MT – LINES, a. s., vydáva pod a zákona Národnej rady Slovenskej republiky
. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave a pod a §§1, 3 a 5 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt
a telekomunikácií Slovenskej republiky . 363/1996 Z. z. o vzore na vyhotovenie
prepravného poriadku v cestnej doprave tento
PREPRAVNÝ PORIADOK AUTOBUSOVEJ DOPRAVY
l. 1
Základné ustanovenia
(1) Tento prepravný poriadok upravuje podmienky, za ktorých dopravca prepravuje
osoby, príru nú batožinu, cestovnú batožinu, drobné domáce zvieratá a autobusové
zásielky.
(2) Dopravcom pod a tohoto prepravného poriadku je MT – LINES, a. s. Dopravca je
právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa,
Vložka íslo 10603/L.
(3) Prepravou pod a tohoto prepravného poriadku je premiestnenie osôb, ich batožiny
a autobusových zásielok.
(4) Prevádzková povinnos@ dopravcu je povinnos@ vykonáva@ autobusovú dopravu
v súlade s dopravnou licenciou a so zmluvou o výkone vo verejnom záujme.
(5) Prepravná povinnos@ dopravcu je povinnos@ vykona@ prepravu, ak sú splnené
podmienky pod a tohto prepravného poriadku a umožAujú to prepravné podmienky,
najmä technický stav, obsadite nos@ alebo vy@ažite nos@ vozidla a spôsobilos@ vodi a
a nebránia tomu prí iny, ktoré nemožno odvráti@.
(6) Cestovný poriadok obsahuje údaje potrebné na informovanie verejnosti o jednotlivých
autobusových linkách a o spojoch na nich, najmä zoznam zastávok a asy príchodov
jednotlivých spojov na ne a odchodov z nich, prípadne o konkrétnych podmienkach
prepravy cestujúcich, batožiny, domácich zvierat a autobusových zásielok
na jednotlivých spojoch autobusovej linky, o cestovnom, príplatkoch a z avách z neho
a o iných úhradách a službách súvisiacich s prepravou cestujúcich.
(7) Tarifa upravuje sadzby základného cestovného, príplatkov a zliav z neho a Falších
úhrad spojených s prepravou cestujúcich, ich batožiny a domácich zvierat
a s prepravou autobusových zásielok, ako aj podmienky, za ktorých sa sadzby
uplatAujú.
(8) Tento prepravný poriadok, cestovný poriadok dopravcu, a pokia sa tarifa vz@ahuje
na príslušnú dopravu, aj tarifa dopravcu sú obsahom návrhu na zmluvu o preprave
osôb.
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l. 2
Rozsah autobusovej dopravy
(1) Pod a tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca pravidelnú autobusovú
dopravu a nepravidelnú autobusovú dopravu.
(2) Pravidelná autobusová doprava sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb osôb
ako pravidelne opakovaná preprava cestujúcich po vopred ur enej trase dopravnej
cesty s ur enými zastávkami na nastupovanie a vystupovanie cestujúcich (Falej len
"autobusová linka"), ktorých dopravca prepravuje pod a prepravného poriadku,
cestovného poriadku, prípadne tarify. Sú as@ou pravidelnej autobusovej dopravy je
preprava príru nej batožiny, prípadne aj cestovnej batožiny, domácich zvierat
a autobusových zásielok.
(3) Pravidelnú autobusovú dopravu možno vykonáva@ ako verejnú alebo osobitnú.
(4) Verejná pravidelná autobusová doprava je preprava cestujúcich na autobusovej linke
medzi dvoma alebo viacerými obcami, najmä dia ková autobusová doprava,
medzinárodná autobusová doprava, prímestská autobusová doprava alebo na území
obce mestská autobusová doprava.
(5) Osobitná pravidelná autobusová doprava je najmä preprava zamestnancov zmluvného
prepravcu a preprava žiakov škôl.
(6) Nepravidelná autobusová doprava sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb
iba ur itej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase dopravnej cesty s dohodnutými
zastávkami a v dohodnutom ase, ktorých dopravca prepravuje pod a vopred
uzavretej zmluvy o preprave osôb za dohodnuté cestovné. Je Aou každá príležitostná
alebo opakovaná preprava, najmä zájazdová, kyvadlová, okružná a vyhliadková.
(7) Pod a tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca pravidelnú autobusovú
dopravu v rozsahu:
a) dia ková autobusová doprava,
d) osobitná pravidelná autobusová doprava
a nepravidelnú autobusovú dopravu.
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l. 3
Povinnosti dopravcu

