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Záznam o zmenách
Por.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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19.
20.

Číslo prepravno-tarifného
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04_2020
13_2020
25_2020
15_2021
27_2021
14_2022

Obsah
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Zmeny
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Bogdaňová
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Použité pojmy a skratky

CKP

centrálne komerčné pracovisko (elektronická komunikácia)

DIUM

Jednotný kilometrovník pre medzinárodnú železničnú prepravu: Zoznam staníc,
Zoznam miest nakládky/vykládky

ENL

elektronický nákladný list

KP

samostatné komerčné
komunikácia)

LKW

Last kraft wagen – nákladný automobil

NR

normálny rozchod

OU

organizačný útvar

OP

Obvod prevádzky

pohraničný bod

je tarifný bod bez výpravného oprávnenia pre vozňové zásielky, iný ako pohraničná
stanica, slúži len na výpočet dovozného v medzinárodnej preprave. Nesmie byť
uvedený v nákladnom liste ako stanica príchodu (resp. stanica odchodu).

Prac.

pracovisko

PPS

pohraničná priechodová stanica

SP

Stredisko prevádzky

SR

Slovenská republika

stanica

miesto na železničnej infraštruktúre určené na poskytovanie dopravných a
prepravných výkonov pri preprave tovarov a vecí.

SVSP

Sekcia Východoslovenské prekladiská

ŠR

široký rozchod

ŠRT

skratka v názve stanice, ktorá označuje stanicu na širokorozchodnej trati Maťovce
- Haniska pri Košiciach (1520 mm)

Št.hr.

štátna hranica, časť II. Skrátené názvy staníc pre účely výpočtovej techniy iba š.h.

TIP

terminál intermodálnej prepravy

TKD

terminál kombinovanej dopravy

VNVK

všeobecná nakládková a vykládková koľaj

výpravné oprávnenie

spôsobilosť stanice pre prevzatie a vydanie zásielok podľa druhu prepravy

ZSSK CARGO

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.

ŽSR

Železnice Slovenskej republiky

pracovisko
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(elektronická

TR 6/N

Úvod
1.

Zoznam staníc v Slovenskej republike nákladná preprava (TR 6/N) obsahuje súhrn staníc v Slovenskej
republike ako aj informácie o prepravných možnostiach a technickom vybavení jednotlivých staníc.

2.

Zoznam staníc v Slovenskej republike nákladná preprava má tieto časti:
Časť I.

Vysvetlivky
V tejto časti sú uvedené vysvetlivky k obsahu jednotlivých stĺpcov Zoznamu staníc
v Slovenskej republike nákladná preprava a Zoznamu pohraničných o bodov

Časť II.

Skrátené názvy staníc pre účely výpočtovej techniky
V tejto časti sú uvedené skrátené názvy staníc pre účely výpočtovej techniky. Názvy staníc,
ktoré nie sú v tejto časti uvedené, sa používajú celým názvom stanice.

Časť III.

Zoznam staníc v Slovenskej republike nákladná preprava – abecedné usporiadanie
V tejto časti je uvedený zoznam staníc v Slovenskej republike nákladná preprava, ktorý je
abecedne usporiadaný.

Časť IV.

Zoznam pohraničných bodov
V tejto časti je uvedený zoznam pohraničných bodov, ktorý je abecedne usporiadaný.

Časť V.
3.

Železničná mapa SR

Vydanie Zoznamu staníc v Slovenskej republike nákladná preprava, jeho zmeny, doplnenia a zrušenie
sa uverejňujú v Prepravno – tarifných oznamoch a zverejňujú sa na internetovej stránke www.zscargo.sk
(pre užívateľov ZSSK CARGO na Portáli ISP a Dokumentačnom serveri ZSSK CARGO).
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Časť I.
Vysvetlivky
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Zoznam staníc v Slovenskej republike nákladná preprava (Časť III)
Obsah jednotlivých stĺpcov
1

NÁZOV STANICE, EV. ČÍSLO, SÚRADNICE V ŽELEZNIČNEJ MAPE
V tomto stĺpci je uvedený názov stanice, evidenčné číslo stanice a súradnice okna železničnej mapy SR,
v ktorom sa stanica nachádza.

