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Príloha č. 1 

Podmienky pre zmluvný predaj CD v tarifnom bode Chrasť nad Hornádom 

Predkladateľ ponuky na zmluvný predaj cestovných dokladov je povinný predložiť nasledujúce doklady:       

 doklad o oprávnení podnikať: právnická osoba predloží „Výpis z obchodného registra“, fyzická  osoba „Živnostenský list“, 
v ktorých je uvedené „sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb“ alebo „sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných 
živností“ alebo „sprostredkovanie predaja cestovných dokladov“, (ako aktuálny originál alebo notársky overená fotokópia.). Pri 
obnovení zmluvného predaja tým istým zmluvným predajcom nie je potrebné predkladať výpis z obchodného 
registra/živnostenský list v prípade, ak zmluvný predajca neukončil podnikanie a zmluvný predajca je naďalej oprávnený 
k zmluvnému predaju cestovných dokladov.   

 
Pracovné povinnosti zmluvného predajcu : 

 vykonávať predaj cestovných dokladov za platné tarifné ceny v súlade so zmluvnými podmienkami, tzn. pri dohodnutých 
vlakoch, v dohodnutom čase a podľa platných ustanovení služobných predpisov, ktoré sú náplňou požadovanej skúšky 
spôsobilosti 

 viesť evidenciu obslúžených alebo neobslúžených vlakov odchylne od dohodnutého zoznamu, všetky mimoriadnosti 
(neobslúžené vlaky, nástup na PN a iné) bez omeškania ohlásiť príslušnému Centru predaja, 

 zabezpečiť účasť všetkých osôb, ktoré budú zodpovedné za výdaj cestovných dokladov, na získaní osvedčenia na výdaj 
cestovných dokladov a následne na povinných školeniach organizovaných ZSSK, 

 zabezpečiť štatistické údaje podľa požiadaviek ZSSK, 

 vykonávať upratovanie prenajatých priestorov, 

 vykonávať aktualizáciu vývesiek a informácií pre cestujúcich, ktoré zabezpečí ZSSK. 
 
Zoznam kritérií: 

 záujemcom navrhnutá % -ná výška mesačnej odmeny z predaja vnútroštátnych cestovných lístkov /maximálna výška je 46 %/ 
zo skutočne dosahovanej mesačnej tržby bez DPH, ktorú dosiahne zmluvný predajca, 

 zabezpečenie predaja cestovných dokladov pri všetkých vlakových spojoch alebo pri čo najväčšom počte vlakových spojov   

 doplnkové služby (hlavne so zameraním na osobnú prepravu)   
 
Mesačná odmena za predaj cestovných lístkov : 
Mesačná odmena za predaj cestovných lístkov prostredníctvom elektronických zariadení je s predajcom dohodnutá percentuálna 
výška odmeny z dosiahnutých mesačných tržieb z predaja cestovných lístkov bez DPH.  
Výška odmeny za predaj vnútroštátnych cestovných lístkov je stanovená maximálne do výšky 46% zo skutočne dosiahnutých 
mesačných tržieb za predpokladu, že zmluvne dohodnuté predajné miesto je: 

 nástupnou stanicou pri jednosmerovom cestovnom lístku, 

 cieľovou stanicou pri jednosmerovom cestovnom lístku späť (cestovný lístok len späť), 

 nástupnou a cieľovou stanicou pri spiatočnom cestovnom lístku, 

 nástupnou a cieľovou stanicou  pri spiatočnom cestovnom lístku (CL vydaný zvlášť na cestu tam a zvlášť na cestu späť). 
Výška odmeny za predaj medzinárodných cestovných lístkov je 5% zo skutočne dosiahnutých mesačných tržieb.  
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. netoleruje akúkoľvek formu korupcie a zaväzuje sa konať v súlade so schváleným 
Protikorupčným programom: http://www.slovakrail.sk/sk/protikorupcny-program.html Zmluvná strana sa zaväzuje sa s 
Protikorupčným programom oboznámiť a postupovať v súlade s ním. 

 
Predpokladané obdobie navrhovanej zmluvy je od 01.02.2022 do 31.01.2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.slovakrail.sk/sk/protikorupcny-program.html


 

 

IČO: 35 914 939 
Kontaktné centrum: 18 188 

e-mail: info@slovakrail.sk 
www.zssk.sk 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN: SK25 0200 0000 0022 3530 4454 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |  Rožňavská 1  |  832 72 Bratislava 3 

Príloha č. 2 
Prieskum trhu - FORMULÁR  

 
 
Identifikačné údaje predkladateľa 
 
Obchodné meno :                                     
Miesto podnikania                        :             
Označenie živnostenského registra  :  
IČO                                                 :          
                 
IČ DPH                          :                           
              
IBAN:         
SWIFT (BIC):         
 
Bankové spojenie                      :                             
Číslo účtu                                    :             
              
Tel./Fax.                              :                      
              
e-mail                                                   :                                    

               
Zmluvný predaj cestovných dokladov v tarifnom bode Chrasť nad Hornádom: 

Záujemca – obchodné meno  

 
PONUKA:  
 

Výška odmeny z dosiahnutých 
mesačných tržieb z predaja 
vnútroštátnych cestovných 
dokladov bez DPH:   

 
 
                                 ......................................% 
 
 

Návrh maximálneho počtu 
obslúžených vlakov: 
(uveďte aj čísla vlakov) 

 
- počet vlakov:          ..............  
- čísla vlakov:            ........................................................................ 
                                  ........................................................................ 

 

 
Ponuka doplnkových služieb: 
   

 
                                 .......................................................................... 

 

            
 
        ..................................... 
   
                                             Pečiatka a podpis 
 
V ................................, dňa........................ 


