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1. Aplikačná oblasť  

 

Tieto podmienky platia pre všetky dohody o službách, ktoré sú poskytované spoločnosťou TIP Žilina v rámci jej 

činnosti. 

 

Dohody odchyľujúce sa od týchto podmienok si vyžadujú písomnú formu. Obchodné podmienky objednávateľa, 

ktoré si odporujú, nebudú akceptované. 

 

Okrem týchto podmienok musí objednávateľ dodržať ustanovenia platné v rámci národnej legislatívy, najmä colné 

predpisy. 

 

2. Služby spoločnosti TIP Žilina 

 

TIP Žilina poskytuje nasledujúce služby: 

1. prekládka intermodálnej nákladnej jednotky (INJ) medzi jednotlivými druhmi dopravy a medzi dopravnými 

prostriedkami a skladovacími plochami, 

2. krátkodobé a dlhodobé skladovanie INJ, ložených aj prázdnych, 

3. evidencia príjmu, výdaja a skladovania INJ vrátane kontroly ich neporušenosti, prepravných dokladov  

a celkovej zodpovednosti za INJ počas ich prítomnosti v termináli, 

4. dochladzovanie chladiarenských a mraziarenských INJ a predhrievanie izotermických INJ. 

 

TIP Žilina môže poskytovať i doplnkové služby na základe svojho rozhodnutia alebo na základe osobitnej dohody 

s objednávateľom: 

5. revízie, opravy INJ, opravy vozňov, 

6. čistenie INJ, 

7. colné služby, 

8. služby potravinovej a veterinárnej ochrany, 

9. bankové služby, 

10. prenájom kancelárskych a prevádzkových priestorov operátorom intermodálnej prepravy, dopravcom, 

ktorí pracujú pre prepravy prechádzajúce cez TIP ZA, prípadne ďalším subjektom, ktoré realizujú ostatné 

služby na TIP ZA, 

11. a iné služby súvisiace so základnými alebo doplnkovými službami. 

 

Intermodálnymi nákladovými jednotkami sú najmä: 

 

 námorné kontajnery v súlade s normami ISO 

 výmenné nadstavby  

 manipulovateľné cestné návesy 

 podvojné návesy 

 iné cestné vozidlo vhodné na intermodálnu prepravu 
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3. Podmienky pre realizáciu objednávok 

 

Pre riadnu realizáciu objednávok prostredníctvom spoločnosti TIP Žilina je zo strany objednávateľa potrebné 

zaslanie objednávky so všetkými potrebnými údajmi v písomnej podobe buď cez elektronické rozhranie, faxom 

alebo e-mailom. V prípade neúplných údajov na objednávke nemôže byť objednávka zrealizovaná a nebude 

uzatvorená platná objednávka.  

Objednávka musí byť zaslaná v dostatočnom časovom predstihu a v súlade s podmienkami prístupu zverejnenými 

spoločnosťou TIP ZA, aby bolo možné realizáciu vykonať počas prevádzkových hodín spoločnosti TIP Žilina. 

Pri predložení včas zaslanej objednávky so všetkými potrebnými údajmi bude objednávka medzi objednávateľom 

a spoločnosťou TIP Žilina platne uzatvorená a to na základe týchto VOP. 

Porušenie podmienok realizácie objednávky (napr. nedodanie alebo neodtiahnutie vlaku podľa prideleného 

časového slotu vlaku) má za následok činnosti nad rámec dohodnutého výkonu podľa objednávky, za ktoré budú 

účtované vzniknuté viacnáklady. 

 

4. Realizácia a zmeny objednávok 

 

Realizácia objednávky môže byť vykonaná pokiaľ budú zo strany dopravcu/objednávateľa dodržané podmienky 

realizácie udelené spoločnosťou TIP Žilina (najmä dodržanie pridelených časových slotov na kusové ako  

aj ucelené vlaky, atď.). Pokiaľ objednávateľ/dopravca nepristaví vlak podľa prideleného a terminálom potvrdeného 

slotu riadne a načas, tento slot prepadá bez náhrady a následne je nutné požiadať o náhradný slot.  

Ak dopravca/objednávateľ tieto podmienky nedodrží, spoločnosť TIP Žilina prijme opatrenia, ktoré sa pre ňu 

v záujme objednávateľa javia ako najlepšie. Náklady na tieto opatrenia nesie objednávateľ.  