2

VÝPRAVNÉ OPRÁVNENIE A JEHO OBMEDZENIE
V tomto stĺpci je uvedené výpravné oprávnenie stanice a jeho obmedzenie vyjadrené znakmi
Výpravné oprávnenie
A
K

KT
Z

stanica s výpravným oprávnením pre prepravu vozňových zásielok
zo stanice je priame napojenie na kontajnerové prekladisko, alebo terminál
kombinovanej dopravy pre kontajnerové zásielky, výmenné nadstavby a sedlové
návesy. Údaje v zátvorke bližšie špecifikujú možnosti manipulácie:
20, 30, 40, 45 - dĺžka kontajneru v angl. stopách,
V - výmenné nadstavby,
S - sedlové návesy,
terminál kombinovanej dopravy pre Ro-La. Preprava cestných súprav na železničných
vozňoch.
stanica, v ktorej vykonáva ZSSK CARGO za zákazníka nakládku a vykládku vozňových
zásielok, poprípade aj ich zvoz a odvoz podľa vopred uzavretých dohôd

Obmedzenie
mp
n
no
v

stanica nemá výpravné oprávnenie pre prevzatie a vydanie vozňových zásielok
v medzinárodnej preprave
neobsadená stanica – dopravca poskytuje služby v určenej prevádzkovej dobe podľa
technologických postupov prác stanice
neobsadená stanica – dopravná obsluha je zabezpečená za osobitných podmienok
stanica má výpravné oprávnenie len pre prevzatie a vydanie vozňových zásielok
vlečkárov a spoluužívateľov vlečky, nemá výpravné oprávnenie pre prevzatie a vydanie
vozňových zásielok na všeobecných nakládkových a vykládkových koľajach

Prípadné obmedzenie rozsahu výpravného oprávnenia, ktoré nie je možné vyjadriť predchádzajúcimi znakmi
je označené pri znakoch (A...) číselným indexom, ktorého vysvetlenie je v stĺpci 6 zoznamu staníc
v Slovenskej republike nákladná preprava.
3

TECHNICKÉ VYBAVENIE
V tomto stĺpci je uvedené technické vybavenie stanice vyjadrené nasledovnými skratkami:
až
ž
c

k

kd
obr

stanica má autožeriav, ak je za označením uvedené číslo - znamená max. hranicu
zaťaženia autožeriavu, napr.: až 5
stanica má pevný žeriav, ak je za označením uvedené číslo - znamená max. hranicu
zaťaženia žeriavu, napr.: ž 80
stanica má cestnú váhu. Hranica zaťaženia váhy v tonách a dĺžka mosta váhy v metroch
je uvedená pri písmene zlomkom, ktorého čitateľ udáva hranicu zaťaženia a menovateľ
dĺžku mosta váhy, napr.: 15/8.
stanica má koľajovú váhu. Hranica zaťaženia váhy v tonách a dĺžka mosta váhy
v metroch je uvedená pri písmene zlomkom, ktorého čitateľ udáva hranicu zaťaženia a
menovateľ dĺžku mosta váhy, napr.: 40/10. Ak je v stanici viac koľajových váh, uvádza
sa vždy váha s najvyššou hranicou zaťaženia.
stanica má dynamickú koľajovú váhu. Hranica zaťaženia váhy v tonách je uvedená pri
písmene, napr. kd 120
stanica má obrysnicu, príslušná nakladacia miera je uvedená za skratkou rímskou
číslicou, napr.: obr I.
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stanica má bočnú rampu
stanica má čelnú rampu
stanica má bočnú aj čelnú rampu
mobilná nájazdová rampa pre nakládku a vykládku LKW v prepravnom systéme RO-LA
nakladací a vykladací mostík ŠR a NR pre vykládku a nakládku osobných automobilov

rb
rč
rbč
mnr
nvm
4

ÚKONY
V tomto stĺpci sú uvedené možnosti príslušnej stanice na výkon úkonov súvisiacich s prepravou:
v stanici je možné colné prerokovanie zásielok
v stanici je možné vykonávať úpravy a prekládku nákladu
v stanici je možné vykonať rastlinnolekársku prehliadku
v stanici je možné vykonať veterinárnu prehliadku

clo
upr.
fyto
vet
5

SP, OP, KP/CKP - ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA
V tomto stĺpci sú uvedené nasledujúce údaje:
SP - je uvedený názov Strediska prevádzky, do obvodu ktorého stanica patrí
OP - je uvedený názov Obvodu prevádzky, do obvodu ktorého stanica patrí
KP/CKP je uvedené kontaktné pracovisko pre ENL, elektronické spracovanie a komunikáciu

I.
II.
III.
6

POZNÁMKY
IV.
V.

