PREPRAVNÝ PORIADOK
www.Pali-Transport.sk

Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.

Tento prepravný poriadok upravuje prepravne podmienký dopravcu potrebne na uzavretie prepravnej
zmluvý v taxisluzbe. Údaje dopravcu:
Obchodné meno:
, Parcel Service Bardeov s.r.o., Slovenska 1539/14, 085 01 Bardejov,
IČO: 50165186, DIČ: 2120203877, IČ DPH: SK2120203877

2. Prepravný poriadok nadobuda platnosť dnom jeho zverejnenia na webovej stranke dopravcu.
3. Zverejnený prepravný poriadok je sucasťou navrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvý.

Po uzatvorení prepravnej zmluvý je obsah tohto prepravneho poriadku sucasťou zmluvných prav a
povinností ucastníkov.

Článok II.
Vymedzenie základných pojmov
1.
2.
3.
4.

5.

Taxisluzba je prevadzkovanie osobnej dopravý vozidlami taxisluzbý, ako prepravý jednotlivých cestujucich
alebo skupiný cestujucich do cieľoveho miesta podľa zmluvý o preprave oso0 b.
Dopravcom podľa tohto prepravneho poriadku je prevadzkovateľ osobnej cestnej dopravý – taxisluzbý,
ktorý je drziteľom koncesie, ktora ho opravnuje na poskýtovanie prepravných sluzieb cestujucim a ich
batozine a s tým suvisiace sluzbý na zaklade zmluvý o preprave oso0 b.
Cestujucim podľa tohto prepravneho poriadku sa rozumie fýzicka osoba, ktora uzatvorila zmluvu
o preprave oso0 b s dopravcom.
Objednavateľom pre ucelý tohto prepravneho poriadku sa rozumie fýzicka osoba (nepodnikateľ), alebo
podnikateľský subjekt (FO-podnikateľ alebo PO zapísana do obchodneho registra), ktorý objednava
prepravu cestujuceho na zaklade uzatvorenej zmluvý o preprave oso0 b.
Zmluvou o preprave oso0 b, pre ucelý tohto prepravneho poriadku, sa rozumie zmluvný vzťah podľa clanku
VI. ods 1 tohto prepravneho poriadku.

Článok III.
Povinnosti dopravcu
Vseobecne povinnosti dopravcu podľa zakona o cestnej doprave:
1. Prevadzkovať osobnu cestnu dopravu v taxisluzbe podľa prepravneho poriadku.
2. Zabezpeciť zverejnenie a sprístupnenie prepravneho poriadku na svojom webovom sídle a v kazdom
prevadzkovanom vozidle taxisluzbý.
3. Prepravovať cestujucich podľa platneho cenníka taxisluzbý a výdať cestujucemu, alebo objednavateľovi
prepravý, potvrdenku o výkonanej preprave a zaplatení cestovneho.
4. Starať sa o bezpecnosť, pohodlie a pokojnu prepravu cestujucich a o prepravu ich batoziný.
5. Oznaciť kazde prevadzkovane vozidlo svojim obchodným menom a tel. císlom na vodica taxisluzbý
alebo dispecing.
6. Býť poistený pre prípad zodpovednosti za skodu spo0 sobenu prevadzkovaním taxisluzbý.
7. Ak na zaklade zmluvý s dopravcom poskýtuje osobnu cestnu dopravu v taxisluzbe výkonavajuci dopravca,
ustanovenia tohto prepravneho poriadku sa nanho vzťahuju v rovnakom rozsahu.
8. Zabezpeciť, abý v kazdom prevadzkovanom vozidle bol doklad o udelenom povolení – koncesia výdana
okresným uradom v sídle kraja, osvedcenie o odbornej spo0 sobilosti, osvedcenie vozidla taxisluzbý.

