PREPRAVNÝ PORIADOK
PAVOL KUNST, SLOVENSKÁ 14, 085 01 BARDEJOV
www.Pali-Transport.sk

Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.

Tento prepravnýý poriadok upravuje prepravneý podmienký dopravcu potrebneý na uzavretie prepravnej
zmluvý v taxisluzž be. ÚÚ daje dopravcu:
Obchodné meno:
Pavol Kunst, Slovenskaý 14, 085 01 Bardejov,
IČO: 40 694 496, DIČ: 1049600365, IČ DPH: SK1049600365

2. Prepravnýý poriadok nadobuý da platnosť dnž om jeho zverejnenia na webovej straý nke dopravcu.
3. Zverejnenýý prepravnýý poriadok je suý cž asťou naý vrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvý.

Po uzatvoreníý prepravnej zmluvý je obsah tohto prepravneý ho poriadku suý cž asťou zmluvnýý ch praý v a
povinnostíý uý cž astníýkov.

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

5.

Taxisluzž ba je prevaý dzkovanie osobnej dopravý vozidlami taxisluzž bý, ako prepravý jednotlivýý ch cestujuý cich
alebo skupiný cestujuý cich do cieľoveý ho miesta podľa zmluvý o preprave osoô b.
Dopravcom podľa tohto prepravneý ho poriadku je prevaý dzkovateľ osobnej cestnej dopravý – taxisluzž bý,
ktorýý je drzž iteľom koncesie, ktoraý ho opraý vnž uje na poskýtovanie prepravnýý ch sluzž ieb cestujuý cim a ich
batozž ine a s týý m suý visiace sluzž bý na zaý klade zmluvý o preprave osoô b.
Cestujuý cim podľa tohto prepravneý ho poriadku sa rozumie fýzickaý osoba, ktoraý uzatvorila zmluvu
o preprave osoô b s dopravcom.
Objednaý vateľom pre uý cž elý tohto prepravneý ho poriadku sa rozumie fýzickaý osoba (nepodnikateľ), alebo
podnikateľskýý subjekt (FO-podnikateľ alebo PO zapíýsanaý do obchodneý ho registra), ktorýý objednaý va
prepravu cestujuý ceho na zaý klade uzatvorenej zmluvý o preprave osoô b.
Zmluvou o preprave osoô b, pre uý cž elý tohto prepravneý ho poriadku, sa rozumie zmluvnýý vzťah podľa cž laý nku
VI. ods 1 tohto prepravneý ho poriadku.

Článok III.
Povinnosti dopravcu
Vsž eobecneý povinnosti dopravcu podľa zaý kona o cestnej doprave:
1. Prevaý dzkovať osobnuý cestnuý dopravu v taxisluzž be podľa prepravneý ho poriadku.
2. Zabezpecž iť zverejnenie a spríýstupnenie prepravneý ho poriadku na svojom webovom síýdle a v kazž dom
prevaý dzkovanom vozidle taxisluzž bý.
3. Prepravovať cestujuý cich podľa platneý ho cenníýka taxisluzž bý a výdať cestujuý cemu, alebo objednaý vateľovi
prepravý, potvrdenku o výkonanej preprave a zaplateníý cestovneý ho.
4. Starať sa o bezpecž nosť, pohodlie a pokojnuý prepravu cestujuý cich a o prepravu ich batozž iný.
5. Oznacž iť kazž deý prevaý dzkovaneý vozidlo svojim obchodnýý m menom a tel. cž íýslom na vodicž a taxisluzž bý
alebo dispecž ing.
6. Býť poistenýý pre príýpad zodpovednosti za sž kodu spoô sobenuý prevaý dzkovaníým taxisluzž bý.
7. Ak na zaý klade zmluvý s dopravcom poskýtuje osobnuý cestnuý dopravu v taxisluzž be výkonaý vajuý ci dopravca,
ustanovenia tohto prepravneý ho poriadku sa nanž ho vzťahujuý v rovnakom rozsahu.
8. Zabezpecž iť, abý v kazž dom prevaý dzkovanom vozidle bol doklad o udelenom povoleníý – koncesia výdanaý
okresnýý m uý radom v síýdle kraja, osvedcž enie o odbornej spoô sobilosti, osvedcž enie vozidla taxisluzž bý.