Možnosť odovzdať papierový nákladný list na jeho klasické spracovnie
Možnosť doručiť papierovú objednávku prepravy

Zoznam pohraničných bodov (Časť IV.)
1

NÁZOV POHRANIČNÉHO BODU
V tomto stĺpci je uvedený názov pohraničného bodu a evedenčné číslo

2

NÁZOV SUSEDNEJ INFRAŠTRUKTÚRY
V tomto stĺpci je uvedený podnik susediacej infraštruktúry skratkou podľa jeho medzinárodného označenia

3

Traťová trieda pohraničného bodu
V tomto stĺpci je uvedená povolená traťová trieda podľa trate na ktorej sa pohraničná stanica nachádza

4

Úkony
V tomto stĺpci sú uvedené možnosti príslušnej pohraničnej stanice na výkon úkonov súvisiacich s prepravou
clo
upr
fyto
vet

5

v stanici je možné colné prerokovanie zásielok
v stanici je možné vykonávať úpravy a prekládku nákladu
v stanici je možné vykonať rastlinnolekársku prehliadku
v stanici je možné vykonať veterinárnu prehliadku

SP, OP
V tomto stĺpci sú uvedené nasledujúce údaje:
I.
II.

6

SP - je uvedený názov Strediska prevádzky, do obvodu ktorého stanica patrí
OP - je uvedený názov Obvodu prevádzky, do obvodu ktorého stanica patrí

Obmedzenie
V stĺpci je uvedené obmedzenie formou poznámky a informácie k niektorým druhom prepráv
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Časť II.
Skrátené názvy staníc
pre účely výpočtovej techniky

(Názvy staníc, ktoré nie sú v tejto časti uvedené, sa používajú celým názvom stanice.)
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Názov stanice

Evidenčné číslo stanice

Skrátený názov stanice

Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Ondavou
Banská Štiavnica
Bratislava filiálka
Bratislava hlavná stanica
Bratislava predmestie
Bratislava ústredná nákladná stanica
Bratislava Vajnory
Bratislava východ
Bratislava – Nové Mesto
Bratislava – Pálenisko
Bratislava – Petržalka
Bratislava – Petržalka št.hr.
Bratislava – Rača
Brezová pod Bradlom
Čadca št.hr.
Čaňa št.hr.
Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou št.hr.
Devínska Nová Ves
Devínska Nová Ves št.hr.
Dlhá nad Oravou
Dlhé nad Cirochou
Dobšinská Ľadová Jaskyňa
Drienovská Nová Ves
Dubnica nad Váhom
Dvory nad Žitavou
Fiľakovo št.hr.
Haniska pri Košiciach
Haniska pri Košiciach ŠRT
Hliník nad Hronom
Holíč nad Moravou
Holíč nad Moravou št.hr.
Hontianske Nemce
Hontianske Tesáre
Horné Srnie št.hr.
Hradište pod Vrátnom
Hronská Dúbrava
Hronský Beňadik
Ipeľský Sokolec
Ivanka pri Nitre
Jablonov nad Turňou
Kalná nad Hronom
Kamenica nad Cirochou
Kamenný Most nad Hronom
Kapušany pri Prešove
Kokava nad Rimavicou
Komárno št.hr.
Konská pri Rajci
Kostoľany nad Hornádom
Krásna nad Hornádom
Krásno nad Kysucou
Križovany nad Dudváhom
Kúty št.hr.
Kysucké Nové Mesto
Lenartovce št.hr.
Liptovský Hrádok
Liptovský Mikuláš
Lučenec št.hr.

151464
166900
146233
145367
132068
145169
132266
132167
145060
146167
120063
145763
617
136069
142869
896
881
138602
950
131367
616
175950
161109
145508
157107
170159
134460
884
152801
130203
140939
143263
891
146837
146431
894
142067
131839
140137
163964
152769
151308
156968
160804
163766
158006
149435
888
177550
135806
136606
182154
150268
890
182451
883
131417
131011
885

