uaais (994 5), Uaaikks (994 6) ................................o 1 300,00 EUR  
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Poplatok za spísanie zisťovacej zápisnice 
 

8225. Za spísanie zisťovacej zápisnice na žiadosť prepravcu sa počíta ........... 21,20 EUR  
 
 

Poplatok za zabezpečenie odoslania prepravných dokladov alebo iných 
dokladov  
 

8226. Za zabezpečenie odoslania prepravných dokladov alebo iných dokladov v rámci 
SR sa počíta za každý doporučený list ...................................................... 5,30 EUR  

8227. Za zabezpečenie odoslania prepravných dokladov alebo iných dokladov mimo 
územia SR sa počíta za každý doporučený list ........................................ 10,60 EUR  

 
 

Poplatok za odoslanie správy 
 

8228. Za odoslanie správy faxom v rámci SR sa počíta za každú stranu............ 1,09 EUR 
8229. Za odoslanie správy faxom mimo územia SR sa počíta za každú stranu.. 2,13 EUR 
 
Za odoslanie správy faxom sa počíta vždy aj poplatok DP 8237. 
 
 

Poplatok za podanie správy o priebehu prepravy zásielky 
 

8230. Za podanie správy faxom na žiadosť zákazníka  
- o odoslaní alebo príchode zásielky zo alebo do stanice 
- o vstupe alebo výstupe zásielky cez pohraničnú priechodovú stanicu 
sa počíta za každú správu .......................................................................... 6,20 EUR 
 

8231. Za podanie správy e-mailom na žiadosť zákazníka  
- o odoslaní alebo príchode zásielky zo alebo do stanice 
- o vstupe alebo výstupe zásielky cez pohraničnú priechodovú stanicu 

          sa počíta za každú správu .......................................................................... 5,70 EUR 
 
 

Poplatok za plombovanie vozňa  
 

Za plombovanie vozňa za prepravcu, na základe jeho písomnej žiadosti sa počíta 
8232. za samostatný vozeň.................................................................................. 6,75 EUR 
8233. za prvý vozeň v skupine vozňov alebo v ucelenom vlaku ......................... 6,75 EUR  
8234. za každý ďalší vozeň v skupine vozňov alebo v ucelenom vlaku .............. 1,58 EUR 
 
8235. Za plombu dopravcu sa počíta za každú plombu....................................... 0,46 EUR 

 
8236. Vyhradený 
 

 

Poplatok za vykonanú prácu 
 

8237. Za zmluvne dohodnutý výkon alebo účasť zamestnanca dopravcu pre  zákazníka,  
pre ktorý nie sú v TR 1 stanovené osobitné poplatky, sa počíta za každých  
začatých 5 minút ........................................................................................ 1,14 EUR 
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Poplatok za vyhotovenie fotokópií 
 

Za vyhotovenie fotokópií prepravných dokladov, prípadne iného dokladu, sa počíta 

8238. za samostatnú stranu, resp. za prvú stranu ............................................... 1,61 EUR 
8239. za každú ďalšiu stranu ............................................................................... 0,21 EUR 
 

Poplatok za výmenu faktúr 
 

8240. Za každú výmenu faktúr podľa dispozícií zákazníka, t.j. za odobratie pôvodnej 
faktúry a priloženie novej faktúry, vrátane prípadného zapísania údajov 
zamestnancami ZSSK CARGO do novej faktúry, sa počíta .................... 16,95 EUR 

 
 

Poplatok za podanie zásielky na prepravu 
 

8241. Za vyhotovenie nákladného  listu alebo vozňového listu CUV za prepravcu  
a  za vykonanie podania zásielky na prepravu za prepravcu sa počíta  
za samostatný vozeň alebo za každý vozeň v skupine vozňov alebo v ucelenom 
vlaku, podaný na prepravu samostatným nákladným listom..................... 16,10 EUR 

 
Za vyhotovenie nákladného  listu alebo vozňového listu CUV za prepravcu a  za vykonanie 
podania zásielky v skupine vozňov alebo v ucelenom vlaku, podaných na prepravu  
za prepravcu na jeden nákladný list sa počíta 
 
8242. za prvý vozeň v skupine vozňov alebo v ucelenom vlaku ....................... 16,10 EUR  
8243. za každý ďalší vozeň v skupine vozňov alebo v ucelenom vlaku .............. 2,60 EUR 
 
 

