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  Čiastková zmluva 

o poskytovaní prepravných služieb č. 134/16/07/čiast. 
(ďalej len „zmluva“) 

 

uzatvorená podľa ustanovenia §64 ods. 3 a 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

v znení neskorších predpisov a § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v platnom znení  medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ: 

Názov:     Mesto Senec      

Sídlo:   Mierové nám. č. 8 

IČO :    00 305 065 

Zast.:      Ing. Karol Kvál, primátor 

Bankové spojenie:   OTP Banka Slovensko a.s. 

Číslo účtu:    562441/5200 

(ďalej len „objednávateľ“) 

a 

 

Dodávateľ:  

Názov:     L+L autobusová doprava, s.r.o.      

Sídlo:          Jána Smreka 13, 903 01  Senec   

IČO/ IČ DPH:       44 092 458 / SK2022602670  

Zast.:          Mgr. Ľudovít Andrássy, konateľ  

           Alojz Andrássy, konateľ  

Zapísaná:       v OR SR, Oddiel: Sro, Vložka č. 52138/B   

Bankové spojenie:      Tatra banka, a.s.  

Číslo účtu:        2921878239/1100  

(ďalej len „Dodávateľ“)  

 

 

 

I. 

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je miestna preprava osôb – obyvateľov a návštevníkov mesta 

Senec (ďalej „preprava cestujúcich“)  v súlade s rámcovou zmluvou č. 086/13/07/ost.  zo 

dňa 8.10.2013 podľa cestovného poriadku s presným určením umiestnenia zastávok, 

(ďalej len „cestovný poriadok“) a v súlade s prepravným poriadkom, ktoré sú súčasťou 

tejto zmluvy a  záväzok Objednávateľa uhradiť Dodávateľovi odmenu za poskytnuté 

služby.  

 

II. 

Spôsob realizácie predmetu zmluvy 

 

Miestna preprava cestujúcich bude realizovaná prostredníctvom pravidelnej zmluvnej 

autobusovej dopravy zabezpečovanej Dodávateľom podľa zmluvne dojednaných 

podmienok s Objednávateľom v rámcovej zmluve č. 086/13/07/ost.  zo dňa 8.10.2013. 
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III. 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Objednávateľ sa  zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi 1 x mesačne za poskytnutie služby  

v zmysle článku I. rámcovej zmluve č. 086/13/07/ost.  zo dňa 8.10.2013 odmenu vo 

výške 1,29 € (vrátane DPH) za každý kilometer, ktorý autobus Dodávateľa prejde pri 

poskytovaní služieb. Dodávateľovi patrí odmena za vzdialenosť, ktorú autobus prejde 

maximálne v rozsahu najkratších možných vzdialeností medzi určenými zastávkami 

v určenom poradí.  

 

2. Dodávateľ je povinný zaslať prehľad vykonaných jázd za fakturované obdobie spolu 

s výpisom údajov z monitorovacieho zariadenia GPS Objednávateľovi, ktorý následne 

overí správnosť zrealizovaných jázd a v  prípade korektnosti prehľadu vykonaných jázd 

odsúhlasí následnú fakturáciu Dodávateľovi.   

 

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že Dodávateľovi za poskytnutú službu zaplatí riadne, včas a to 

na základe riadne vystavenej faktúry  za obdobie predchádzajúceho kalendárneho 

mesiaca vždy najneskôr k 15-temu dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

 

IV. 

Doba trvania zmluvy, platnosť zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára sa na dobu určitú na jeden rok. Platnosť  nadobúda dňom 

podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda 1.11.2016, resp. nasledujúci 

deň po jej zverejnení.  

 

2. Zmluva zaniká uplynutím dohodnutej doby platnosti a účinnosti uvedenej v bode 1.tohto 

článku. 

 

3. Zmluvu je možné ukončiť kedykoľvek aj písomnou dohodou zmluvných strán. 

 

V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán 

obdrží po dvoch vyhotoveniach. 

 

2. Zmeny alebo dodatky, k tejto zmluve môžu byť uskutočnené len písomnou formou, po 

ich odsúhlasení obidvoma zmluvnými stranami. Zmluva bude zverejnená na webovom 

sídle objednávateľa v súlade so zákonom. 