(1) Všeobecné povinnosti dopravcu sú
a)

vykonáva@ autobusovú dopravu pod a tohto prepravného poriadku,

b) zabezpe i@ v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich inností Falšie
vybavenie potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie
a garážovanie vozidiel a na starostlivos@ o osádky vozidiel, o cestujúcich a o náklad,
c) by@ poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel
a innos@ou osádok vozidiel cestujúcim, odosielate om, príjemcom vecí a tretím
osobám.
(2) Dopravca je okrem všeobecných povinností dopravcu povinný
a) vykonáva@ pravidelnú autobusovú dopravu v súlade s dopravnou licenciou
po celý as ich platnosti,
b) prepravova@ cestujúcich pod a tarify a vyda@ cestujúcemu, ktorý zaplatil cestovné,
cestovný lístok,
c) stara@ sa o bezpe nos@, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu
batožiny a umožni@ im používanie vlastných spolo enských, kultúrnych a sociálnych
zariadení na autobusovej linke,
d) stara@ sa, aby vozidlá použité na prepravu cestujúcich boli isté, v riadnom
technickom stave, ozna ené smerovými tabu ami, a ak ide o miestenkové vozidlá aj
poradovým íslom vozidla,
e) zariadenie dopravcu vo vozidle, napr. rozhlasové zariadenie používa@ takým
spôsobom, aby nebolo na @archu cestujúcim,
f)

zrete ne ozna i@ sedadlá, na ktorých je zakázaná preprava ur itého okruhu osôb,

g) postara@ sa o bezpe nos@ a zdravie cestujúcich a o ochranu ich batožiny,
o zabezpe enie prvej pomoci a o náhradnú prepravu, ak sú ú astníkmi dopravnej
nehody,
h) utvára@ podmienky, ktoré umožAujú prepravu osôb telesne a zrakovo postihnutých
a zvýši@ pohodlie prepravy starých udí a matiek s malými de@mi,
i)

ozna i@ každý autobus na autobusovej linke údajom o východiskovej (nástupnej)
a cie ovej (výstupnej) zastávke, prípadne aj o zastávkach medzi nimi,

j)

trvalo zriadenú zastávku ozna i@ a zabezpe i@, aby vodi pri preprave vyvolal názov
zastávky, a to najneskoršie pri zastavení vozidla, zdržanie vozidla v zastávke, ak trvá
viac ako 5 minút, a jeho skrátenie oproti cestovnému poriadku,
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k) zabezpe i@ zverejnenie a sprístupnenie tohoto prepravného poriadku, cestovného
poriadku a tarify, ako aj Falších prevádzkových údajov a informácií potrebných
pre cestujúcich v priestoroch prístupných verejnosti a pod a možnosti
aj na zastávkach a v autobusoch,
l)

zabezpe i@ na všetkých zastávkach autobusovej linky jej ozna enie a názov zastávky,
íslo alebo iné ozna enie autobusovej linky a uverejnenie údajov o príchode
jednotlivých spojov na zastávku a ich odchode a trvale ich udržiava@,

