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1. Všeobecné informácie


1.1

Úvod


1.2
1.3

Prevádzkovateľ
servisného
zariadenia
Platnosť a postup
aktualizácie






Tento dokument bol vypracovaný v súlade s vykonávacím nariadením komisie (EÚ) 2017/2177 z 22. novembra 2017
o prístupe k servisným zariadeniam a službám týkajúcim sa železničnej dopravy
názov a typ servisného zariadenia (SZ) podľa smernice 2012/34 Príloha II – nákladný terminál zložený zo:
o stáčacích stojanov - 2ks,
o jednomostovej koľajovej váhy
SZ je majetkom spoločnosti NAFTA a.s., ktorá sa zaoberá ťažbou zemného plynu a ropy v širšom okolí umiestnenia SZ.
Uvedené SZ sa využíva na plnenie železničných cisternových vozňov kvapalnými uhľovodíkmi – ropa a plynový kondenzát
Tento dokument o SZ je zverejnený na web stránke spoločnosti NAFTA a.s. www.nafta.sk
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava,
tel. +421 2 4024 2111,
+421 2 4024 2510
Tento dokument je platný od 1. júla 2019 a bude aktualizovaný podľa potreby
2. Služby

2.1

Názov služby




Servisným zariadením je poskytovaná základná služba
V zmysle Prílohy II Smernice 2012/34/EU a výnimky č. 04162/2019/ORD-005 zo dňa 30.01.2019 udelenej Dopravným
úradom v Bratislave SZ (nákladný terminál) sú poskytované služby:
o plnenie cisternových vozňov nebezpečnými látkami – kvapalnými uhľovodíkmi,
o zisťovanie hmotnosti železničných vozňov na jednomostovej koľajovej váhe
3. Popis servisného zariadenia

3.1

Zoznam zariadení


3.1

Poloha





Vo vlečke NAFTA a.s. sa nachádza len jedno servisné zariadenie – nákladný terminál, zložený z dvoch samostatných
technických zariadení a to:
o 2 ks stáčacích stojanov na plnenie cisternových vozňov nebezpečnými látkami,
o jednomostovej koľajovej váhy,
ktoré spolu tvoria jeden funkčný celok.
Služby poskytované servisným zariadením sú vykonávané na železničnej vlečke spoločnosti NAFTA a.s. v obvode
železničnej stanice Veľké Leváre
GPS súradnice 48.511147° 17.018495°
Prístup po ceste číslo 1100 z obce Veľké Leváre smerom na obec Závod odbočiť vpravo hneď za železničným priecestím
Prístup k vlečke NAFTA a.s. s uvedeným SZ je z koľají ŽSR v smere od Malaciek v stanici Veľké Leváre cez železničnú
vlečku SURPACK-VL, a.s., ktorá je v súčasnosti v konkurze a železničnú vlečku STRABAG Pozemné a inžinierske
staviteľstvo s.r.o.

NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
jún 2019
SLUŽBY V SERVISNÝCH ZARIADENIACH

3.2

Prevádzková doba


3.3

Technický popis /
charakteristika


Služby servisného zariadenia sú poskytované:
o bežná prevádzková doba pondelok – piatok v čase od 07:00 do 15:00 hod
o mimoriadna prevádzková doba – na základe vzájomnej dohody
Vo vlečke so SZ je možné len plnenie železničných cisterien kvapalnými uhľovodíkmi (ropa a plynový kondenzát – gazolín)
cez 2 ks stáčacie stojany a to buď zo skladu uhľovodíkov, alebo z ADR automobilovej cisterny. Nie je prispôsobená na
vyprázdňovanie železničných cisterien a nie je elektrifikovaná. Vlečka nemá vybudované nakladacie rampy. Doprava vo
vlečke je zabezpečovaná z externého prostredia.
Jednomostová koľajová váha TENZONA typu TOLEDO 8530 s neautomatickou činnosťou má triedu presnosti III a váživosť
do 100 ton.
4. Poplatky

4.1

Informácie o
poplatkoch



Poplatky za prístup k servisnému zariadeniu NAFTA a.s. a za využívanie každej služby týkajúcej sa železničnej dopravy,
ktorá sa v ňom poskytuje bude riešená vzájomnou dohodou žiadateľa a prevádzkovateľa SZ. Žiadateľ si prístup k SZ na
vlečke NAFTA a.s. musí vopred zaistiť u ŽSR a vlastníkov predchádzajúcich železničných vlečiek SURPACK-VL, a.s. a
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.

