1. Zmluva
uzatvorená v zmysle článku 215 predpisu ZSR Z 12 Železničné priecestia a priechody
o využívaní priecestia uzamykateľnými zábranami iba v určitom období
medzi zmluvnými stranami

Obec Šiatorská Bukovinka zastúpená p. Jurajom Badinkom starostom obce, ako správcom pozemnej
komunikácie (cesta lV. triedy) (ďalej správca komunikácie)
a
Železnice Slovenskej republiky Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, SMSÚ ŽTS TO Jesenské,
zastúpené p. lng. Jánom Zmitkom, vedúcim SMSÚ, ako správcom priecestia (ďalej správca priecestia)

Predmetom zmluvy sú podmienky využívania priecestia v žkm 138,206 železničnej trate
Somoskőújfalu HU – Fiľakovo, ktoré je zabezpedečené uzamykateľnými zábranami otváranými na
požiadanie správcu komunikácie.
Správca komunikácie lV . triedy v k. ú. Obce Šiatorská Bukovinka a správca priecestia v žkm 138,206
trate Somoskőújfalu HU – Fiľakovo sa dohodli na nasledovných zmluvných podmienkach:
1.

Správca komunikácie písomne poštou resp. e-mailom na adresu szabo.gabriel@zsr.sk a na
adresu zmitko.jan@zsr.sk požiada min. 48 hodín pred plánovaným otvorením priecestia
správcu priecestia o jeho dočasnú aktiváciu. V žiadosti uvedie požadovanú dobu aktivácie
priecestia a účel, pre ktorý má byť priecestie aktivované.

2.

V prípade sezónnych prác správca pozemnej komunikácie predloží správcovi priecestia
spolu so žiadosťou o aktiváciu priecestia aj denný harmonogram vykonávaných prác,
z ktorého bude zrejmé v akom čase má byť priecestie aktivované.

3.

Správca priecestia opätovne uzamkne priecestie v nasledujúci deň po uplynutí požadovanej
doby jeho aktivácie podľa bodu č. 6 tejto zmluvy.

4.

Ak sa požadovaná aktivácie priecestia ukáže v jej priebehu ako nepostačujúca, požiada
správca pozemnej komunikácie písomne o predĺženie doby aktivácie ešte pred uplynutím
pôvodnej požadovanej doby aktivácie. Pri predčasnom ukončení aktivácie oznámi správca
komunikácie písomne túto skutočnosť správcovi priecestia.

5.

Správca priecestia po obdržaní žiadosti o aktiváciu priecestia oznámi písomne (zápisom do
prevádzkového zápisníka) túto skutočnosť výpravcovi žst. Fiľakovo, prevezme od neho kľúče
od uzamykateľnej zábrany a zabezpečí vykonanie opatrení na železničnej dráhe v súlade
s článkom 698 predpisu ŽSR Z1 Pravidlá železničnej prevádzky. Po vykonaní predpísaných
opatrení správca priecestia zábranu odstráni.

6.

Po skončení aktivácie priecestia správca priecestia uzamykateľné zábrany uzamkne,
odstráni návestidlá pre prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti a výstražné kolíky a kľúče
od uzamykateľnej zábrany odovzdá výpravcovi v žst. Fiľakovo.

7.

Táto zmluva môže byť menená alebo dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými
obidvoma stranami.

8.

Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnocenných exemplároch, z ktorých 1 (jeden) obdrží
správca komunikácie a 3 (tri) správca priecestia.

9.

Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že jej
porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