Zmena objednávky je vo všeobecnosti prípustná do 12. hodiny predchádzajúceho pracovného dňa  

pred plánovaným poskytnutím služby. Musí byť vykonaná písomne zo strany objednávateľa a taktiež potvrdená 

spoločnosťou TIP Žilina, v opačnom prípade sa dohoda zmeny bude považovať za neplatnú.  

Z realizácie sú vylúčené zásielky obsahujúce nebezpečné látky, ktoré patria do nasledujúcich tried / kategórií 

nebezpečnosti:  

 trieda 1: Výbušné látky a predmety 

 trieda 6.2: Infekčné látky 

 trieda 7: Rádioaktívny materiál  

 nebezpečné látky s klasifikačným kódom D, DT, SR1, SR2, PM1, PM2, P2 

 

5. Povinnosti objednávateľa 

 

Objednávateľ musí spoločnosti TIP Žilina pri prevzatí INJ poskytnúť všetky údaje a sprievodné listiny  potrebné  

na preklad a uskladnenie, a to v písomnej alebo bežnej elektronickej forme včas pred začatím realizácie dodávky. 

Stará sa o to, že každá INJ je vybavená kódom ILU, príp. BIC, v opačnom prípade môže spoločnosť TIP Žilina 

odmietnuť realizáciu objednávky. Ďalej musí dávať pozor na to, aby bol náklad v INJ bezpečne naložený z hľadiska 

dopravy a prevádzky (správne hmotnostne rozložený, riadne upevnený, ...). 

 

Ak si INJ, v dôsledku ich špeciálnych vlastností, vyžadujú pri prekládke alebo pri uskladnení zvláštnu úpravu, musí 

o tom objednávateľ informovať spoločnosť TIP Žilina s presným uvedením zvláštností, a to včas pred začatím 

realizácie dodávky. Ak špeciálna manipulácia zo strany spoločnosti TIP Žilina nie je možná, objednávateľ musí 

prijať alebo podnietiť opatrenia nevyhnutné na bezpečnú manipuláciu a musí prevziať príslušný náklad. 
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Pred dodávkou INJ, z ktorých môžu na základe ich špecifických vlastností pochádzať riziká pri prekládke, pri 

poskytovaní ďalšej prepravy alebo pri uskladnení, musí objednávateľ spoločnosti TIP Žilina písomnou formou 

oznámiť presný druh rizika a, pokiaľ je to potrebné, prijaté opatrenia, a to včas pre začatím realizácie dodávky.  

Ak zaobchádzanie s nebezpečnými nákladmi podlieha mimoriadnym zákonným alebo úradným ustanoveniam, je 

objednávateľ povinný postarať sa o dodržiavanie týchto ustanovení. U nebezpečných nákladov podliehajúcich 

mimoriadnym zákonným alebo úradným ustanoveniam smie prekládku vykonať iba spoločnosť TIP Žilina,  

tieto náklady nesmú byť uskladnené. Pokiaľ je skladovanie výslovne požadované, realizuje sa na náklady  

a zodpovednosť objednávateľa. Spoločnosť TIP Žilina v tomto prípade nepreberá žiadne náklady a ručenie  

za uskladnenie v najbližšom termináli pre nebezpečné náklady. 

 

Ak spoločnosť TIP Žilina pri dodávke zistí zjavné technické alebo akékoľvek iné nedostatky INJ znemožňujúce 

riadnu a bezpečnú manipuláciu alebo prepravu, môže odmietnuť jej prevzatie a ďalšiu prepravu. Ak sa nedostatky 

prejavia po prevzatí nákladu, spoločnosť TIP Žilina si vyžiada, ak je to možné, pokyny od objednávateľa.  

Ak tieto nezíska, spoločnosť TIP Žilina prijme opatrenia, ktoré sa pre ňu v záujme objednávateľa javia ako najlepšie. 

Náklady na tieto opatrenia nesie objednávateľ. 

 

6. Prekládka 

 

Prekládka INJ z koľajového vozidla do cestného vozidla, alebo z cestného vozidla do koľajového vozidla,  

sa spravidla realizuje pomocou žeriavu alebo pojazdných zdvíhacích zariadení. 

Prekládka sa začína, len čo sa nakladacie vybavenie prekladacieho zariadenia skloní pri dodávke na INJ. 

Prekládka končí, len čo sa nakladacie vybavenie prekladacieho zariadenia pri expedícii uvoľní z INJ, zdvihne sa  

a je od INJ oddelené. 