Bánovce n/Beb.
Bánovce n/Ond.
Ban. Štiavnica
Bratisl. filiál
Bratisl. hl.st.
Bratisl. predm.
Bratislava ÚNS
Bratis. Vajnory
Bratis. východ
Bratis.-N.Mesto
Bratis. – Pálen.
Bratis.- Petr.
Bra.-Petr. š.h.
Bratisl.– Rača
Brezová p/Bra.
Čadca š.h.
Čaňa št.hr.
Čierna n/Tisou
Čierna n/T.š.h.
Devínska N.Ves
Devín.N.V. š.h.
Dlhá n/Oravou
Dlhé n/Cirochou
Dobš.Ľ.Jaskyňa
Drienov. N.Ves
Dubnica n/Váh.
Dvory n/Žitav.
Fiľakovo š.h.
Haniska pK.
Haniska pK.ŠRT
Hliník n/Hron.
Holíč n/Morav.
Holíč n/M š.h.
Hontian. Nemce
Hontian. Tesáre
Horné Srnie šh
Hradište p/Vr.
Hron. Dúbrava
Hron. Beňadik
Ipeľský Sokolec
Ivanka p/Nitre
Jablonov n/T.
Kalná n/Hron.
Kamenica n/Cir.
Kamenný M.n/H.
Kapušany p/Pr.
Kokava n/Rima.
Komárno š.h.
Konská p/Rajci
Kostoľany n/H.
Krásna n/Hornad
Krásno n/Kys.
Križovany n/D.
Kúty š.h.
Kysucké N.Mesto
Lenartovce š.h.
Lipt. Hrádok
Lipt. Mikuláš
Lučenec š.h.
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Názov stanice

Evidenčné číslo stanice

Skrátený názov stanice

Lúky pod Makytou
Lúky pod Makytou št.hr.
Matejovce pri Poprade
Maťovce ŠRT št.hr.
Medzibrodie nad Oravou
Medzilaborce št.hr.
Mníšek nad Hnilcom
Moldava nad Bodvou
Nitrianske Pravno
Nové Mesto nad Váhom
Oravský Podzámok
Plavecké Podhradie
Plavecký Mikuláš
Plaveč št.hr.
Podunajské Biskupice
Pohronský Ruskov
Považská Bystrica
Príbovce – Rakovo
Radvaň nad Laborcom
Rusovce št.hr.
Sása – Pliešovce
Skalica na Slovensku
Skalité št.hr.
Sklené pri Handlovej
Slovenská Ľupča
Slovenské Nové Mesto
Slovenské Nové Mesto št.hr.
Spišská Nová Ves
Streda nad Bodrogom
Šajdíkove Humence
Štúrovo št.hr.
Tekovské Lužany
Tesárske Mlyňany
Trenčianska Teplá
Trenčianska Turná
Trenčianske Bohuslavice
Trenčín – Zlatovce
Trnovec nad Váhom
Turňa nad Bodvou
Úľany nad Žitavou
Veľké Kozmálovce
Vranov nad Topľou
Vrbovce št.hr.
Závadka nad Hronom nákladisko
Zemianske Kostoľany
Zlaté Moravce - Prílepy
Zlaté Moravce - závody
Zlatná na Ostrove
Zvolen nákladná stanica
Zvolen osobná stanica
Žiar nad Hronom
Žilina – Teplička

175455
895
142000
952
176255
836
148809
151704
172759
138164
175851
140764
140665
835
146266
163162
176958
130336
161901
889
147538
143669
834
173559
142034
137901
880
133603
138107
141465
887
162867
162263
138867
150862
138263
138461
133868
151407
156067
157263
159400
893
144733
172155
161364
161265
148460
132332
132233
141234
189357

Lúky p/Makytou
Lúky p/M š.h.
Matejovce p/P.
Maťovce ŠRTš.h.
Medzibrod.n/O
Medzilabor. š.h.
Mníšek n/Hnil.
Moldava n/Bod.
Nitr. Pravno
Nové Mesto n/V
Orav. Podzámok
Plav.Podhradie
Plavec. Mikuláš
Plaveč š.h.
Podu. Biskupice
Pohron. Ruskov
Považ. Bystrica
Príbovce‒Rakovo
Radvaň n/Labor.
Rusovce š.h.
Sása–Pliešovce
Skalica na Sl.
Skalité š.h.
Sklené p/Han.
Slovenská Ľupča
Slov. N. Mesto
Sl.N.Mesto š.h.
Spišská N. Ves
Streda n/Bodr.
Šajdík. Humence
Štúrovo š.h.
Tekovské Lužany
Tesár. Mlyňany
Trenčian. Teplá
Trenčian. Turná
Trenčian. Bohu.
Trenčín‒Zlatov.
Trnovec n/Váh.
Turňa n/Bodvou
Úľany n/Žitavou
Veľ.Kozmálovce
Vranov n/Topľou
Vrbovce š.h.
Závadka n/H. n.
Zem. Kostoľany
Zl.Moravce‒Prí.
Zl.Moravce‒záv.
Zlatná na Ostr.
Zvolen nákl.st.
Zvolen osob.st.
Žiar nad Hronom
Žilina-Teplička
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Časť III.
Zoznam staníc v Slovenskej republike nákladná preprava
- abecedné usporiadanie
Zoznam je predmetom samostatnej prílohy
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Časť IV.
Zoznam pohraničných bodov

- 14 -

Ev. číslo

Názov stanice
št. hr. (štátna hranica )

3

4

5

6

Úkony

2
Skratka
susednej
infraštruktúry

1

TT

TR 6/N

I. SP
II. OP

Obmedzenie

617

Bratislava –
Petržalka
št. hr.