Poplatok za odobratie alebo doloženie sprievodných dokladov 
 

8244. Za odobratie alebo doloženie sprievodných dokladov (okrem výmeny faktúr)  
sa počíta za každý úkon ............................................................................. 5,80 EUR 

 
 

Poplatok za skenovanie nákladného listu, výkazu vozňov, prípadne iného 
dokladu a ich odoslanie e-mailom 
 
8245. Za skenovanie nákladného listu, výkazu vozňov, prípadne iného dokladu a ich 

odoslanie e-mailom sa počíta za každý doklad .......................................... 0,52 EUR 
 
 

DP 84  Iné poplatky na vybratie od prijímateľa 
 

Za uvedenie vozňa do pôvodného stavu dopravcom sa počíta poplatok 
 
8401. Za vyčistenie vozňa alebo veľkého kontajnera ........................................ 62,00 EUR 
 
Pri vyčistení vozňa alebo veľkého kontajnera sa počíta okrem DP 8401 aj poplatok DP 38 
a DP 51. 
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O d d i e l   6 
 
Poplatky za výkony uskutočňované na inom zmluvne dohodnutom 
mieste ako VNVK 
 
Poplatok 1 – Pristavenie a odsun vozňov na iné zmluvne dohodnuté miesto 

ako VNVK /vlečné/ 
 

1/01  Za mimoriadnu jazdu každého HDV vykonanú počas prevádzkovej doby posunu 

alebo počas doby posunu Mn vlaku v stanici  za vzdialenosť uvedenú v zmluve  
sa počíta za každý aj začatý kilometer.......................................................19,20 EUR 
Mimoriadnou jazdou HDV sa rozumie jazda HDV mimo dohodnutých pravidelných 
obslúh alebo zmarená obsluha. Ak je miesto odovzdávky vozňov v osi staničných 
koľají a dopravca vchádza na odovzdávkové koľaje priamo, vlečné za jazdu HDV 
sa nevyberá. 

 Za mimoriadnu jazdu vykonanú HDV mimo prevádzkovej  doby posunu alebo mimo 
doby posunu Mn vlaku v stanici sa vyúčtujú všetky náklady súvisiace s touto 
službou na základe osobitnej kalkulácie. 
Poplatok 1/01 pre viacerých zákazníkov so samostatným účtovaním v rámci jednej 
mimoriadnej obsluhy sa počíta podľa nasledujúceho vzorca: 
Va = (V/p) . pa 
Va - suma pre zákazníka „a“ 
V - suma celkom vyplývajúca z OL alebo NL 
p - počet vozňov celkom na jednom OL alebo NL 
pa - počet vozňov pre zákazníka „a“.   
Za deponované vozne sa vlečné nepočíta. 
 
Poplatok 1/01 za zmarenú obsluhu sa viacerým zodpovedným zákazníkom  
so samostatným účtovaním rozpočíta rovnakým dielom.  

 
1/02  Za každý vozeň s mimoriadnou zásielkou (čl.33 ŽPP/N) s výnimkou kontajnerov  

sa okrem iných oprávnených poplatkov počíta poplatok............................. 3,21 EUR 
 
1/03  Za miestny prevoz z jedného dohodnutého miesta obsluhy na druhé dohodnuté 

miesto po koľajach ŽSR, prípadne medzi stanicou odchodu/stanicou príchodu 
a dohodnutým miestom obsluhy a naopak, sa okrem iných oprávnených poplatkov 
počíta za prestavenie každého vozňa poplatok........................................ 25,00 EUR 
Za oprávnený poplatok sa okrem iných poplatkov považuje aj poplatok 1/01 
v prípade miestneho prevozu v rámci mimoriadnej obsluhy. 

Poplatok 2 - Posun hnacím dráhovým vozidlom pre zákazníka 

 
2/01  Posuvné (napr. radenie a rozostavenie vozňov, prípadne čakanie z príčin na strane 

zákazníka) - za každú i len začatú štvrťhodinu ........................................ 26,00 EUR 
Posuvné pre viacerých zákazníkov so samostatným účtovaním v rámci jednej 
pravidelnej alebo mimoriadnej obsluhy sa počíta podľa nasledujúceho vzorca: 
Pa = (P/p) . pa  
Pa  - suma posuvného pre zákazníka „a“ 
P    - suma posuvného celkom vyplývajúca z OL alebo NL 
p    - počet vozňov celkom na jednom OL alebo NL 
pa   - počet vozňov pre zákazníka „a“.   
Za deponované vozne sa posuvné nepočíta.               
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