m) informova@ vhodným spôsobom verejnos@ o zrušení autobusovej linky alebo o zmene
jej trasy, o zmene cestovného poriadku a tarify, prípadne o iných zmenách
na autobusovej linke, ktoré sú dôležité vo verejnom záujme, a to najmenej 15 dní
vopred, ak ide o pripravované alebo vopred známe zmeny; inak informuje
neodkladne, len o sa o nich dozvie,
n) zabezpe i@, aby osádka autobusu alebo iné oprávnené osoby dopravcu poskytli
cestujúcim potrebné informácie týkajúce sa podmienok ich prepravy, najmä ich práv
a povinností pri preprave, priebehu prepravy, cestovného, údajov o príchode
a odchode spojov na autobusovej linke, možností prestupu na inú autobusovú linku
alebo na iný druh dopravy,
o) potvrdi@ v cie ovej zastávke na požiadanie cestujúceho dJžku meškania spoja, ak spoj
meškal viac ako 20 minút; ak spoj nešiel vôbec, vyda@ o tom potvrdenie
na východiskovej zastávke, nácestnej zastávke, a ak to nie je možné, v sídle
dopravcu.
(3) Pri nedostatku miesta vo vozidle dopravca je
a) povinný prednostne prija@ na prepravu cestujúcich patriacich ku skupine, ktorej
cestovný poriadok zabezpe uje prednostnú prepravu,
b) oprávnený prednostne prija@ cestujúcich, ktorí preukážu vážne dôvody pre prednostné
prijatie na prepravu alebo ktorí cestujú do vzdialenejších zastávok alebo miest,
do ktorých nie je spojenie iným verejným hromadným dopravným prostriedkom.
Prednostné právo na prepravu neplatí, ak je už autobus plne obsadený.
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l. 4
Zmluva o preprave osôb
(1) V pravidelnej autobusovej doprave dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave osôb zásadne
zaplatením cestovného lístka a na povinne miestenkových spojoch zaplatením
aj miestenky.
(2) Zmluvou o preprave osôb vzniká cestujúcemu právo, aby ho dopravca prepravil
do miesta ur enia riadne a v as.
(3) V pravidelnej autobusovej doprave má dopravca prepravnú povinnos@ vo i každému
cestujúcemu, ktorý sa chce prepravi@ do zastávky na autobusovej linke a ktorý je
v ase odchodu autobusu pod a cestovného poriadku na zastávke pripravený nastúpi@
do autobusu.
(4) Na povinne miestenkových spojoch má dopravca prepravnú povinnos@ vo i
cestujúcim s miestenkami kúpenými pred nastúpením do autobusu vo výdajni
cestovných lístkov. Cestujúceho bez miestenky možno vo východiskovej zastávke
prija@ na prepravu, ak autobus nie je plne obsadený cestujúcimi s miestenkami
a cestujúci zaplatí cestovné i miestenku vodi ovi alebo inému oprávnenému lenovi
osádky autobusu, najskôr však pä@ minút pred odchodom autobusu.
(5) V nepravidelnej autobusovej doprave dopravca prepravuje ur itú skupinu cestujúcich
pod a vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb.
(6) V nepravidelnej autobusovej doprave prepravná povinnos@ dopravcu vyplýva
z vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb.
(7) V nepravidelnej autobusovej doprave dopravca nemá prevádzkovú ani tarifnú
povinnos@.
l. 5
Práva cestujúceho
(1) Cestujúci má právo
a) na bezpe nú, pokojnú a pohodlnú prepravu autobusom spoja, na ktorý má cestovný
lístok, miestenku, a to do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné,
b) na prepravu príru nej batožiny a ak to umožAujú prepravné podmienky alebo zmluva
o preprave osôb, aj cestovnej batožiny a domácich zvierat tým istým autobusom,
c) požadova@ od osádky autobusu alebo od dispe era potrebné informácie týkajúce sa
podmienok jeho prepravy,
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d) na miesto pod a miestenky kúpenej pred nastúpením do autobusu, ak je pripravený
na prepravu najneskôr pä@ minút pred odchodom autobusu z východiskovej zastávky
alebo v ase nastupovania do autobusu na nácestnej zastávke.
(2) Ak sa niektorý spoj neuskuto ní pod a cestovného poriadku alebo ak sa preprava
na Aom preruší alebo zastaví, cestujúci s platným cestovným lístkom má právo
na náhradnú prepravu do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné, iným spojom tej istej
autobusovej linky, prípadne spojom inej autobusovej linky dopravcu. Ak to nie je
možné v ten istý deA, cestujúci má právo na bezplatnú prepravu spä@
do východiskovej zastávky.
(3) Oprávnenie pod a odseku 4 môže cestujúci využi@ len v deA, na ktorý bol cestovný
lístok vydaný. Ak sa cestujúci nemôže do cie ovej, prípadne spä@ do východiskovej
zastávky prepravi@ v tento deA, je povinný si vyžiada@ o tom písomné potvrdenie
dopravcu, ktoré ho oprávAuje na bezplatnú prepravu ešte nasledujúci deA.
(4) Cestujúci, ktorý sa pri znemožnení dokon enia za atej cesty prepravil spä@
do východiskovej zastávky pod a odseku 4 alebo 5, má právo len na vrátenie
zaplateného cestovného. Ak sa cestujúci v takomto prípade neprepraví
do východiskovej zastávky, má právo na vrátenie rozdielu medzi zaplateným
cestovným a cestovným za prejdený úsek medzi východiskovou zastávkou
a zastávkou, kde sa cesta znemožnila, prípadne poslednou prejdenou zastávkou.
(5) Cestujúci s platným cestovným lístkom pre jednotlivú cestu má právo na vrátenie
zaplateného cestovného aj vtedy, ak upustil od prepravy preto, lebo sa niektorý spoj
neuskuto nil pod a cestovného poriadku, alebo ak sa cestujúcemu s platnou
miestenkou nezabezpe ilo vo vozidle miesto na sedenie, hoci bol pripravený
na prepravu v as.
(6) Ak sa preprava uskuto nila oneskorene alebo ak dopravca nedodržal svoje záväzky
zo zmluvy o preprave osôb, cestujúci má právo na z avu z cestovného.
(7) Ak cestujúcemu vznikne po as prepravy škoda na zdraví alebo škoda na príru nej
batožine alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, a ak je táto škoda vyvolaná osobitnou
povahou prevádzky dopravného prostriedku, zodpovedá za Au dopravca pod a
ustanovení Ob ianského zákonníka o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
dopravných prostriedkov (§ 427 až 431).
l. 6
Povinnosti cestujúceho
(1) Cestujúci je povinný správa@ sa tak, aby nenarúšal bezpe nú, pokojnú a pohodlnú
prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzoval autobus a zariadenia dopravcu
slúžiace cestujúcim, nezne is@oval autobus a priestory dopravcu ur ené cestujúcim
a neob@ažoval ostatných cestujúcich a osádku autobusu. Cestujúcim nie je dovolené:
a)