ÖBB

D4

I. Bratislava
II. Bratislava
PPS

SZCZ

D4

I. Žilina
II. Žilina

Uzavretý pre zásielky živých zvierat, pokiaľ v ojedinelom
prípade nebude zúčastnenými železnicami odsúhlasená
výnimka.

896

Čadca
št. hr.

•
•

881

Čaňa
št. hr.

MÁV

950

Čierna nad
Tisou
št. hr.

UZ

I. Košice
II. Košice

D4

D4

clo
upr
fyto
vet

•
•

I. SVSP
II. SVSP

PPS so špeciálnym prevádzkovým režimom použitia
pre ucelené vlaky.

616

Devínska Nová
Ves
št. hr.

•

ÖBB

D4

I. Bratislava
II. Kúty

Len pre dohodnuté prepravy

884

•

Fiľakovo
št. hr.
MÁV

C4

I. Zvolen
II. Zvolen

•

•

SZCZ

C3

I. Bratislava
II. Kúty

C3

I. Žilina
II.
Trenčianska
Teplá

D3

I. Bratislava
II. Nové
Zámky

894

Horné Srnie
št. hr.

SZCZ

888

Komárno
št. hr.

Otvorený len pre ucelené vlaky, ktoré musia byť
prehlásené 48 vopred
Pri dovoze, tranzite a vývoze látok a predmetov
triedy 1 RID musí byť vopred vyžiadané úradné
povolenie Maďarska. Žiadosti o povolenie sa
predkladajú orgánom polície.Tovar triedy 1 RID musí
byť po tratiach MAV sprevádzaný. Sprievodcu
zabezpečí sám zákazník.
Uzavretý pre zásielky predmetov dlhších ako 18 m

Len pre dohodnuté prepravy

891

Holíč nad
Moravou
št. hr.

Uzavretý pre zásielky živých zvierat.
Pri dovoze, tranzite a vývoze látok a predmetov
triedy 1 RID musí byť vopred vyžiadané
úradnépovolenie Maďarska. Žiadosti o povolenie sa
predkladajú orgánom polície. Tovar triedy 1 RID musí
byť po tratiach MAV sprevádzaný. Sprievodcu
zabezpečí sám zákazník.
Uzavretý pre zásielky živých zvierat.
Otvorený pre zásielky jedovatých látok na základe
vydaného špeciálneho povolenia (dovoz, vývoz,
tranzit).
Otvorený
pre zásielky
rádioaktívnych
látok
na základe vydaného špeciálneho povolenia (dovoz,
vývoz, tranzit).

MÁV
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Len pre dohodnuté prepravy

•
•

Uzavretý pre zásielky živých zvierat.
Pri dovoze, tranzite a vývoze látok a predmetov
triedy 1 RID musí byť vopred vyžiadané
úradnépovolenie Maďarska. Žiadosti o povolenie sa
predkladajú orgánom polície

TR 6/N

1

2

3

SZCZ

D3

4

890

Kúty
št. hr.

5
I. Bratislava
II. Kúty
•

883

Lenartovce
št. hr.

6

MÁV

I. Zvolen
II. Zvolen

D4

•

PPS so špeciálnym prevádzkovým režimom použitia
pre ucelené vlaky.

885

Lučenec
št. hr.

MÁV

I. Zvolen
II. Zvolen

C2

poverená stanica Púchov

895

Lúky pod
Makytou
št. hr.

SŽ

I. Žilina
II.
Trenčianska
Teplá

D3

Rastlinno-lekárska služba len na vyžiadanie v prac. dni

952

Maťovce ŠRT
št. hr.

UZ

D4

clo
upr
fyto

I. SVSP
II. SVSP

PKP

C3

I. Košice
II. Trebišov

PKP

D4

I. Košice •
II. Prešov •

835

Plaveč
št. hr.