 

3. Všetky spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, pokiaľ nebudú vyriešené 

vzájomnou dohodou budú riešené na príslušnom súde Slovenskej republiky a podľa 

právneho poriadku Slovenskej republiky. Ak by niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo 

neplatné, alebo by sa takým stalo neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných jej 

ustanovení. 
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4. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami 

tejto zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími platnými právnymi predpismi. 

 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určito a 

zrozumiteľne, nie v tiesni, omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ich zmluvná 

voľnosť v čase jej podpisu nie je ničím obmedzená. Obsahu Zmluvy rozumejú a na znak 

súhlasu s jej znením ju podpisujú. 

 

 

V Senci,  dňa 31.10.2016  

  

  

  

  „podpísané“      „podpísané“ 

 ................................................                       ..............................................  

 Ing. Karol  K v á l, primátor                     Mgr. Ľudovít A n d r á s s y, konateľ 

      objednávateľ                                           dodávateľ  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Číslo Názov zastávky Pondelok - Piatok Sobota Nedeľa/Sviatok
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

27 Svätý Martin 16.30 13.15
26 Slávičia 16.42 13.22
1 BUS stanica 6.45 8.25 10.10 15.00 16.15 17.50 19.05 8.50 10.25 13.00 14.35 7.55 13.05
2 Čerešňová (Malý Biel) 6.50 8.30 10.15 14.55 16.10 17.45 19.00 8.55 10.30 12.55 14.30 8.00 13.00
3 Pezinská (Nové sídlisko) 6.53 8.33 10.18 14.52 16.07 17.42 18.57 8.58 10.33 12.52 14.27 8.03 12.57
4 Bratislavská 6.56 8.36 10.21 14.49 16.04 17.39 18.54 9.01 10.36 12.49 14.24 8.06 12.54
5 Tesco 6.57 8.37 10.22 14.48 16.03 17.38 18.53 9.02 10.37 12.48 14.23 8.07 12.53
6 Pri Búroši 7.00 8.40 10.25 14.45 16.00 17.35 18.50 9.05 10.40 12.45 14.20 8.10 12.50
7 Karola Šišku (Bratislavská) 7.05 8.45 10.30 14.40 15.55 17.30 18.45 9.10 10.45 12.40 14.15 8.15 12.45
8 Lesopark (Nezábudka) 7.09 8.49 10.34 14.36 15.51 17.26 18.41 9.14 10.49 12.36 14.11 8.19 12.41
9 Turnianska (Mlynský Klin) 7.12 8.52 10.37 14.33 15.48 17.23 18.38 9.17 10.52 12.33 14.08 8.22 12.38
10 Gardens (Bus zastávka) 7.14 8.54 10.39 14.31 15.46 17.21 18.36 9.19 10.54 12.31 14.06 8.24 12.36
11 Šamorínska (Zelený dvor) 7.17 8.57 10.42 14.28 15.43 17.18 18.33 9.22 10.57 12.28 14.03 8.27 12.33
12 Železničná (Žel. stanica) 7.20 9.00 10.45 14.25 15.40 17.15 18.30 9.25 11.00 12.25 14.00 8.30 12.30
13 Letná 7.22 9.02 10.47 14.23 15.38 17.13 18.28 9.27 11.02 12.23 13.58 8.32 12.28
14 Kysucká 7.24 9.04 10.49 14.21 15.36 17.11 18.26 9.29 11.04 12.21 13.56 8.34 12.26
15 Kalinčiakova 7.26 9.06 10.51 14.19 15.34 17.09 18.24 9.31 11.06 12.19 13.54 8.36 12.24
1 BUS stanica 7.29 9.09 10.54 14.16 15.31 17.06 18.21 9.34 11.09 12.16 13.51 8.39 12.21
16 J. Csermáka 7.32 9.12 10.57 14.13 15.28 17.03 18.18 9.37 11.12 12.13 13.48 8.42 12.18
17 Fraňa Kráľa/Tehelná 7.34 9.14 10.59 14.11 15.26 17.01 18.16 9.39 11.14 12.11 13.46 8.44 12.16
18 Fraňa Kráľa (Kaufland) 7.35 9.15 11.00 14.10 15.25 17.00 18.15 9.40 11.15 12.10 13.45 8.45 12.15
19 Boldocká cesta (Lidl, ZŠ) 7.36 9.16 11.01 14.09 15.24 16.59 18.14 9.41 11.16 12.09 13.44 8.46 12.14
20 Slnečná 7.37 9.17 11.02 14.08 15.23 16.58 18.13 9.42 11.17 12.08 13.43 8.47 12.13
21 Štefánikova 7.39 9.19 11.04 14.06 15.21 16.56 18.11 9.44 11.19 12.06 13.41 8.49 12.11
22 Školská (Gymnázium) 7.40 9.20 11.05 14.05 15.20 16.55 18.10 9.45 11.20 12.05 13.40 8.50 12.10
23 Fándlyho (MŠ) 7.41 9.21 11.06 14.04 15.19 16.54 18.09 9.46 11.21 12.04 13.39 8.51 12.09
24 Sokolská (ZŠ) 7.43 9.23 11.08 14.02 15.17 16.52 18.07 9.48 11.23 12.02 13.37 8.53 12.07
25 Svätoplukova (BILLA) 7.45 9.25 11.10 14.00 15.15 16.50 18.05 9.50 11.25 12.00 13.35 8.55 12.05
1 BUS stanica 7.50 9.30 11.15 13.55 15.10 16.45 18.00 9.55 11.30 11.55 13.30 9.00 12.00
26 Slávičia 9.52 10.17
27 Svätý Martin 9.45 10.10