prihovára@ sa vodi ovi po as jazdy,
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b) píska@, spieva@, hlu no sa správa@ alebo hra@ na hudobnom nástroji vo vozidle (tiež
púš@a@ reprodukovanú hudbu a re )
c) faj i@ a požíva@ alkoholické nápoje vo vozidle a v zariadeniach ur ených pre potrebu
cestujúcich,
d) nastupova@ do vozidla, ktoré je plne obsadené alebo ktoré vodi vyhlásil za obsadené,
e)

zdržiava@ sa v priestore vyhradenom pre vodi a.

(2) Lalej je cestujúci povinný
a) poslúchnu@ pokyny a príkazy lena osádky autobusu alebo revízora alebo dispe era,
ktoré smerujú k zaisteniu jeho bezpe nosti a bezpe nosti ostatných cestujúcich
alebo bezpe nosti a plynulosti cestnej premávky,
b) nastupova@ do autobusu a vystupova@ z neho iba na zastávkach a keF autobus stojí
a vodi alebo iný len osádky autobusu dá na to pokyn; nastupova@ a vystupova@
mimo zastávky možno iba na pokyn vodi a alebo iného lena osádky autobusu,
c) zaplati@ cestovné s použitím platidla v primeranej hodnote a na výzvu vodi a alebo
iného lena osádky autobusu alebo revízora sa preukáza@ platným cestovným lístkom
a zaplati@ úhradu, ak sa pri kontrole nemôže preukáza@ platným cestovným lístkom
alebo osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie cestovného, ako aj Falšie úhrady
pod a tarify za poškodenie alebo za zne istenie autobusu.
l. 7
Osobitné práva niektorých cestujúcich
(1) Osobitné práva pri preprave majú osoby telesne a zrakovo postihnuté, invalidi
(držitelia preukazov ZMP a ZMP-S) a ich sprievodcovia. U osôb zrakovo postihnutých
môže plni@ funkciu sprievodcu aj špeciálne cvi ený pes.
(2) Dopravca je povinný zabezpe i@, aby pre cestujúcich s osobitnými právami
pri preprave boli v každom vozidle vyhradené a zrete ne ozna ené najmenej dve
miesta na sedenie. Ak je cestujúcich s osobitnými právami pri preprave viac ako je
pre nich vyhradených miest, vodi je oprávnený požiada@ cestujúceho, ktorému
osobitné práva neprislúchajú, aby sa postavil a uvo nil miesto na sedenie. Vodi tak
koná so zrete om na oprávnenia požiadaného cestujúceho vyplývajúce pre neho
zo zmluvy o preprave osôb.
(3) Cestujúcemu, ktorý pred nastúpením do autobusu oznámi vodi ovi, že má obmedzenú
schopnos@ pohybu, umožní vodi bezpe né nastúpenie a vystúpenie.
(4) Preprava detí do šiestich rokov bez sprevádzania cestujúcim starším ako 10 rokov nie
je dovolená. Ak sú miesta na sedenie vo vozidle plne obsadené, cestujúci s bezplatne
prepravovaným die@a@om môže zauja@ len jedno miesto; kedy majú cestujúci právo
na bezplatnú prepravu spolucestujúcich detí, ur uje tarifa.
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l. 8
Vylú8enie osôb z prepravy
(1) Do vozidla nemajú prístup alebo sa z prepravy môžu vylú i@ osoby, ktoré sú zjavne
pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, a osoby, ktoré pre chorobu,
mimoriadne zne istenie odevov alebo z iných dôvodov môžu by@ cestujúcim
na @archu.
(2) Vodi alebo iný len osádky autobusu alebo revízor je oprávnený z prepravy Falej
vylú i@
a) osobu, ktorá nedodržiava tento prepravný poriadok, pokyny a príkazy dopravcu,
zdržiava sa v autobuse neoprávnene alebo svojím správaním narúša bezpe nú,
pokojnú a pohodlnú prepravu, zne is@uje autobus alebo inak ob@ažuje ostatných
cestujúcich, ako aj osobu nespôsobilú na prepravu pod a tohto prepravného poriadku,
b) osoby bez platného cestovného lístka, ktoré nesplnia povinnos@ zaplati@ cestovné,
prípadne prirážku a úhradu pod a tohto prepravného poriadku,
(3) Vylú enie z prepravy po za atí cesty treba uskuto ni@ tak, aby sa neohrozilo zdravie
alebo bezpe nos@ osoby vylu ovanej z prepravy. Vylú i@ z prepravy osobu mladšiu
ako 15 rokov mimo obvodu obce je neprípustné.
l. 9
Vz:ahy cestujúceho a 8lenov osádky autobusu
(1) Svoje oprávnenia vyplývajúce z tohoto prepravného poriadku uplatAujú cestujúci vo i
osádke autobusu disciplinovane; v ase, keF autobus stojí na zastávke.
(2) Plenovia osádky autobusu dávajú cestujúcim potrebné pokyny tak, aby nedošlo
k narušeniu pokojnej prepravy.