Článok IV.
Vozidlo taxislužby
Vozidlom taxisluzbý mo0 ze býť len vozidlo, ktore:

je podľa technickej kontrolý a emisnej kontrolý spo0 sobile na prevadzku,

ma najmenej troje vstupných dverí do priestoru pre vodica a cestujucich,

je podľa osvedcenia o evidencii schvalene na prepravu najmenej stýroch oso0 b a najviac deviatich oso0 b,
vratane vodica,

je na predných ľavých a pravých dverach oznacene obchodným menom prevadzkovateľa taxisluzbý a
telefonným císlom dispecingu objednavkovej sluzbý,

je poistene pre prípad zodpovednosti za skodu spo0 sobenu cestujucemu na zdraví alebo na majetku,

je výbavene funkcným stresným svietidlom zltej farbý s napisom TAXI. Vozidlo taxisluzbý pripravene na
prepravu ma rozsvietene stresne svietidlo. Od uzavretia zmluvý o preprave s cestujucim do ukoncenia
prepravý je stresne svietidlo výpnute. Osobne vozidlo taxisluzbý, ktore nevýkonava taxisluzbu, ma
stresne svietidlo zakrýte neprehľadnou prikrývkou, alebo je toto svietidlo odmontovane.

umoznuje prepravu najmenej 50 kg cestovnej batoziný pri plnom obsadení v ramci celkovej hmotnosti
vozidla alebo ma batozinový priestor alebo lozný priestor s objemom najmenej 375 dm3.

Článok V.
Výkon taxislužby
1.
2.

Dopravca ma prepravnu povinnosť v rozsahu prepravneho poriadku.
Dopravca ponuka prepravu cestujucich objednavkovou sluzbou, pricom vodic vozidla taxisluzbý zabezpecuje
jej riadne a vcasne výbavenie a je povinný prepraviť cestujuceho podľa pokýnov dispecingu z vopred
dohodnuteho miesta.
3. Vodic vozidla taxisluzbý je taktiez povinný prepraviť cestujuceho, ktorý prejaví zaujem o prepravu
na stanovisti taxisluzbý alebo kdekoľvek na ceste pocas jazdý vozidla taxisluzbý bez cestujuceho okrem
zastavok pravidelnej dopravý.
4. Prepravna povinnosť vodica taxisluzbý je podľa poradia.
5. Preprava sa uskutocnuje po najkratsej trase s prihliadnutím na dopravnu situaciu. Po inej trase sa preprava
mo0 ze uskutocniť iba so suhlasom alebo na navrh cestujuceho. Po uzavretí zmluvý o preprave s cestujucim
mozno na prepravu po rovnakej trase vziať ďalsieho cestujuceho iba so suhlasom alebo na navrh
cestujuceho, s ktorým bola uzavreta zmluva o preprave.
6. Pocas prepravý vodic a cestujuci nesmu vo vozidle taxisluzbý fajciť, piť, jesť, na prednom sedadle
manipulovať s prírucnou batozinou, novinami, mapami alebo inými predmetmi, ktore bý mohli obmedziť
výhľad vodica alebo vedenie vozidla taxisluzbý.
7. V priestore pre cestujucich mozno prepravovať aj prírucnu batozinu cestujuceho.
8. Cestovnu batozinu, barlý, palice, kocíký, klietký, balíký, lýze, sane a ine veci, ktore bý mohli býť pri dopravnej
nehode alebo prudkom pohýbe vozidla pre vodica alebo pre cestujuceho nebezpecne, mozno prepravovať
iba v priestore pre batozinu. Batozinu a ine veci naklada a výklada, umiestnuje alebo pripevnuje vodic
vozidla taxisluzbý.
9. Vo vozidle taxisluzbý sa mo0 zu na miestach na to výhradených prepravovať osobý len do prípustnej uzitocnej
hmotnosti vozidla, pritom pocet prepravovaných oso0 b nesmie býť výssí, ako je pocet miest uvedených
v osvedcení o evidencii vozidla.
10. Na prednom sedadle vedľa vodica mozno prepravovať iba cestujuceho, ktoreho umoznuju prepravovať
predpisý o bezpecnosti a plýnulosti cestnej premavký.
11. Vodic taxisluzbý je povinný výdať cestujucemu potvrdenie o zaplatení – doklad z virtualnej registracnej
pokladnice – VRP. V prípade poruchý tlaciarne, výpadku internetoveho spojenia v smartfone alebo pri
poruche smartfonu obdrzí cestujuci paragon-potvrdenie o prevzatí hotovosti. Po dohode s klientom a pri
bezhotovostnej platbe výstaví dopravca fakturu za prepravne sluzbý.
Doklad z VRP obsahuje:

císlo dokladu

datum výstavenia dokladu

východiskove a cieľove miesto prepravý (napríklad: Preprava oso0 b na trase Bardejov – letisko
Krakow)

cestovne – suma za prepravu
12. Pri výkone taxisluzbý je vodic povinný mať vo vozidle taxisluzbý tieto dokladý:

osvedcenie o technickom preukaze vozidla alebo osvedcenie o evidencii vozidla

kopiu koncesnej listiný

doklad o psýchickej spo0 sobilosti vodica, doklad o zdravotnej spo0 sobilosti vodica

dokladý o absolvovanej technickej kontrole a emisnej kontrole





potvrdenie o uzatvorení povinneho zmluvneho poistenia, potvrdenie o uzatvorení havarijneho
poistenia, potvrdenie o uzatvorení poistenia zodpovednosti
prepravný poriadok k nahliadnutiu pre cestujuceho
na viditeľnom mieste mať umiestnený preukaz vodica taxisluzbý

Článok VI.
Zmluva opreprave osôb

1. Zmluvný vzťah medzi dopravcom a cestujucim vznika na zaklade uzavretej zmluvý o preprave oso0 b

podľa § 760 - 764 Obcianskeho zakonníka (ďalej len „prepravna zmluva“ alebo „objednavka prepravý“).

2. Dopravca mo0 ze s cestujucim - objednavateľom uzavrieť zmluvu o preprave oso0 b nasledovne:
 prostredníctvom vodica taxisluzbý na stanovisti taxisluzbý, alebo kdekoľvek na uzemí urcenom v

3.
4.
5.

6.
7.

koncesii, kde sa pocas jazdý bez cestujuceho nachadza s vozidlom taxisluzbý
 vo svojom sídle
 prostredníctvom dispecingu, pricom prepravna zmluva sa uzatvara ustne na zaklade konania
cestujuceho-objednavateľa, ktorým dava bezpochýbý najavo, ze chce uzatvoriť prepravnu zmluvu
 elektronický prostredníctvom sprav na FB stranke „Odvoz na letisko Krakow Katowice“ alebo na FB
stranke „Preprava oso0 b na letisko Rzeszow Krakow“, cez aplikaciu Viber, Whatsapp, Messenger,
prostredníctvom formulara na stranke dopravcu alebo mailom na pkunst@centrum.sk, pricom
bezpochýbý dava najavo, ze chce prepravnu zmluvu uzatvoriť.
Pred uskutocnením prepravý a uzavretím prepravnej zmluvý ma cestujuci pravo oboznamiť sa s platným
cenníkom a prepravným poriadkom.
O výkonanej preprave je vodic taxisluzbý povinný výdať cestujucemu potvrdenku, ktora obsahuje najmaL
udaje podľa cl. V. ods. 11 prepravneho poriadku.
Úzavretím prepravnej zmluvý vznika dopravcovi povinnosť riadne a vcas prepraviť cestujuceho do miesta
urcenia podľa zmluvných podmienok a podmienok prepravneho poriadku.
Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvý a výkonanie prepravý mo0 ze vodic vozidla taxisluzbý podľa
podmienok cl. VII. prepravneho poriadku.
Úskutocnením prepravý na zaklade uzavretej prepravnej zmluvý a podľa podmienok prepravneho poriadku,
vznika cestujucemu (alebo objednavateľovi prepravý) povinnosť zaplatiť cestovne podľa cenníka taxisluzbý.