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

▪ Počet obratov:  Pondelok- Piatok: 7 , Sobota: 4, Nedeľa/Sviatky: 2
▪ Nejazdí sa: Nový rok (1.1.) , Veľkonočný pondelok , Prvý sviatok vianočný (25.12.)
▪ 31.12. sa jazdí ako v Sobotu
▪ Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na meškanie v časovom harmonograme v závislosti od  hustoty cestnej premávky
▪ Symboly  ▼▲  znázorňujú smer jazdy MAD Senec

Cestovný poriadok

Platné od 1.11.2015
Povinnosti cestujúceho 
1. Cestujúci je povinný: A) správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných 
cestujúcich, nepoškodzoval autobus a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečisťoval autobus a priestory 
dopravcu určené cestujúcim a neobťažoval cestujúcich a osádku autobusu, B) poslúchnuť pokyny a príkazy člena 
osádky autobusu, ktoré smerujú k zabezpečeniu jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich alebo 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
2. Cestujúcim nie je dovolené: prihovárať sa vodičovi počas jazdy, pískať, spievať, hlučne sa správať alebo hrať 
na hudobnom nástroji vo vozidle (tiež púšťať reprodukovanú hudbu a reč), otvárať dvere vozidla a vyhadzovať  
z vozidla odpadky a iné predmety, fajčiť vo vozidle a v zariadeniach určených pre potrebu cestujúcich, zdržiavať 
sa v priestore vyhradenom pre vodiča.

Vylúčenie osôb z prepravy
1. Do vozidla nemajú prístup alebo sa z prepravy môžu vylúčiť osoby, ktoré sú zjavne pod vplyvom alkoholu alebo 
návykových látok, a osoby, ktoré pre chorobu, mimoriadne znečistenie odevov alebo z iných dôvodov môžu byť 
cestujúcim na ťarchu.
2. Vodič alebo iný člen osádky autobusu je oprávnený z prepravy ďalej vylúčiť: osoby, ktoré ohrozujú bezpečnosť 
premávky, svoju vlastnú alebo ostatných cestujúcich, osoby, ktoré aj po upozornené pracovníka dopravcu 
nedodržiavaj ustanovenia prepravného poriadku.
3. Vylúčenie z prepravy po začatí cesty treba uskutočniť tak, aby sa neohrozilo zdravie alebo bezpečnosť osoby 
vylučovanej z prepravy. Vylúčiť z prepravy osobu mladšiu ako 15 rokov mimo obvodu obce je neprípustné.

Osobitné práva niektorých cestujúcich
1. Osobitné práva pri preprave majú osoby telesne a zrakovo postihnuté, invalidi (držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S) 
a ich sprievodcovia. U osôb zrakovo postihnutých môže plniť funkciu sprievodcu aj špeciálne cvičený pes.
2. Cestujúcemu, ktorý pred nastúpením do autobusu oznámi vodičovi, že má obmedzenú schopnosť pohybu, 
umožní vodič bezpečné nastúpenie a vystúpenie.