l. 10
Preprava batožiny cestujúceho
(1) Ak má cestujúci batožinu, prepravuje ju dopravca buF spolo ne s cestujúcim a pod
jeho doh adom alebo oddelene, a to za podmienok stanovených týmto prepravným
poriadkom, tarifou, prípadne cestovným poriadkom.
(2) Príru ná batožina sa prepravuje spolo ne s cestujúcim a pod jeho doh adom
v odkladacom priestore nad sedadlom.
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(3) Cestovná batožina sa prepravuje oddelene od cestujúceho. Za oddelenú prepravu sa
považuje preprava batožín uložených na mieste ur enom dopravcom alebo pokynom
vodi a mimo priestoru vozidla, ur eného na prepravu cestujúcich alebo v tomto
priestore, ale na takom mieste, že cestujúci nemá možnos@ na svoju batožinu
dohliada@.
(4) Cestujúci má právo vzia@ so sebou ako batožinu veci, ktoré vzh adom na ich objem,
úpravu, dJžku alebo váhu možno rýchlo a bez @ažkostí naloži@ a umiestni@ vo vozidle
alebo v osobitnom priestore na batožiny a živé zvieratá, pokia sú splnené osobitné
podmienky ustanovené pre ich prepravu.
(5) Z prepravy sú vylú ené
a)

veci, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi,

b) nabité zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície,
pre prepravu ktorých platia osobitné predpisy,
c) veci, ktoré môžu ohrozi@ bezpe nos@ prevádzky alebo poškodi@, prípadne zne isti@
cestujúcich alebo vozidlo, najmä pre nevhodný spôsob balenia,
d) veci, ktoré svojím zápachom, odpudzujúcim vzh adom a pod. by mohli by@
cestujúcim na @archu,
e)

batožiny, celková váha ktorých presahuje 50 kg, a

f)

batožina, ktorej hodnota presahuje 166,00 EUR.