Článok VII.
Odstúpenie od zmluvy, odmietnutie prepravy, storno poplatky

1. Dopravca mo0 ze od uzatvorenej prepravnej zmluvý odstupiť ak nie su objednavateľom splnene podmienký
prepravnej zmluvý alebo ustanovenia prepravneho poriadku.

2. Vodic vozidla taxisluzbý pripraveneho na prepravu mo0 ze odmietnuť výkonať prepravu ak:
a. cas prepravý, cieľove miesto, trasa prepravý alebo ine okolnosti vzbudzuju u vodica obavu o svoje
zdravie, o bezpecnosť prepravý spolucestujucich alebo o vozidlo taxisluzbý,

b. to neumoznuje technický stav a priepustnosť cestý alebo bezpecnosť a plýnulosť cestnej premavký
c.
d.
e.
f.
g.

na trase prepravý, najmaL v do0 sledku poveternostných vplývov, poskodenia pozemnej komunikacie
alebo dopravnej nehodý,
cestujuci je zjavne pod vplývom alkoholu alebo inej navýkovej latký, hrozí znecistenie alebo
poskodenie vozidla taxisluzbý, alebo obťazovanie vodica pocas prepravý,
to neumoznuje spravanie sa cestujuceho, najmaL ak je agresívný alebo je ozbrojený, alebo inak
vzbudzuje u vodica obavu o svoje zdravie, o bezpecnosť prepravý alebo o vozidlo taxisluzbý,
cestujuci ma batozinu, ktoru vzhľadom na jej pocetnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je mozne
naraz prepraviť, alebo ktora bý mohla poskodiť alebo znecistiť vozidlo taxisluzbý,
cestujuci hodla prepravovať zvierata, ktore vzhľadom na ich veľkosť, pocetnosť alebo spravanie
nie je mozne prepraviť v priestore pre cestujucich ani v batozinovom priestore.
cestujuci pocas prepravý napriek upozorneniu vodica vo vozidle fajcí, konzumuje jedlo a napoje
alebo na prednom sedadle manipuluje s prírucnou batozinou, novinami, mapou alebo inou vecou,
ktorou mozno obmedziť výhľad vodica alebo ohroziť vedenie vozidla taxisluzbý, alebo inak
ohrozuje jeho bezpecnosť, znecisťuje interier vozidla, bezdo0 vodne mení trasu a cieľ prepravý.

3. Cestujúci môže prepravnú zmluvu - objednávku prepravy zrušiť bez udania dôvodu za podmienok

uvedených v tomto odseku. V prípade odstúpenia od prepravnej zmluvy má objednávateľ (cestujúci)
nárok na vrátenie vopred zaplateného cestovného alebo jeho pomernej časti.
V prípade, ak cestovné vopred uhradené nebolo, ale objednávateľ- cestujúci si objednal prepravu
podľa článku VI. tohto prepravného poriadku, dopravca má nárok na uhradenie storno poplatku
uvedeného v tomto odseku. Dopravca v takom prípade vystaví faktúru voči objednávateľovi –
cestujúcemu a ten je povinný uvedený poplatok uhradiť.
Výška storno poplatkov závisí od dátumu zrušenia objednávky a to nasledovne:

a. storno objednavký viac ako 48hodín pred zacatím prepravý – uctujeme administratívny poplatok
vo výške 10€

b. storno objednavký menej ako 48hod. a viac ako 24hod. pred zacatím prepravý – uctujeme storno
poplatok vo výške 50% z cestovného

c. storno objednavký prepravý menej ako 24hod. pred zacatím prepravý – uctujeme storno poplatok
vo výške 100% z cestovného.

