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Úvod
Tento dokument popisuje všeobecné podmienky prístupu do TIP Žilina. Podmienky musia dodržiavať

operátori (špeditéri) a dopravcovia (zákazníci), aby boli uskutočnené ich požiadavky na manipuláciu
s intermodálnymi nákladovými jednotkami (ďalej len INJ). Zákazníci, ktorí si objednali služby TIP Žilina, musia
byť oboznámení so všeobecnými obchodnými podmienkami TIP Žilina, s. r. o. Vstup do areálu TIP Žilina bude
umožnený len v prevádzkovej dobe.
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Operátori
Každý operátor kombinovanej dopravy, ktorý chce využiť služby TIP Žilina, musí mať vopred prerokovaný

čas obsluhy – fyzickej manipulácie s INJ s TIP Žilina. Pre riadnu realizáciu objednávok prostredníctvom
spoločnosti TIP Žilina je zo strany objednávateľa potrebné zaslanie objednávky, na zákaznícky servis TIP Žilina,
so všetkými potrebnými údajmi v písomnej podobe, buď elektronicky, faxom alebo poštou. Objednávka musí byť
zaslaná minimálne 3 mesiace vopred. V prípade voľnej kapacity (slotu) zákaznícky servis TIP Žilina potvrdí
písomne objednávku zákazníkovi. V prípade nedostatočnej kapacity (obsadeného slotu) spoločnosť TIP Žilina s.
.r. o. oznámi túto skutočnosť zákazníkovi, vyhradzuje si právo zamietnuť objednávku, a ponúkne zákazníkovi
alternatívu. Ak objednávateľ nevyužije pridelený slot prepadá mu bez náhrady. Realizáciu objednávky je možné
vykonať len počas prevádzkových hodín spoločnosti TIP Žilina.
Operátor môže využiť iba tie služby, ktoré sú uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach
spoločnosti TIP Žilina, s. r. o.
Objednávky zákazníkov sa budú vybavovať podľa poradia doručenia spoločnosti TIP Žilina.
V prípade prerušenia prevádzky terminálu z prevádzkových dôvodov budú dotknutí zákazníci zo strany TIP
Žilina o tejto skutočnosti upovedomení a bude s nimi dohodnuté náhradné riešenie.
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Železničná doprava
Vlak určený do TIP Žilina, musí byť vopred objednaný u spoločnosti TIP Žilina, s. r. o. Realizácia

objednávky, môže byť vykonaná pokiaľ budú zo strany dopravcu/objednávateľa dodržané podmienky realizácie,
udelené spoločnosťou TIP Žilina (najmä dodržanie pridelených časových slotov na jednotlivé zásielky ako aj
ucelené vlaky, atď.). Vlaku, ktorý nie je objednaný na manipuláciu v TIP Žilina, nebude umožnený vjazd do TIP
Žilina.
Každý železničný dopravca, ktorý vstupuje do TIP Žilina musí mať podpísanú Prílohu 12 PP TIP Žilina, s. r.
o., v ktorej je definovaná technológia práce pri vchode a odchode vlaku z/do TIP Žilina.
Zároveň musí mať podpísanú Prílohu 24 PP Žilina – Teplička medzi ŽSR a dopravcom „Spoločné
technologické postupy ŽST Žilina – Teplička a dopravcu.
Zamestnanci

železničného

dopravcu

vstupujúceho

do

TIP

Žilina

musia

byť

oboznámení

s

podmienkami BOZP TIP Žilina.
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Cestná doprava
Pri každom vstupe na terminál sa vodiči cestných vozidiel na prepravu INJ musia oboznámiť s technológiou

pohybu cestných vozidiel v TIP Žilina a BOZP v TIP Žilina. Technológia je vyvesená v hlavnej administratívnej
budove a je prístupná k prečítaniu. Vodiči svojim podpisom potvrdzujú, že prečítali a porozumeli ustanoveniam
technológie na dispozičnom doklade a na doklade pre cudzích vodičov, na ktorý uvedú požadované osobné
údaje, údaje o vozidle, o kontajnery/INJ.
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Vozidlá cestných dopravcov, ktorí chcú vojsť do TIP Žilina musia mať vytvorenú objednávku na
import/export INJ z/do TIP Žilina. Pokiaľ objednávka nebude evidovaná v systéme TIP Žilina, cestnému vozidlu
nebude povolený vstup do TIP Žilina.
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Informácie o režime spoplatňovania a úhradách za služby

Služby TIP Žilina budú spoplatňované podľa aktuálneho cenníka dostupného na webstránke TIP Žilina
www.terminalzilina.sk. Prípadné zľavy a rabaty budú zverejnené v aktuálnom cenníku.
Spôsob úhrady za služby TIP Žilina sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach TIP Žilina.
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Kontakty

ZÁKAZNÍCKY SERVIS:
Mgr. Milena DZURILLOVÁ
Tel: +421 918 759 230
Fax: +421 41 3250 150
e-mail: customerservice@terminalzilina.sk
KONATEĽ SPOLOČNOSTI A MANAŽÉR TERMINÁLU:

Peter AUFRICHT
Tel: +421 905 382 623
Fax: +421 41 3250 150
e-mail: aufricht@terminalzilina.sk
KONATEĽ SPOLOČNOSTI A FINANČNÝ RIADITEĽ:
Ing. Peter SIROŤÁK
Tel: +421 915 777 240
Fax: +421 41 3250 150
e-mail: psirotak@terminalzilina.sk
PREVÁDZKA TERMINÁLU:
Ing. Peter MACHÁČEK
Tel: +421 918 759 229
Fax: +421 41 3250 150
e-mail: pmachacek@terminalzilina.sk
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Prílohy

i.

opis terminálu – viď. prílohy prevádzkového poriadku č. 1-3 a 5- 7

ii.

vzor objednávky - dostupné na www.terminalzilina.sk
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–

dostupné

www.terminalzilina.sk
iv.

Prevádzková doba (príloha č. 9 prevádzkového poriadku) - dostupné na www.terminalzilina.sk

na