(6) Cestujúci nesmie prepravova@ v cestovnej batožine šperky, ceniny alebo peniaze.
(7) Vodi ur í, i sa batožina prepraví ako príru ná batožina alebo ako cestovná batožina,
mimo priestoru pre cestujúcich. V prípade, že vodi ur í ako miesto prepravy
batožiny batožinový priestor, je cestujúci povinný upozorni@ na osobitnú povahu
batožiny, najmä na jej obsah a hodnotu, a ak vyžaduje, aby sa s Aou ur itým
spôsobom zaobchádzalo alebo aby sa ukladala v ur itej polohe.
(8) Cestujúci je povinný na požiadanie poskytnú@ dopravcovi pri ukladaní alebo pri
vykladaní batožiny primeranú pomoc.
(9) Batožinu musí cestujúci uloži@ v autobuse tak, aby neohrozovala bezpe nos@,
nes@ažovala výkon služby vodi om a neobmedzovala nastupovanie a vystupovanie
cestujúcich. Ak to vyžaduje bezpe nos@ alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí
uloži@ pod a pokynov vodi a.
(10) Ktoré batožiny sa prepravujú zadarmo a za ktoré batožiny sa platí dovozné, ako aj
výšku dovozného, ur uje tarifa. Váhu a mieru batožiny pre ú ely ur enia výšky
dovozného si dopravca zis@uje pod a prevádzkových možností vážením, meraním
alebo odhadom.
(11) Ak sa batožina prepravuje mimo priestoru cestujúceho, cestujúci je povinný
pri skon ení prepravy hlási@ sa ihneF o jej vydanie.
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(12) Ak vodi má pochybnosti o tom, i batožina cestujúceho spJAa podmienky stanovené
týmto prepravným poriadkom, je oprávnený presved i@ sa v prítomnosti cestujúceho
o ich povahe a obsahu.
(13) Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí,
že veci, ktoré cestujúci vezie so sebou, sú z prepravy vylú ené, cestujúci je ich
povinný z autobusu odstráni@. Ak cestujúci neposlúchne pokyn, odstránenie batožiny
zabezpe í oprávnená osoba. V takomto prípade môže oprávnená osoba cestujúceho
vylú i@ z Falšej cesty bez nároku na vrátenie zaplateného cestovného
a dovozného.
(14) Za stratu alebo odcudzenie príru nej batožiny dopravca nezodpovedá.
(15) Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na cestovnej batožine prepravovanej
oddelene od cestujúceho v ase od jej prevzatia do jej vydania pri skon ení prepravy
cestujúceho. Ak bola škoda spôsobená cestujúcim, vadnos@ou batožiny, jej obalu
alebo balenia, osobitnou povahou batožiny alebo okolnos@ou, ktorú dopravca
nemohol odvráti@, alebo preto, že cestujúci neupozornil vodi a na potrebu osobitného
nakladania s batožinou, dopravca za škodu nezodpovedá. Rovnako dopravca
nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla na opustenej batožine.
(16) Pri strate alebo zni ení cestovnej batožiny prepravovanej oddelene od cestujúceho je
dopravca povinný nahradi@ cenu, ktorú mala stratená alebo zni ená batožina v ase,
keF bola prevzatá na prepravu, najviac však do výšky 166,00 EUR za jeden kus
batožiny. Okrem toho je povinný znáša@ dovozné, ktoré cestujúci zaplatil za stratenú
alebo zni enú cestovnú batožinu.
l. 11
Cestovné lístky, miestenky
a batožinové lístky v pravidelnej autobusovej doprave
(1) Potvrdením o uzavretí zmluvy o prerpave osôb a dokladom o zaplatení cestovného je
cestovný lístok.
(2) Z cestovného lístka pre jednotlivú cestu musí by@ zrejmá výška cestovného a údaje
umožAujúce pod a povahy prevádzky kontrolu jeho platnosti a správnosti použitia.
(3) Cestovný lístok pre jednotlivú cestu platí na deA, úsek a spoj, pre ktorý ho vodi
alebo výdajAa vystavila.
(4) Cestujúci nesmie po nastúpení do autobusu postúpi@ cestovný lístok inej osobe. Ak
bol cestovný lístok vydaný na meno, môže tento použi@ iná osoba len ak o zmene
cestujúceho informovala dopravcu.
(5) Cestovný lístok pre jednotlivú cestu je neplatný,
a) ak je tak poškodený alebo zašpinený, že z neho nie sú zrejmé potrebné údaje alebo
b) ak cestujúci nedodržal podmienky ur ené pre jeho použitie.
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(6) Z avnený cestovný lístok sa považuje za platný len v spojení s platným preukazom
na z avu cestovného.
(7) Právo na z avu cestovného preukazuje cestujúci vodi ovi osobitným preukazom.
Druhy a vzory preukazov na z avu cestovného ur í tarifa.
(8) Ak dopravca má pochybnosti o splnení podmienok pre poskytnutie z avy cestovného,
je oprávnený požadova@ od žiadate a Falšie doklady; pokia sa právo na z avu
nepreukáže, dopravca je oprávnený poskytnutie z avy odoprie@.
(9) Cestujúci musí ma@ pri sebe platný cestovný lístok po celý as prepravy i v okamihu
vystúpenia z vozidla. Ak cestujúci má platný cestovný lístok už pri nastúpení
do vozidla, je povinný ho ihneF a bez vyzvania predloži@ na nahliadnutie, prípadne