...celý prepravný poriadok najdete na stránke mesta alebo v interiéri premávajúceho autobusu.
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             www.lplusl.sk 

MESTO SENEC 
 
 

 

 

 
PREPRAVNÝ PORIADOK 

MAD SENEC 
 

 

 

 

 

 

                                        V Senci,  október 2013     

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 Prepravca: 

 L+L autobusová doprava s.r.o., Jána Smreka 13, 903 01 Senec, Slovenská republika 

 tel./ fax: +421 2 4592 3867, mobil: +421 903 308 582, e-mail: info@lplusl.sk, web: www.lplusl.sk 

 Spoločnosť je zaregistrovaná na Okresnom súde Bratislava I, OR, oddiel:Sro, vložka č.:52138/B 

 



 
2 

 

OBSAH 

Čl. 1 ............................................................................................................................................................................... 3 

Základné ustanovenia ................................................................................................................................................... 3 

Čl. 2 ............................................................................................................................................................................... 3 

Rozsah autobusovej dopravy ........................................................................................................................................ 3 

Čl. 3 ............................................................................................................................................................................... 3 

Povinnosti dopravcu...................................................................................................................................................... 3 

Čl. 4 ............................................................................................................................................................................... 4 

Práva cestujúceho ......................................................................................................................................................... 4 

Čl. 5 ............................................................................................................................................................................... 4 

Povinnosti cestujúceho ................................................................................................................................................. 4 

Čl. 6 ............................................................................................................................................................................... 5 

Osobitné práva niektorých cestujúcich ......................................................................................................................... 5 

Čl. 7 ............................................................................................................................................................................... 5 

Vylúčenie osôb z prepravy ............................................................................................................................................ 5 

Čl. 8 ............................................................................................................................................................................... 5 

Vzťahy cestujúceho a členov osádky autobusu ............................................................................................................. 5 

Čl. 9 ............................................................................................................................................................................... 5 

Preprava batožiny cestujúceho ..................................................................................................................................... 5 

Čl. 10 ............................................................................................................................................................................. 6 

Nájdené veci .................................................................................................................................................................. 6 

Čl. 11 ............................................................................................................................................................................. 6 

Mimoriadne udalosti počas prepravy ........................................................................................................................... 6 

Čl. 12 ............................................................................................................................................................................. 7 

Záverečné ustanovenia ................................................................................................................................................. 7 

 

 

  



 
3 

 

PREPRAVNÝ PORIADOK AUTOBUSOVEJ DOPRAVY 

 
ČL. 1 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 
1. Tento prepravný poriadok upravuje podmienky, za ktorých dopravca prepravuje osoby, 
príručnú batožinu, cestovnú batožinu a drobné domáce zvieratá. 
 
2. Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je L+L autobusová doprava s.r.o.. 
Dopravca je právnická osoba zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v 
oddiely Sro vo vložke č. 52138/B. 
 
3. Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je premiestnenie osôb a ich batožiny. 
 
4. Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené 
podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, 
najmä technický stav, obsaditeľnosť alebo vyťažiteľnosť vozidla a spôsobilosť vodiča, a 
nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť. 
 
5. Tento prepravný poriadok je súčasťou čiastkovej  zmluvu o poskytovaní prepravných 
služieb. 
 

ČL. 2 

ROZSAH AUTOBUSOVEJ DOPRAVY 

 
1. Podľa tohto prepravného poriadku poskytuje dopravca služby miestnej prepravy osôb, 
t.j.  obyvateľov a návštevníkov mesta Senec (ďalej len "preprava cestujúcich"). 
 
2. Miestna preprava osôb sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb po dohodnutej 
trase dopravnej cesty s dohodnutými zastávkami a v dohodnutom čase. 
 
3. Podľa tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca miestnu prepravu osôb v rozsahu 
MAD Senec (Miestna autobusová doprava) 
 

ČL. 3 

POVINNOSTI DOPRAVCU 

 
1. Všeobecné povinnosti dopravcu sú: 

a) vykonávať autobusovú dopravu podľa tohto prepravného poriadku 
b) zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a s tým súvisiacich činností ďalšie 

vybavenie potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a 
garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel, o cestujúcich a o náklad, 

c) byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel a 
činnosťou osádok vozidiel cestujúcim a tretím osobám. 