 

Pri nakládke INJ sa objednávateľ zaväzuje (prípadne jeho poverená osoba) uvoľniť závory medzi cestným vozidlom 

a INJ a zaistiť, že INJ môže byť odobraná bez rizika. Pri vyzdvihnutí INJ sa objednávateľ zaväzuje (prípadne jeho 

poverená osoba) uviesť čapy na cestnom vozidle do správnej polohy pre prijatie INJ. 

 

Prekládku vykonajú zamestnanci spoločnosti TIP Žilina pomocou ich zariadenia. Spoločnosť TIP Žilina  

je oprávnená vykonať prekládku prostredníctvom tretej osoby alebo pomocou cudzieho zariadenia. Objednávateľ 

a ním poverená osoba sa zaväzujú, pokiaľ je to potrebné, prekládku monitorovať a podieľať sa na nej. 

 

7. Priebežné skladovanie v závislosti od prepravy 

 

INJ sú uskladnené podľa vyloženia z koľajového vozidla alebo cestného vozidla na prevádzkovom území terminálu  

TIP Žilina, pokiaľ je to z hľadiska prevádzky možné a potrebné. Skladovanie sa realizuje v exteriéri. Objednávateľ 

sa musí postarať a niesť riziko, že INJ je možné ponechať v exteriéri bez vzniku poškodenia. 

 

Preprava ADR/RID zásielok je možná len v tranzite, skladovanie takýchto zásielok na termináli TIP Žilina  

je zakázané. V importe musí byť zásielka typu ADR/RID expedovaná v deň prijatia na terminál, jedine v prípade 

prijatia takej zásielky po 12:00 hodine daného dňa môže byť vyzdvihnutá z terminálu nasledovný deň, ale najneskôr 

do 10:00 hodiny rannej. V exporte môže byť zásielka typu ADR/RID prijatá do  terminálu iba v deň odchodu vlaku 

z terminálu. 
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8. Kontrola INJ 

 

INJ sa kontrolujú pri prevzatí iba na ich schopnosť prepravy, tzn. jednoduchou vizuálnou kontrolou na dostupných 

miestach sa kontrolujú rozpoznateľne závažné nedostatky (tzv. „check“). Za závažné sa považujú nedostatky,  

ktoré sa zjavne prejavia na schopnosti prepravy a funkčnosti INJ. Ak sú INJ prevzaté spoločnosťou TIP Žilina bez 

sťažností, sú v okamihu prevzatia schopné prepravy a na dostupných miestach sa nevyskytujú rozpoznateľne 

závažné nedostatky. 

 

Každá nasledujúca kontrola INJ pri prevzatí (tzv. podrobná kontrola“ a kontrola plomby) si vyžaduje osobitnú 

dohodu medzi objednávateľom a spoločnosťou TIP Žilina. 

Reklamácie musia mať písomnú formu a po prevzatí musia byť zaslané v písomnej podobe spoločnosti TIP Žilina. 

Reklamované nedostatky musia byť zdokumentované objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou 

prostredníctvom vhodných opatrení. 

 

Ak nie sú INJ pripravené na prepravu, spoločnosť TIP môže odmietnuť prevzatie.  

 

9. Clo 

 

Za dodržiavanie colných a iných správnych predpisov je zodpovedný samotný objednávateľ.  

 

10. Colná prehliadka 

 

Zhabaním alebo vykonaním iných opatrení z oblasti verejného práva nebudú dotknuté práva spoločnosti TIP Žilina 

voči objednávateľovi. Objednávateľ zostane zmluvným partnerom spoločnosti TIP Žilina a ručí, aj za viacnáklady, 

ktoré nezavinil. Objednávateľ ručí aj za všetky následky vznikajúce z takýchto udalostí. Prípadné nároky 

spoločnosti TIP Žilina voči štátu alebo inej tretej osobe nebudú týmto dotknuté. 

 

11. Prihlasovanie 

 

Pokiaľ objednávateľ pravidelne dostáva hlásenia od spoločnosti TIP Žilina, je oprávnený do 7 dní po obdržaní 

hlásenia vzniesť písomné námietky proti obsahu hlásenia. Po uplynutí 7 dní po preposlaní hlásenia už nebudú 

námietky objednávateľa viac akceptované.  

 

12. Základy cien 

 

Spoločnosť TIP Žilina si vyhradzuje právo príslušne zmeniť ceny, ak po uzatvorení zmluvy došlo k vzniku 

zvýšených nákladov, najmä na základe tarifných dohôd, zmeny cien materiálov, poistného a taríf prekládok. 

