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Okruh informácií v súvislosti s plnením Zmluvy o výkonoch 
vo verejnom záujme, ktoré je ZSSK povinná poskytovať 
podľa zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám 

  

 
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ďalej len „ZSSK“) má so Slovenskou republikou 

zastúpenou Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR uzatvorenú Zmluvu 
o výkonoch vo verejnom záujme (ďalej len „ZVVZ“), na základe ktorej prevádzkuje osobnú 
železničnú dopravu. Na jej realizáciu každoročne získava finančné prostriedky  zo štátneho 
rozpočtu, preto  má  ZSSK zo zákona č. 211/2000 Z. z. podľa § 3 odsek 2) povinnosť 
zverejňovať informácie o  
 

• obsahu,  
• plnení,   
• činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy,  

ktoré boli s finančnými prostriedkami získanými  zo štátneho rozpočtu na základe ZVVZ. 
 
ZSSK zverejňuje : 

• informácie o samotnej ZVVZ  (sú k dispozícii aj na našej webovej stránke), 
• informácie o úhradách a zmluvných vzťahoch uzatváraných, na základe ZVVZ, 
• informácie podľa zákona o verejnom obstarávaní 

  
 
Okruhy informácií, ktoré je ZSSK povinná  zverejňovať, týkajúcich sa nákladov,  ktoré 
sú financované z prostriedkov ZVVZ sú nasledovné : 
 
1. úhrada za použitie dopravnej cesty zmluvný vzťah so ŽSR vyplývajúci zo Zmluvy 

o prístupe na dopravnú cestu a v nadväznosti  
• trakčná energia  
• trakčné palivo – zmluvný vzťah s Cargom a Slovnaftom 
 

2. nákup služieb – technická príprava ŽKV – zmluvný vzťah s Cargom  
 
3. opravy a udržovanie ŽKV opravy vykonané v Strediskách údržby a opráv Cargo 

dodávateľským spôsobom 
 

4. náhradná autobusová preprava -  zmluvné vzťahy s jednotlivými  autobusovými 
 dopravcami  
4. služby WGS  na poskytovanie ubytovacích a pohostinských služieb vo vozňoch 

špeciálnej stavby 
5. poskytovanie služieb čistenia vozňov zmluvný vzťah Euroclean s.r.o. - Rámcová 

zmluva na poskytovanie služieb čistenia osobných vozňov v regione Bratislava, Zvolen, 
Žilina a Košice a naväzujúce čiastkové zmluvy vyplývajúce z rámcových zmlúv  

6. časť osobných nákladov na zamestnancov  – časť miezd, odvody, zákonné sociálne 
poistenie,  

7. mimoriadne poskytnuté účelové dotácie zo štátneho rozpočtu 
8. Informácie o výnosoch, tržbách v osobnej doprave 
9. Informácie o úhrade VVZ v osobnej doprave 
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Okruh informácií v súvislosti s plnením Zmluvy o výkonoch 
vo verejnom záujme, ktoré je ZSSK povinná poskytovať 
podľa zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám 

  

 
Okrem povinnosti zverejňovať informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov je  ZSSK  povinná zverejňovať aj 
informácie v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých predpisov. ZSSK tieto informácie o verejnom obstarávaní zverejňuje okrem 
úradného vestníka aj na svojich webových stránkach. Povinnosťou ZSSK je sprístupniť iba 
informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaním s majetkom štátu, životnom 
prostredí, úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, 
plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy.  

 
 

 
 