 
2. Dopravca je okrem všeobecných povinností dopravcu povinný: 

a) starať sa, aby priestor pre cestujúcich včítane stúpadiel bol udržiavaný v čistote, 
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b) zabezpečiť počas jazdy vetranie vozidla, 
c) zariadenie dopravcu vo vozidle (napr. rozhlasové zariadenie) používať takým 

spôsobom, aby nebolo na ťarchu cestujúcim, 
d) zreteľne označiť sedadlá, na ktorých je zakázaná preprava určitého okruhu osôb, 
e) postarať sa o bezpečnosť a zdravie cestujúcich a o ochranu ich batožiny, 

zabezpečenie prvej pomoci a o náhradnú prepravu, ak sú účastníkmi dopravnej 
nehody, 

f) utvárať podmienky, ktoré umožňujú prepravu telesne postihnutých osôb a zrakovo 
postihnutých osôb, a zvýšiť pohodlie prepravy starých ľudí a matiek s malými 
deťmi, 

g) zabezpečiť zverejnenie a prístupnosť tohto prepravného poriadku ako aj ďalších 
prevádzkových údajov a informácií potrebných pre cestujúcich. 

 
ČL. 4 

PRÁVA CESTUJÚCEHO 

 
1. Cestujúci má právo 

a) na prepravu príručnej batožiny, cestovnej batožiny a domácich zvierat tým istým 
autobusom, 

b) požadovať od osádky autobusu potrebné informácie týkajúce sa podmienok jeho 
prepravy, 

 
2. Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo škoda na príručnej 
batožine alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, a ak je táto škoda vyvolaná osobitnou 
povahou prevádzky dopravného prostriedku, zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovení 
občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných 
prostriedkov (§ 427 až 431). 
 

ČL. 5 

POVINNOSTI CESTUJÚCEHO 

 
1. Cestujúci je povinný 

a) správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných 
cestujúcich, nepoškodzoval autobus a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, 
neznečisťoval autobus a priestory dopravcu určené cestujúcim a neobťažoval 
cestujúcich a osádku autobusu, 

b) poslúchnuť pokyny a príkazy člena osádky autobusu, ktoré smerujú k zabezpečeniu 
jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich alebo bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky, 

 
2. Cestujúcim nie je dovolené 

a) prihovárať sa vodičovi počas jazdy, 
b) pískať, spievať, hlučne sa správať alebo hrať na hudobnom nástroji vo vozidle  

(tiež púšťať reprodukovanú hudbu a reč), 
c) otvárať dvere vozidla a vyhadzovať z vozidla odpadky a iné predmety 
d) fajčiť vo vozidle a v zariadeniach určených pre potrebu cestujúcich, 
e) zdržiavať sa v priestore vyhradenom pre vodiča. 
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ČL. 6 

OSOBITNÉ PRÁVA NIEKTORÝCH CESTUJÚCICH 

 
1. Osobitné práva pri preprave majú osoby telesne a zrakovo postihnuté, invalidi (držitelia 
preukazov ŤZP a ŤZP-S) a ich sprievodcovia. U osôb zrakovo postihnutých môže plniť 
funkciu sprievodcu aj špeciálne cvičený pes. 
 
2. Cestujúcemu, ktorý pred nastúpením do autobusu oznámi vodičovi, že má obmedzenú 
schopnosť pohybu, umožní vodič bezpečné nastúpenie a vystúpenie. 
 

ČL. 7 

VYLÚČENIE OSÔB Z PREPRAVY 

 
1. Do vozidla nemajú prístup alebo sa z prepravy môžu vylúčiť osoby, ktoré sú zjavne pod 
vplyvom alkoholu alebo návykových látok, a osoby, ktoré pre chorobu, mimoriadne 
znečistenie odevov alebo z iných dôvodov môžu byť cestujúcim na ťarchu. 
 
2. Vodič alebo iný člen osádky autobusu je oprávnený z prepravy ďalej vylúčiť: 

 osoby, ktoré ohrozujú bezpečnosť premávky, svoju vlastnú alebo ostatných 
cestujúcich, 

 osoby, ktoré aj po upozornení pracovníka dopravcu nedodržiavajú ustanovenia 
prepravného poriadku. 
 