Spoločnosť TIP Žilina bude informovať objednávateľa o zmene cien. 

 

13. Zodpovednosť objednávateľa  

 

Objednávateľ zodpovedá za starostlivý výber ním poverenej špedície/dopravcu, ako aj za všetky škody, ktoré 

vznikajú tým, že ním poverená špedícia/dopravca nie je dostatočne poistená/ý, príp. nedodržiava ustanovenia  

stanovené v týchto VOP. 
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Objednávateľ zodpovedá spoločnosti za všetky škody, ktoré vznikajú z nesprávnych, nezreteľných alebo 

neúplných údajov uvedených v zozname nakládok alebo v iných formulároch, žiadostiach alebo EDI správach. 

 

Ak je pre poskytovanie služieb dohodnutý určitý termín a objednávateľ službu neprijme v tomto termíne z dôvodu, 

ktorý vznikne na jeho strane, zodpovedá za všetky takto vznikajúce náklady / výdavky, najmä za náklady  

na poskytovanie personálu a prevádzkových prostriedkov. 

 

V ostatných záležitostiach zodpovedá objednávateľ za každé zavinené porušenie povinnosti. Objednávateľ 

zodpovedá aj za zavinenie svojich objednávateľov, pomocníkov pri plnení a vykonávaní povinností alebo všetkých 

ostatných osôb, ktoré majú v rámci s ním uzatvoreného zmluvného vzťahu prístup k terminálu alebo majú alebo 

mali iný prístup k INJ, ktoré boli prekladané na jeho príkaz. 

 
14. Zodpovednosť spoločnosti TIP Žilina  

 

Spoločnosť TIP Žilina nezodpovedá za škody / náklady, ktoré vznikajú pri nesprávnom chladení alebo nechladení 

chladiacich kontajnerov, pokiaľ sú spôsobené nesprávnymi, neúplnými a/alebo nejednotnými údajmi o teplote,  

príp. nahlásením kontajnera u spoločnosti TIP Žilina bez dodržania týchto VOP. 

 

Spoločnosť TIP Žilina v žiadnom prípade nezodpovedá za škody, príp. náklady z prípadných prestojov, ktoré 

vznikajú v termináli v rámci činnosti súvisiacej s prekládkou. Spoločnosť TIP Žilina ručí výlučne v rámci zmysluplne 

a subsidiárne aplikovaných, platných Všeobecných zasielateľských podmienok Zväzu logistiky a zasielateľstva 

Slovenskej Republiky.  

 

Akákoľvek iná zodpovednosť  spoločnosti TIP Žilina je v každom prípade vylúčená, pokiaľ nie je v týchto  

VOP uvedené inak. 

 

15. Zodpovednosť voči tretím osobám  

 

TIP Žilina nezodpovedá za akékoľvek škody voči tretej osobe, s ktorou objednávateľ uzatvoril zmluvu o preprave, 

špedícií alebo uskladnení, prostredníctvom dohody s treťou osobou. 

 

16. Zodpovednosť za škody na dopravných prostriedkoch objednávateľa alebo tretej osoby  

 

Za škody na vozidlách alebo iných veciach objednávateľa alebo tretej osoby, ktoré objednávateľ obsluhuje  

pri prevzatí alebo vyzdvihnutí jednotiek nákladu, zodpovedá spoločnosť TIP Žilina iba vtedy, ak bolo preukázané 

zavinenie zo strany jej zamestnancov a škoda bola bezodkladne nahlásená spoločnosti TIP Žilina. Zodpovednosť 

je obmedzená na vecné škody, pokiaľ bola škoda spôsobená zámerne alebo z hrubej nedbanlivosti. 

 

Objednávateľ a spoločnosť TIP Žilina vychádza z toho, že INJ a dopravné prostriedky spravidla vykazujú stopy 

použitia a iné nepatrné poškodenia. Nepatrné sú také poškodenia, ktoré nemajú zjavný vplyv na schopnosť 

prepravy a funkčnosť kontajnera / dopravného prostriedku. Na zabezpečenie realizácie prekládky INJ v súvislosti 

so záujmom oboch strán nebudú takéto nepatrné poškodenia zaznamenané v rámci kontroly a nebudú uvedené  

v protokole o vykonaní kontroly. Skutočnosť, že nepatrné poškodenie nebolo uvedené v protokole o vykonaní 
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kontroly vytvorenom pri prevzatí spoločnosťou TIP Žilina, preto neznamená, že poškodenie vzniklo po prevzatí  

zo strany spoločnosti TIP Žilina. 