na vyzna enie jeho použitia; ak ide o z avnený cestovný lístok, predloží zároveA
preukaz na z avu cestovného. Cestovné lístky sa nesmú predklada@ na nahliadnutie
zložené alebo vložené do neprieh adných obalov alebo inak ne itate né.
(10) Cestovný lístok vydáva vodi a v niektorých zastávkach tiež výdajAa cestovných
lístkov. Cestujúci, ktorý vstúpi do vozidla bez platného cestovného lístka, je povinný
si bez vyzvania zakúpi@ cestovný lístok u vodi a.
(16) Cestujúci, ktorý v ceste pokra uje tým istým spojom za zastávku, do ktorej má platný
cestovný lístok, je povinný si bez vyzvania zaobstara@ cestovný lístok na Falšiu cestu,
a to najneskoršie pred odchodom z tejto zastávky. Vo vozidlách alebo spojoch,
pri ktorých je vylú ená preprava stojacich cestujúcich, vydá dopravca cestovný lístok
pre Falšiu cestu, len ak je vo né miesto na sedenie.
(17) Cestovný lístok sa môže vyda@ len na prepravu do zastávky uvedenej v cestovnom
poriadku použitého spoja.
(18) Výška cestovného vyzna ená na cestovnom lístku musí súhlasi@ s cenou zaplateného
cestovného. Cestujúci je povinný presved i@ sa pri preberaní cestovného lístka, i mu
bol vydaný pod a jeho údajov, najmä i zaplatené cestovné zodpovedá cene
vyzna enej na cestovnom lístku; na neskoršiu reklamáciu cestujúceho dopravca
neberie zrete .
(19) Cestovným poriadkom alebo výveskou môže dopravca ur i@, že pri ur itých spojoch
treba alebo je možné vopred si zabezpe i@ miesto na sedenie zakúpením miestenky
z východiskovej alebo výnimo ne z inej zastávky spoja. Náhradu za zabezpe enie
miesta na sedenie vo vozidle ur uje tarifa.
(20) Cestujúci s miestenkou stráca právo na svoje miesto, ak ho neobsadí pred odchodom
spoja zo zastávky, z ktorej bola miestenka vydaná. Ak dopravca ur il, že miesto treba
zauja@ do ur itého asu pred odchodom spoja, stráca cestujúci právo na svoje miesto,
ak ho do tohto asu neobsadí. Pokia cestujúci nedodrží tento as, ale dostaví sa
k vozidlu ešte pred odchodom spoja pod a cestovného poriadku, zostáva mu právo
na prepravu zachované.
(21) Ak sa cestujúcemu s platnou miestenkou nezabezpe ilo vo vozidle miesto na sedenie,
vráti mu dopravca sumu prijatú za miestenku.
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(22) Ak sa cestujúci vzdá cesty, alebo vyhradeného miesta na sedenie, hoci toto bolo
vo né, alebo ak preruší cestu, dopravca nevracia sumu zaplatenú za miestenku.
Ak cestujúci uvo nil miesto na sedenie cestujúcemu s osobitnými právami pri
preprave (Pl. 7 ods. 2), vráti mu dopravca sumu prijatú za miestenku na jeho
požiadanie.
(23) Miesta, na ktoré sú predané miestenky, dopravca vhodným spôsobom ozna í.
(24) Ak sa má prepravova@ die@a mladšie ako 12 rokov, cestujúci, ktorý do vozidla berie
so sebou psa bez schránky alebo nezložený štvorkolieskový detský ko ík, musia sa
tieto skuto nosti ohlási@ pri kúpe alebo rezervovaní miestenky.
(25) Ak sa s cestujúcim prepravuje cestovná batožina, za ktorú sa pod a tarify platí
dovozné, alebo ak tak ur í dopravca, cestujúcemu sa vydá batožinový lístok
pri prevzatí batožiny na prepravu a táto skuto nos@ sa vhodným spôsobom vyzna í
na batožine.
(26) Na každý kus cestovnej batožiny musí by@ vydaný osobitný batožinový lístok.
(27) Vodi alebo iný len osádky vozidla odovzdá cestujúcemu batožinu, vyzna enú pod a
Pl. 11 ods. 25, iba ak sa cestujúci preukáže batožinovým lístkom. Pri odovzdaní
batožiny vodi batožinový lístok, prípadne jeho as@, znehodnotí.
l. 12
Odstúpenie od zmluvy
v nepravidelnej autobusovej doprave
(1) Od zmluvy o preprave osôb v nepravidelnej autobusovej doprave je možné odstúpi@,
ak je to ú astníkmi zmluvy dohodnuté v písomne uzavretej zmluve.
(2) Dôvody odstúpenia od zmluvy o preprave osôb ú astníci zmluvy dohodnú
so zrete om na konkrétny prípad.
(3) Dôvodom odstúpenia od zmluvy na strane dopravcu je vždy zánik platnosti dopravnej
licencie.
(4) Odstúpením od zmluvy sa zmluva od za iatku zrušuje, ak nie je ú astníkmi
dohodnuté inak.
(5) Ak nebola zmluva o nepravidelnej doprave uzavretá písomne, je možné od zmluvy
odstúpi@ v lehote 48 hodín pred dojednaným asom odchodu pod a objednávky
bez úhrady, a to iba z dôvodov mimoriadnych okolností, ktoré si zmluvné strany
preukážu. Na strane objednávate a je to napr. náhle ochorenie, úmrtie v rodine a pod.
Na strane dopravcu je to napr. dopravná nehoda vozidla a jeho neschopnos@ Falšej
prevádzky a odmietnutie náhradného vozidla objednávate om, neudelenie vstupných
víz osádke vozidla, neudelenie dopravného povolenia cudzieho štátu a pod.