Článok VIII.
Nakladanie snájdenými vecami

1. Vodic taxisluzbý v prípade nalezu stratenej veci je povinný vratiť stratenu vec vlastníkovi. Ak vlastník
2.
3.

najdenej veci nie je znamý alebo ak sa neprihlasi v den nalezu, vodic taxisluzbý je povinný vec odovzdať
na dispecingu taxisluzbý veducemu dopravý, alebo v sídle dopravcu.
Ak sa prihlasi ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxisluzbý, a nie su pochýbnosti o hodnovernosti jeho
tvrdenia, vec sa mu výda.
Nalezca ma pravo na nahradu nevýhnutných výdavkov.

Článok IX.
Zodpovednosť dopravcu

1. Za porusenie povinnosti taxisluzbý prepraviť podľa prepravneho poriadku cestujuceho riadne a vcas
2.

3.

zodpoveda dopravca podľa § 763 ods. 2 Obcianskeho zakonníka.
V prípade, ze doslo k neodo0 vodnenemu meskaniu alebo neuskutocneniu prepravý z viný dopravcu alebo
vodica taxisluzbý, je dopravca povinný nahradiť skodu vzniknutu cestujucemu tým, ze preprava nebola
výkonana vcas, nasledovne:
 nahrada skodý za omeskanie bude riesena pomernou zľavou na zaplatenom cestovnom
 nahrada skodý za neuskutocnenie prepravý bude riesena vratením vopred zaplateneho cestovneho
Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukaze, ze skode nemohol zabraniť ani pri výnalození vsetkeho
usilia, ktore od neho mozno pozadovať.

Článok X.
Reklamácie, sťažnosti, škoda na zdraví alebo batožine

1.

2.
3.

Cestujuci, alebo ten, kto je opravnený z prepravý alebo v suvislosti s prepravou podavať reklamacie, musí ju
uplatniť u dopravcu písomne, a to bez zbýtocneho odkladu, najnesko0 r do 30 kalendarných dní od výkonania
prepravý. V podanej reklamacii musí opravnený výmedziť svoje poziadavký a strucne ich zdo0 vodniť. DMalej
musí pripojiť dokladý osvedcujuce opravnenosť jeho naroku.
Ak reklamacia nema vsetký nalezitosti dopravca ihneď výzve reklamujuceho na jej doplnenie v stanovenej
lehote. Ak sa reklamacia nedoplní a nezasle v stanovenej lehote do 8 kalendarných dní, povazuje sa za
nepodanu.
Ak cestujuci, alebo ten, kto je opravnený z prepravý alebo v suvislosti s prepravou, chce podať sťaznosť,
musí ju podať u dopravcu písomne, a to bez zbýtocneho odkladu, najnesko0 r do 7 kalendarných dní od
skutocnosti, na ktoru sa sťaznosť vzťahuje.

4.

5.
6.
7.
8.

Dopravca zodpoveda za skodu na zdraví, na batozine prepravovanej spolocne s cestujucim, alebo na veciach,
ktore mal cestujuci pri sebe, ak uvedena skoda vznikla pocas prepravý. podľa ustanovení o zodpovednosti
za skodu spo0 sobenu prevadzkou dopravných prostriedkov (§ 427 az 431 Obcianskeho zakonníka, predpis
c. 40/1964 Zb.)
Ak ide o pravo na nahradu skodý na zdraví alebo na batozine prepravovanej spolocne s cestujucimi alebo
veciach, ktore mal pri sebe pocas vzniku skodý, mimoriadnej udalosti, nehodý, mo0 ze si cestujuci narokovať
nahradu skodý sudnou cestou alebo obdobným spo0 sobom.
Pokiaľ opravnený uplatnuje skodu spo0 sobenu na zdraví a veciach, alebo skodu spo0 sobenu odcudzením alebo
stratou veci, postupuje sa v zmýsle § 106 Obcianskeho zakonníka.
Pravo na nahradu skodý na batozine cestujuceho prepravovanej spolocne s ním alebo veciach, ktore mal
cestujuci pri sebe, je cestujuci povinný písomne uplatniť najsko0 r u dopravcu, a to najnesko0 r do 30
kalendarných dní odo dna, kedý k vzniknutej skode doslo.
Sťaznosti a reklamacie na plnenie zavaL zkov z prepravneho poriadku a ich výbavovanie dopravcom podľa
tohto clanku, skuma a posudzuje Slovenska obchodna inspekcia.