 

Vyššie uvedený odsek neplatí, ak sa objednávateľ dohodol so spoločnosťou TIP Žilina na „podrobnej kontrole“. 

 

17. Vyššia moc  

 

Škody / náklady a / alebo omeškania, ktoré vzniknú v dôsledku vyššej moci, vylučujú nárok na náhradu škody / 

nákladov uplatňovaného voči spoločnosti TIP Žilina. Za vyššiu moc sa považujú najmä, ale nie výlučne, oheň, 

výbuch, búrka (viac ako 60 km/h), záplava, úder blesku, štrajk, ako aj krádež spôsobená treťou osobou (pokiaľ 

spoločnosť TIP Žilina prijala prijateľné opatrenia na zabránenie vzniku krádeže). Za časové obdobie, v ktorom 

vyššia moc alebo jej vplyv pretrvávajú, je spoločnosť TIP Žilina oslobodená od svojich záväzkov poskytovať výkony. 

 

18. Premlčanie  

 

Všetky nároky uplatňované voči spoločnosti TIP Žilina, okrem nárokov v dôsledku zámerného poškodenia  

a zámerne spôsobeného zavinenia, budú premlčané do jedného roka. Lehota na premlčanie začína plynúť dňom, 

v ktorom bola INJ odovzdaná spoločnosťou TIP Žilina objednávateľovi alebo tretej osobe poverenej 

objednávateľom. Ak INJ neboli prevzaté, začína sa lehota na premlčanie uplynutím dňa, v ktorom by mala byť  

INJ odovzdaná.  

 

19. Záložné a zádržné právo, započítanie  

 

Spoločnosť TIP Žilina, s.r.o. má na základe všetkých pohľadávok, ktoré jej prináležia z poskytovania služieb  

pre objednávateľa, záložné právo a zádržné právo na INJ nachádzajúce sa v jej držbe, pokiaľ boli odovzdané 

spoločnosti TIP Žilina so súhlasom objednávateľa, ako aj na sprievodné dokumenty. 

 

Objednávateľ nie je oprávnený si započítať akýkoľvek svoj nárok alebo pohľadávku oproti pohľadávke alebo nároku 

spoločnosti TIP Žilina. Bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti TIP Žilina  

nie je objednávateľ oprávnený postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku alebo nárok voči TIP Žilina na tretiu osobu. 

 

20. Faktúry  

 

Pokiaľ nie je vopred zvlášť dojednané, splatnosť faktúr je 14 dní od dátumu vystavenia faktúry. Omeškanie platby 

vznikne bez toho, aby bolo potrebné odoslať upomienku alebo splniť iné podmienky, najneskôr po uplynutí piatich 

dní po splatnosti, pokiaľ podľa zákona nevzniklo už predtým. Spoločnosť TIP Žilina je oprávnená v prípade 

omeškania si uplatniť výdavky a náklady súvisiace s uplatnením svojich pohľadávok ako aj úroky z omeškania  

vo výške 1,5 %  mesačne z dlžnej sumy. Ďalšie zákonné nároky zostávajú nedotknuté.  

 

21. Miesto plnenia 

 

Miestom plnenia je terminál TIP Žilina, adresa: Terminál Intermodálnej Prepravy, SK – 013 01 Teplička nad Váhom, 

v ktorom bola INJ dodaná alebo vyzdvihnutá. 
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22. Čiastočná neúčinnosť 

 

Ak by malo byť niektoré z ustanovení týchto Všeobecných podmienok celkom alebo čiastočne neúčinné, nedotkne 

sa to účinnosti ostatných častí podmienok.  

 

23. Rozhodné právo  

 

Zmluvný vzťah medzi TIP Žilina a objednávateľom sa riadi zmluvou, týmito VOP a subsidiárne Všeobecnými 

zasielateľskými podmienkami Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej Republiky v znení platnom k okamihu 

uzatvorenia zmluvy ako aj príslušnými ustanoveniami slovenského Obchodného zákonníka. 

 

24. Riadenie zmien v dokumentácii  

 

Znenie VOP zo dňa 15.03.2021 

 

Číslo kapitoly 
Podkapitola / 

články 
Typ/názov zmeny 

Vydanie 

(verzia) 

Číslo 

zmeny 
Dátum 

4  
Doplnenie vylúčených 

zásielok z prepravy 
A1 1 23.2.2021 

 


