
PREDBEŽNÁ INFORMÁCIA 

(podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov 

Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

 

1. Pripravovaný právny predpis: 

Opatrenie Dopravného úradu o určení úhrad za prístup a používanie železničnej 

infraštruktúry a servisných zariadení. Uvedeným opatrením sa ruší doterajší výnos Úradu pre 

reguláciu železničnej dopravy č. 3/2010 z 2. decembra 2010 o  určovaní úhrad za prístup 

k železničnej infraštruktúre v znení výnosu Úradu pre reguláciu železničnej dopravy                     

č. 7/2012 z 24. mája 2012.  

2. Základné ciele právnej úpravy: 

Cieľom návrhu nového opatrenia je v zmysle zmocnenia splnomocňovacieho ustanovenia            

§ 53 ods. 1 písm. a) zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“) vypracovať všeobecne 

záväzný právny predpis, ktorého znenie bude súladné so znením zákona o dráhach a  

vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/909 z 12. júna 2015 o metódach výpočtu 

nákladov, ktoré vznikajú priamo ako výsledok prevádzky vlakových služieb (ďalej len 

„nariadenie“) v nadväznosti na opatrenie č. 1/2017 Dopravného úradu z 08.02.2017 

o regulačnom rámci pre určovanie úhrad za prístup a používanie železničnej infraštruktúry 

a servisných zariadení, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 01. marca 2017. 

3. Zhodnotenie súčasného stavu: 

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 259/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon                 

č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bola do zákona o dráhach prebratá 

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

zriaďuje jednotný európsky železničný priestor a zároveň účinnosťou nariadenia došlo 

v oblasti určovania úhrad za prístup a používanie železničnej infraštruktúry a servisných 

zariadení k  zmenám. Zákon o dráhach vo svojom prechodnom ustanovení § 112c ods. 3 

v spojení s ustanovením § 53 ods. 1 písm. a) stanovuje povinnosť regulačného orgánu, 

ktorým je v Slovenskej republike Dopravný úrad, určiť formou všeobecne záväzného 

právneho predpisu úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a úhrady za prístup a služby 

v servisných zariadeniach, ktorých jediným prevádzkovateľom  je manažér infraštruktúry, a 

to s účinnosťou najneskôr od 01.01.2019.  

4. Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu: 

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, či 

návrhov v intenciách vecného zamerania podľa bodu 2. 

5. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania: 

August 2017 

Kontaktné údaje: 

Dopravný úrad 

Divízia dráh a dopravy na dráhach 

Ing. Jana Lacková 

Tel.: +421 2 48777417 

Email: jana.lackova@nsat.sk  

Letisko M.R.Štefánika 

823 05 Bratislava 
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