12

(6) Ak niektorá zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy v lehote kratšej ako 48 hodín je
povinná uhradi@ druhej strane náklady, ktoré táto preukázate ne vynaložila na plnenie
zmluvy.
(7) Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy po pristavení vozidla na dohodnuté miesto
a v dohodnutom ase z dôvodu, že cestujúci nerešpektovali zákaz prepravy stojacich
cestujúcich mimo obec, uhradí objednávate dopravcovi všetky náklady dopravcu
v súvislosti s plnením zmluvy, vrátane márnej jazdy vozidlom z miesta garážovania
na miesto pristavenia a spä@.
l. 13
Nájdené veci
(1) Veci, ktoré sa nájdu po odchode všetkých cestujúcich vo vozidle a opustenú batožinu
odovzdá vodi alebo iný len osádky príslušnému zamestnancovi v sídle dopravcu.
(2) Ak je medzi nájdenými vecami ob ianský preukaz alebo cestovný pas, dopravca je
povinný zabezpe i@ jeho bezodkladné odovzdanie najbližšiemu policajnému útvaru
oproti potvrdeniu.
(3) Osoba, ktorá si nájdené veci vyzdvihne neskôr ako do 30 dní po ich nájdení, je
povinná zaplati@ poplatok za uskladnenie pod a batožinového poriadku dopravcu.
(4) Dopravca je povinný nájdene veci, ktoré si vlastník nevyzdvihne do 6 mesiacov,
a nájdené veci, ktorých vlastník nie je známy, odovzda@ príslušému štátnemu orgánu.
l. 14
Mimoriadne udalosti po8as prepravy
(1) Plenovia osádky autobusu sú v prípade dopravnej nehody alebo požiaru autobusu,
úrazu alebo náhleho ochorenia cestujúceho alebo inej mimoriadnej udalosti po as
prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich, osádky autobusu
alebo iných osôb povinní
a) poskytnú@ pod a svojich schopností a možností postihnutej osobe potrebnú prvú
pomoc a bezodkladne privola@ odbornú zdravotnícku pomoc,
b) urobi@ vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalos@ou nebola ohrozená bezpe nos@
cestnej premávky,
c) urobi@ potrebné opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozeného mimoriadnou
udalos@ou.
(2) Cestujúci, ktorých život a zdravie nie je mimoriadnou udalos@ou ohrozené, sú povinní
pomáha@ lenom osádky vozidla pri konaní pod a ods. 1.
13

l. 15
Reklamácia
(1) Práva, ktoré má oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou, sa musia
uplatni@ u dopravcu, inak zanikajú. To neplatí, ak ide o právo na náhradu škody
na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spolo ne s cestujúcim alebo
na veciach, ktoré mal pri sebe; toto právo sa môže uplatni@ priamo na súde.
(2) Ak sa žiada o vrátenie súm zaplatených dopravcovi, na podanie reklamácie je
oprávnený ten, kto sumu zaplatil. V ostatných prípadoch je oprávnený
a) v pravidelnej preprave osôb cestujúci,
b) v nepravidelnej preprave osôb objednávate prepravy.
Ak reklamuje ten, kto nie je pod a predchádzajúcej vety na reklamáciu oprávnený,
musí pripoji@ písomný súhlas oprávneného.
(3) Objednávatelia prepravy a prepravcovia môžu poda@ reklamáciu len písomne. Ak
cestujúci uplatAuje právo ústnou reklamáciou, dopravca o nej vyhotoví zápisnicu.
V reklamácii musí oprávnený vymedzi@ svoje požiadavky a stru ne ich zdôvodni@.
Lalej musí pripoji@ doklady osved ujúce oprávnenos@ jeho nároku a správnos@ výšky
požadovanej sumy, najmä doklad o zaplatení sumy, vrátenie ktorej sa požaduje,
rovnopis vyhotovenej zápisnice.
(4) Oprávnený musí uplatni@ právo u dopravcu bez zbyto ného odkladu, najneskoršie do
šiestich mesiacov,
a) ak ide o objednávate a v nepravidelnej preprave osôb, odo dAa, keF sa preprava
vykonala alebo sa mala vykona@;
b) ak ide o odosielate a autobusovej zásielky, odo dAa prevzatia zásielky na prepravu,
a ak ide o prijímate a, odo dAa vydania zásielky;
c) od udalosti zakladajúcej právo v ostatných prípadoch.
(5) Ak reklamácia nemá náležitosti uvedené v odseku 3, dopravca ihneF vyzve
reklamujúceho na jej doplnenie a ur í primeranú lehotu, nie kratšiu ako 8 dní. Ak sa
reklamácia doplní v ur enej lehote, platí, že reklamácia sa riadne podala.
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l. 16
Závere8né ustanovenia
(1) Obsah tohto prepravného poriadku je vo i cestujúcim odo dAa jeho zverejnenia
a sprístupnenia sú as@ou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb.
(2) Tento prepravný poriadok je ú inný dAom 1. januára 2009.
(3) Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku môžu nadobudnú@ ú innos@ najskôr
dAom ich zverejnenia a sprístupnenia.
(4) Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený, alebo podstatne doplnený, dopravca
je povinný zabezpe i@ jeho zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení.

Vo Vrútkach, dAa 1. januára 2009

Ivan Lamoš
len predstavenstva
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