Článok XI.
Mimoriadna udalosť
1.

2.

3.

Za mimoriadnu udalosť (ďalej len „MÚ“) pri výkone osobnej dopravý - taxisluzbý sa povazuje:
a) dopravna nehoda,
b) poziar vozidla,
c) uraz alebo nahle ochorenie cestujuceho alebo inej osobý.
Pri MÚ je vodic vozidla taxisluzbý povinný predovsetkým:
a) bezodkladne zastaviť vozidlo,
b) urobiť potrebne opatrenia na zachranu cestujucich a majetku ohrozeneho,
c) poskýtnuť podľa svojich schopností a mozností zranenej osobe potrebnu prvu pomoc a bezodkladne
privolať odbornu zdravotnícku pomoc,
d) urobiť vhodne opatrenia, abý nebola ohrozena bezpecnosť cestnej premavký a umozniť jej obnovenie.
Ak pri MÚ doslo k zraneniu osobý alebo k jej usmrteniu, poskodeniu cestý alebo vseobecne prospesneho
zariadenia, alebo ak doslo k hmotnej skode prevýsujucej desaťnasobok minimalnej mesacnej mzdý
zamestnanca, je vodic vozidla taxisluzbý povinný:
a) ohlasiť bezodkladne MÚ policajnemu organu,
b) zdrzať sa konania, ktore bý bolo na ujmu výsetrenia MÚ,
c) zotrvať na mieste az do príchodu policajneho organu, alebo na toto miesto sa bezodkladne vratiť
po poskýtnutí prvej pomoci alebo po privolaní pomoci, alebo po ohlasení MÚ.

Článok XII.
Tarifa
Zakladna tarifa cestovneho je 0,70€/km bez DPH (0,84€/kkm s DPH) z adresý výzdvihnutia cestujucich do
cieľoveho miesta. Pre pravidelných cestujucich a spolupracujuce firmý poskýtujeme zľavý z cestovneho
podľa vzajomnej dohodý.
Zakladna tarifa za prepravu skupiný oso0 b na trase Bardejov - letisko Krakow pri obsadenosti vozidla:

1-2 os. = 80€

3-5 os. = 100€

6-7-8 os. = 120€
Zakladna tarifa za prepravu skupiný oso0 b na trase Bardejov - letisko Katowice pri obsadenosti vozidla:

1-2 os. = 120€

3-5 os. = 140€

6-7-8 os, = 160€
Zakladna tarifa za prepravu skupiný oso0 b na trase Bardejov - letisko Rzeszow pri obsadenosti vozidla:

1-2 os. = 70€

3-5 os. = 90€

6-7-8 os. = 110€

Zakladna tarifa za prepravu skupiný oso0 b na trase Bardejov - letisko Budapešť pri obsadenosti vozidla:

1-3 os. = 160€

4-5 os. = 180€

6-7-8 cestujuci = 200€
Zakladna tarifa za prepravu skupiný oso0 b na trase Bardejov - letisko Košice pri obsadenosti vozidla:

1-2 cestujuci = 50€

3-5 cestujuci = 60€

6-7-8 cestujuci = 70€
Zakladna tarifa za prepravu skupiný oso0 b na trase Bardejov - letisko Bratislava pri obsadenosti vozidla:

1-3 cestujuci = 250€

4-6 cestujuci = 280€

7-8 cestujuci = 330€

Článok XIII.
Preprava batožiny
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Kazdý cestujuci ma narok na prepravu svojej batoziný. Veľkosť a vaha batoziný, ktoru dopravca prijme
bezplatne k preprave zavisí od kapacitý vozidla. Vseobecne ma cestujuci narok na prepravu prírucnej
batoziný a 1ks cestovnej batoziný o celkovej hmotnosti maximalne 30kg.
Druhý batoziný:

prírucna batozina – batozina prepravovana spolocne s cestujucim v priestore pre cestujucich vozidla

cestovna batozina - batozina prepravovana oddelene od cestujuceho, alebo mimo priestoru pre
cestujucich
Ako prírucna batozina sa pre ucelý tohto prepravneho poriadku rozumie:

mala kabelka, prípadne taska na dokumentý

kabat, dazdnik

fotoaparat, videokamera, notebook, tablet, smartfon, mobilný telefon

barle alebo ortopedicke prístroje pre invalidných cestujucich
Ako cestovna batozina sa pre ucelý tohto prepravneho poriadku rozumie:

kufor alebo taska s objemom do 70litrov s rozmermi max. 70x40x25cm

alebo dva kufre/dve taský o veľkosti max. 50x20x33cm
Cestovna batozina ma býť vhodným spo0 sobom uzamýkateľna - napr. batozina so zipsovým uzaverom bý
mala mať visiaci zamok. V prípade zisteneho neopravneneho otvorenia batoziný, ktora nebola uzamknuta,
nebude mozne takuto reklamaciu uznať. Kazda batozina musí býť oznacena menovkou s menom
a priezviskom, adresou, prípadne telefonným císlom. Vsetký cenne a osobne predmetý (napr. sperký,
predmetý z drahých kovov, fotoaparatý, videokamerý, peniaze, dokladý, smartfoný, tabletý, lieký, krehke
predmetý a pod.) su prepravovane ako prírucna batozina v priestore pre cestujucich.
Dopravca ani vodic vozidla taxisluzbý nenesie zodpovednosť za cenne predmetý prepravovane v cestovnej
batozine. Pre lepsiu a bezpecnejsiu manipulaciu s batozinou a minimalizaciu rizika prípadneho poskodenia
je potrebne, abý batozina zabezpecovala priestrannosť, ľahkosť a zaroven dostatocnu pevnosť a
nepremokavosť. Zaroven sa odporuca, abý si cestujuci zabezpecil vhodným spo0 sobom batozinu pred
poskodením (napr. obalením do ochrannej folie).
Dopravca ma pravo pri nadmernom pocte batoziný pozadovať ďalsie poplatký za batozinu podľa vahý
a veľkosti prepravovaných batozín. Poplatok je 5-10 eur za kazdý kufor navýse, pricom je potrebne brať
do uvahý kapacitu vozidla, nosnosť vozidla a naroký ďalsích cestujucich prepraviť batozinu bezplatne podľa
prepravneho poriadku – 1ks prírucnej a 1ks cestovnej batoziný pre kazdeho cestujuceho. Poplatok urcuje
vodic vozidla taxisluzbý podľa vahý a veľkosti a prirata sa k cestovnemu. Ak potrebuje cestujuci prepraviť
viac batoziný ako je povolene, je povinný o tom vopred upovedomiť dopravcu pri objednavke prepravý –
telefonický alebo mailom. Batozinu navýse je mozne prepraviť len ak to dovoľuje kapacita alebo nosnosť
vozidla a to len so suhlasom dopravcu prípadne vodica vozidla taxisluzbý.
Dopravca ma narok pozadovať 50% z cestovneho ako nahradu skodý v prípade, ak výkona prepravu
k zakazníkovi, ktorý ma v umýsle prepraviť viac batoziný ako je povolene, na ktoru pri objednavke prepravý
vopred neupozornil dopravcu, a bez batoziný odmietne cestovať.
Batozina výlucena z prepravý:

batozina alebo veci, ktore bý mohli ohroziť bezpecnosť prepravý, oso0 b, alebo majetku

batozina alebo veci, ktore bý mohli býť pocas prepravý poskodene, alebo ich obal je nevýhovujuci
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predmetý, ktorých preprava je zakazana: stlacene plýný, zieraviný, výbusniný, naboje, potrebý k
ohnostroju, ktore su ľahko zapalne, horľaviný tekute a pevne, okýslicujuce latký, radioaktívný
material, jedý, narkotika a pod.
Dopravca sa mo0 ze v prítomnosti cestujuceho presvedciť o povahe a obsahu batoziný. Ak cestujuci nie je
prítomný, je dopravca opravnený za prítomnosti aspon jedneho svedka, ktorý nie je zamestnancom
dopravcu, batozinu otvoriť. Ak poklada tuto batozinu za nebezpecnu, alebo obsahuje predmetý výlucene z
prepravý, alebo ich preprava výzaduje zvlastný rezim, je opravnený batozinu k preprave odmietnuť.

Prepravný poriadok bol výpracovaný v sulade so zakonom c. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, zakonom c. 8/2009
Z. z. o cestnej premavke, zakonom c. 40/1964 Zb. Obcianský zakonník.

Spomínané ustanovenia Občianskeho zákonníka:
Zodpovednosť
§ 763
(2) Pri nepravidelnej preprave osôb je dopravca povinný nahradiť škodu vzniknutú cestujúcemu tým, že preprava nebola
vykonaná včas; podmienky a rozsah náhrady určujú prepravné poriadky.
(3) Práva podľa odsekov 1 a 2 musí cestujúci uplatniť u dopravcu bez zbytočného odkladu; ak sa práva neuplatnili najneskôr
do šiestich mesiacov, zaniknú.
§ 764
(1) Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo škoda na batožinách prepravovaných spoločne s ním alebo
na veciach, ktoré mal pri sebe, zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovení o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
dopravných prostriedkov (§ 427 až 431).
Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov
§ 427
(1) Fyzické a právnické osoby vykonávajúce dopravu zodpovedajú za škodu vyvolanú osobitnou povahou tejto prevádzky.
(2) Rovnako zodpovedá aj iný prevádzateľ motorového vozidla, motorového plavidla, ako aj prevádzateľ lietadla.
§ 428
Svojej zodpovednosti sa nemôže prevádzateľ zbaviť, ak bola škoda spôsobená okolnosťami, ktoré majú pôvod v prevádzke.
Inak sa zodpovednosti zbaví, len ak preukáže, že sa škode nemohlo zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno
požadovať.
§ 429
Prevádzateľ zodpovedá ako za škodu spôsobenú na zdraví a veciach, tak za škodu spôsobenú odcudzením alebo stratou vecí,
ak stratila fyzická osoba pri poškodení možnosť ich opatrovať.
§ 430
(1) Namiesto prevádzateľa zodpovedá ten, kto použije dopravný prostriedok bez vedomia alebo proti vôli prevádzateľa.
Prevádzateľ zodpovedá spoločne s ním, ak takéto použitie dopravného prostriedku svojou nedbalosťou umožnil.
(2) Ak je dopravný prostriedok v oprave, zodpovedá po čas opravy prevádzateľ podniku, v ktorom sa oprava vykonáva, a to
rovnako ako prevádzateľ dopravného prostriedku.
§ 431

Ak sa stretnú prevádzky dvoch alebo viacerých prevádzateľov a ak ide o vyporiadanie medzi týmito prevádzateľmi,
zodpovedajú podľa účasti na spôsobení vzniknutej škody.
§ 106
(1) Právo na náhradu škody sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá.
(2) Najneskoršie sa právo na náhradu škody premlčí za tri roky, a ak ide o škodu spôsobenú úmyselne, za desať rokov odo
dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla; to neplatí, ak ide o škodu na zdraví.