MÁV

D4

I. Bratislava
II. Bratislava
PPS

Uzavretý:
- pre zásielky, ktoré v dovoze do Slovenskej republiky
podliehajú spotrebnej dani.
- pre zásielky kombinovanej dopravy -návesové
súpravy vrátane vozňov Ro –La.
- pre zásielky s neobvyklými rozmermi, ktoré nie je
možné naložiť na jeden vozeň.
- pre prepravné pomôcky.
- pre zásielky s nápravovým tlakom prekračujúci 19,6
t/os.
- zásielky vo vozňoch s vymeniteľnými podvozkami
Uzavretý pre zásielky živých zvierat.
Uzavretý pre zásielky s neobvyklými rozmermi, ktoré
nie je možné naložiť na jeden vozeň.

•

Pri dovoze, tranzite a vývoze látok a predmetov
triedy 1 RID musí byť vopred vyžiadané úradné
povolenie Maďarska. Žiadosti o povolenie sa
predkladajú orgánom polície. Tovar triedy 1 RID musí
byť po tratiach MAV sprevádzaný. Sprievodcu
zabezpečí sám zákazník.

PPS so špeciálnym prevádzkovým režimom použitia
pre ucelené vlaky.

834

Skalité
št. hr.

Otvorený pre zásielky jedovatých látok na základe
vydaného špeciálneho povolenia (dovoz, vývoz,
tranzit).

PPS so špeciálnym prevádzkovým režimom použitia
pre ucelené vlaky.

889

Rusovce
št. hr.

•

Len pre dohodnuté prepravy

836

Medzilaborce
št. hr.

Pri dovoze, tranzite a vývoze látok a predmetov
triedy 1 RID musí byť vopred vyžiadané úradné
povolenie Maďarska. Žiadosti o povolenie sa
predkladajú orgánom polície. Tovar triedy 1 RID musí
byť po tratiach MAV sprevádzaný. Sprievodcu
zabezpečí sám zákazník.
Uzavretý pre zásielky, ktoré v dovoze do Slovenskej
republiky podliehajú spotrebnej dani.

PKP

D4

I. Žilina
II. Žilina
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•
•

Uzavretý pre zásielky s neobvyklými rozmermi, ktoré
nie je možné naložiť na jeden vozeň.
Otvorený pre zásielky kombinovanej dopravy:
1. zásielky v režime Intercontainer,
2. veľké kontajnery,
3. návesové súpravy (okrem vozňov Ro -La).

TR 6/N
1

2

3

4

5

Slovenské Nové
Mesto
št. hr.

6
PPS so špeciálnym prevádzkovým režimom
použitia pre ucelené vlaky.

880

•
MÁV

D4

I. Košice
II. Trebišov
•

PPS so špeciálnym prevádzkovým režimom
použitia pre ucelené vlaky.

887

•

Štúrovo
št. hr.

MÁV

D3

I. Bratislava
II. Nové
Zámky

C3

I. Žilina
II.
Trenčianska
Teplá

893

Vrbovce
št. hr.

Pri dovoze, tranzite a vývoze látok a predmetov
triedy 1 RID musí byť vopred vyžiadané úradné
povolenie Maďarska. Žiadosti o povolenie sa
predkladajú orgánom polície. Tovar triedy 1 RID
musí byť po tratiach MAV sprevádzaný.
Sprievodcu zabezpečí sám zákazník
Uzavretý
pre zásielky,
ktoré
v dovoze
do Slovenskej republiky podliehajú spotrebnej
dani.

SŽ

•

Uzavretý
pre zásielky,
ktoré
podliehajú
veterinárnej prehliadke. Živé zvieratá sú však
povolené.
Pri dovoze, tranzite a vývoze látok a predmetov
triedy 1 RID musí byť vopred vyžiadané úradné
povolenie Maďarska. Žiadosti o povolenie sa
predkladajú orgánom polície. Tovar triedy 1 RID
musí byť po tratiach MAV sprevádzaný.
Sprievodcu zabezpečí sám zákazník.

Len pre dohodnuté prepravy

Iné spoločné obmedzenia:
• Cezhraničná preprava odpadov sa riadi podmienkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ES
č.1013/2006 o preprave odpadu v platnom znení.
• Podľa jednotlivých Zmlúv o spolupráci medzi dopravcami môžu byť dohodnuté iné obmedzenia, resp.
výnimky z obmedzení na rôznych pohraničných staniciach.
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Časť V.
Železničná mapa SR
(je predmetom samostatnej prílohy)
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