3. Vylúčenie z prepravy po začatí cesty treba uskutočniť tak, aby sa neohrozilo zdravie 
alebo bezpečnosť osoby vylučovanej z prepravy. Vylúčiť z prepravy osobu mladšiu ako 15 
rokov mimo zastavaného územia  Mesta Senec je neprípustné. 
 
4. Cestujúci, ktorý bol z prepravy vylúčený neprávom, má právo na náhradu škody. 
 

ČL. 8 

VZŤAHY CESTUJÚCEHO A ČLENOV OSÁDKY AUTOBUSU 

 
1. Svoje oprávnenia vyplývajúce z tohto prepravného poriadku uplatňujú cestujúci voči 
osádke autobusu disciplinovane, a v čase, keď autobus stojí na zastávke. 
 
2. Členovia osádky autobusu dávajú cestujúcim potrebné pokyny tak, aby nedošlo k 
narušeniu pokojnej prepravy. 
 

ČL. 9 

PREPRAVA BATOŽINY CESTUJÚCEHO 

 
1. Ak má cestujúci batožinu, prepravuje ju dopravca buď spoločne s cestujúcim a pod jeho 
dohľadom alebo oddelene, a to za podmienok stanovených týmto prepravným poriadkom. 
 
2. Príručná batožina sa prepravuje spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom. 
 
3. Cestovná batožina sa prepravuje oddelene od cestujúceho. Za oddelenú prepravu sa 
považuje preprava batožín uložených na mieste určenom dopravcom alebo pokynom 
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vodiča mimo priestoru vozidla, určeného na prepravu cestujúcich alebo v tomto priestore, 
ale na takom mieste, že cestujúci nemá možnosť na svoju batožinu dohliadať. 
 
4. Cestujúci má právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, 
úpravu, dĺžku alebo váhu možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť a umiestniť vo vozidle alebo 
v osobitnom priestore na batožiny a živé zvieratá, pokiaľ sú splnené osobitné podmienky 
ustanovené pre ich prepravu. 
 
5. Z prepravy sú vylúčené 

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 ohroziť bezpečnosť prevádzky alebo poškodiť, prípadne znečistiť 

cestujúcich alebo vozidlo, najmä pre nevhodný spôsob balenia, 
d) veci, ktoré svojim zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť 

cestujúcim na ťarchu, 
e) batožiny, celková hmotnosť ktorých presahuje 20 kg a 
f) batožina, ktorej hodnota presahuje 350 EUR. 

 

ČL. 10 

NÁJDENÉ VECI 

 
1. Veci, ktoré sa nájdu po odchode všetkých cestujúcich vo vozidle a opustenú batožinu 
odovzdá vodič alebo iný člen osádky príslušnému zamestnancovi v sídle dopravcu. 
 
2. Ak je medzi nájdenými vecami občiansky preukaz alebo cestovný pas, dopravca je 
povinný zabezpečiť jeho bezodkladné odovzdanie najbližšiemu policajnému útvaru oproti 
potvrdeniu. 
 

ČL. 11 

MIMORIADNE UDALOSTI POČAS PREPRAVY 

 
1. Členovia osádky autobusu, sú v prípade dopravnej nehody alebo požiaru autobusu, úrazu 
alebo náhleho ochorenia cestujúceho alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri 
ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich, osádky autobusu alebo iných osôb 
povinní 

a) poskytnúť podľa svojich schopností a možností postihnutej osobe potrebnú prvú 
pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc, 

b) urobiť vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpečnosť 
cestnej premávky, 

c) urobiť potrebné opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozeného mimoriadnou 
udalosťou. 

 
2. Cestujúci, ktorých život a zdravie nie je mimoriadnou udalosťou ohrozené, sú povinní 
pomáhať členom osádky vozidla pri konaní podľa odst.1. 
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ČL. 12 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Tento prepravný poriadok je účinný dňom 1. 11. 2013. 
 
2. Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku môžu nadobudnúť účinnosť najskôr 
dňom ich zverejnenia a sprístupnenia. 
 
3. Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený, alebo podstatne doplnený, dopravca je 
povinný zabezpečiť jeho zverejnenie a sprístupnenie v plnom znení. 
 
 
 

 

 

V Senci,   dňa  22.10.2013       

 

 

 

 ................................................                  --------------------------------------- 

 Ing. Kvál Karol                                     Mgr. Andrássy Ľudovít 
           primátor Mesta Senec                             konateľ spoločnosti 
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