Článok IV.
Vozidlo taxislužby
Vozidlom taxisluzž bý moô zž e býť len vozidlo, ktoreý :

je podľa technickej kontrolý a emisnej kontrolý spoô sobileý na prevaý dzku,

maý najmenej troje vstupnýý ch dveríý do priestoru pre vodicž a a cestujuý cich,

je podľa osvedcž enia o evidencii schvaý leneý na prepravu najmenej sž týroch osoô b a najviac deviatich osoô b,
vraý tane vodicž a,

je na prednýý ch ľavýý ch a pravýý ch dveraý ch oznacž eneý obchodnýý m menom prevaý dzkovateľa taxisluzž bý a
telefoý nným cž ísý lom dispecž ingu objednaý vkovej sluzž bý,
 je poisteneý pre príýpad zodpovednosti za sž kodu spoô sobenuý cestujuý cemu na zdravíý alebo na majetku,

je výbaveneý funkcž nýý m stresž nýý m svietidlom zž ltej farbý s naý pisom TAXI. Vozidlo taxisluzž bý pripraveneý na
prepravu maý rozsvieteneý stresž neý svietidlo. Od uzavretia zmluvý o preprave s cestujuý cim do ukoncž enia
prepravý je stresž neý svietidlo výpnuteý . Osobneý vozidlo taxisluzž bý, ktoreý nevýkonaý va taxisluzž bu, maý
stresž neý svietidlo zakrýteý neprehľadnou prikrýý vkou, alebo je toto svietidlo odmontovaneý .
 umozž nžuje prepravu najmenej 50 kg cestovnej batozž iný pri plnom obsadeníý v raý mci celkovej hmotnosti
vozidla alebo maý batozž inovýý priestor alebo lozž nýý priestor s objemom najmenej 375 dm3.

Článok V.
Výkon taxislužby
1.
2.

Dopravca maý prepravnuý povinnosť v rozsahu prepravneý ho poriadku.
Dopravca ponuý ka prepravu cestujuý cich objednaý vkovou sluzž bou, pricž om vodicž vozidla taxisluzž bý zabezpecž uje
jej riadne a vcž asneý výbavenie a je povinnýý prepraviť cestujuý ceho podľa pokýnov dispecž ingu z vopred
dohodnuteý ho miesta.
3. Vodicž vozidla taxisluzž bý je taktiezž povinnýý prepraviť cestujuý ceho, ktorýý prejavíý zaý ujem o prepravu
na stanovisž ti taxisluzž bý alebo kdekoľvek na ceste pocž as jazdý vozidla taxisluzž bý bez cestujuý ceho okrem
zastaý vok pravidelnej dopravý.
4. Prepravnaý povinnosť vodicž a taxisluzž bý je podľa poradia.
5. Preprava sa uskutocž nžuje po najkratsž ej trase s prihliadnutíým na dopravnuý situaý ciu. Po inej trase sa preprava
moô zž e uskutocž niť iba so suý hlasom alebo na naý vrh cestujuý ceho. Po uzavretíý zmluvý o preprave s cestujuý cim
mozž no na prepravu po rovnakej trase vziať ďalsž ieho cestujuý ceho iba so suý hlasom alebo na naý vrh
cestujuý ceho, s ktorýý m bola uzavretaý zmluva o preprave.
6. Pocž as prepravý vodicž a cestujuý ci nesmuý vo vozidle taxisluzž bý fajcž iť, piť, jesť, na prednom sedadle
manipulovať s príýrucž nou batozž inou, novinami, mapami alebo inýý mi predmetmi, ktoreý bý mohli obmedziť
výý hľad vodicž a alebo vedenie vozidla taxisluzž bý.
7. V priestore pre cestujuý cich mozž no prepravovať aj príýrucž nuý batozž inu cestujuý ceho.
8. Cestovnuý batozž inu, barlý, palice, kocž íýký, klietký, balíýký, lýzž e, sane a ineý veci, ktoreý bý mohli býť pri dopravnej
nehode alebo prudkom pohýbe vozidla pre vodicž a alebo pre cestujuý ceho nebezpecž neý , mozž no prepravovať
iba v priestore pre batozž inu. Batozž inu a ineý veci nakladaý a výkladaý , umiestnž uje alebo pripevnž uje vodicž
vozidla taxisluzž bý.
9. Vo vozidle taxisluzž bý sa moô zž u na miestach na to výhradenýý ch prepravovať osobý len do príýpustnej uzž itocž nej
hmotnosti vozidla, pritom pocž et prepravovanýý ch osoô b nesmie býť výsž sžíý, ako je pocž et miest uvedenýý ch
v osvedcž eníý o evidencii vozidla.
10. Na prednom sedadle vedľa vodicž a mozž no prepravovať iba cestujuý ceho, ktoreý ho umozž nžujuý prepravovať
predpisý o bezpecž nosti a plýnulosti cestnej premaý vký.
11. Vodicž taxisluzž bý je povinnýý výdať cestujuý cemu potvrdenie o zaplateníý – doklad z virtuaý lnej registracž nej
pokladnice – VRP. V príýpade poruchý tlacž iarne alebo pocž íýtacž a obdrzž íý cestujuý ci paragoý n. Po dohode
s klientom a pri bezhotovostnej platbe výstavíý dopravca faktuý ru za prepravneý sluzž bý.
Doklad z VRP obsahuje:

cž íýslo dokladu

daý tum jazdý - daý tum výstavenia dokladu

výý chodiskoveý a cieľoveý miesto prepravý (napríýklad: Preprava osoô b na trase Bardejov – letisko
Krakow)

cestovneý – suma za prepravu
12. Pri výý kone taxisluzž bý je vodicž povinnýý mať vo vozidle taxisluzž bý tieto dokladý:

osvedcž enie o technickom preukaze vozidla alebo osvedcž enie o evidencii vozidla

koý piu koncesnej listiný
 doklad o psýchickej spoô sobilosti vodicž a, doklad o zdravotnej spoô sobilosti vodicž a







dokladý o absolvovanej technickej kontrole a emisnej kontrole
potvrdenie o uzatvoreníý povinneý ho zmluvneý ho poistenia, potvrdenie o uzatvoreníý havarijneý ho
poistenia, potvrdenie o uzatvoreníý poistenia zodpovednosti
prepravnýý poriadok k nahliadnutiu pre cestujuý ceho
na viditeľnom mieste mať umiestnenýý preukaz vodicž a taxisluzž bý

Článok VI.
Zmluva opreprave osôb

1. Zmluvnýý vzťah medzi dopravcom a cestujuý cim vznikaý na zaý klade uzavretej zmluvý o preprave osoô b
2.

3.
4.
5.

6.
7.

podľa § 760 - 764 Obcž ianskeho zaý konníýka (ďalej len „prepravnaý zmluva“ alebo „objednaý vka prepravý“).
Dopravca moô zž e s cestujuý cim - objednaý vateľom uzavrieť zmluvu o preprave osoô b nasledovne:
• prostredníýctvom vodicž a taxisluzž bý na stanovisž ti taxisluzž bý, alebo kdekoľvek na uý zemíý urcž enom v
koncesii, kde sa pocž as jazdý bez cestujuý ceho nachaý dza s vozidlom taxisluzž bý
• vo svojom síýdle
• prostredníýctvom dispecž ingu, pricž om prepravnaý zmluva sa uzatvaý ra uý stne na zaý klade konania
cestujuý ceho-objednaý vateľa, ktorýý m daý va bezpochýbý najavo, zž e chce uzatvoriť prepravnuý zmluvu
• elektronický prostredníýctvom spraý v na FB straý nke „Odvoz na letisko Krakow Katowice“ alebo na FB
straý nke „Preprava osoô b na letisko Rzeszow Krakow“, cez aplikaý ciu Viber, Whatsapp, Messenger,
prostredníýctvom formulaý ra na straý nke dopravcu alebo mailom na pkunst@centrum.sk, pricž om
bezpochýbý daý va najavo, zž e chce prepravnuý zmluvu uzatvoriť.
Pred uskutocž neníým prepravý a uzavretíým prepravnej zmluvý maý cestujuý ci praý vo oboznaý miť sa s platnýý m
cenníýkom a prepravnýý m poriadkom.
O výkonanej preprave je vodicž taxisluzž bý povinnýý výdať cestujuý cemu potvrdenku, ktoraý obsahuje najmaä
uý daje podľa cž l. V. ods. 11 prepravneý ho poriadku.
Úzavretíým prepravnej zmluvý vznikaý dopravcovi povinnosť riadne a vcž as prepraviť cestujuý ceho do miesta
urcž enia podľa zmluvnýý ch podmienok a podmienok prepravneý ho poriadku.
Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvý a výkonanie prepravý moô zž e vodicž vozidla taxisluzž bý podľa
podmienok cž l. VII. prepravneý ho poriadku.
Úskutocž neníým prepravý na zaý klade uzavretej prepravnej zmluvý a podľa podmienok prepravneý ho poriadku,
vznikaý cestujuý cemu (alebo objednaý vateľovi prepravý) povinnosť zaplatiť cestovneý podľa cenníýka taxisluzž bý.

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

1. Dopravca moô zž e od uzatvorenej prepravnej zmluvý odstuý piť ak nie suý objednaý vateľom splneneý podmienký
prepravnej zmluvý alebo ustanovenia prepravneý ho poriadku.

2. Vodicž vozidla taxisluzž bý pripraveneý ho na prepravu moô zž e odmietnuť výkonať prepravu ak:
a. cžas prepravý, cieľoveý miesto, trasa prepravý alebo ineý okolnosti vzbudzujuý u vodicž a obavu o svoje
zdravie, o bezpecž nosť prepravý spolucestujuý cich alebo o vozidlo taxisluzž bý,

b. to neumozž nžuje technickýý stav a priepustnosť cestý alebo bezpecž nosť a plýnulosť cestnej premaý vký
c.
d.
e.
f.
g.

na trase prepravý, najmaä v doô sledku poveternostnýý ch vplývov, posž kodenia pozemnej komunikaý cie
alebo dopravnej nehodý,
cestujuý ci je zjavne pod vplývom alkoholu alebo inej naý výkovej laý tký, hrozíý znecž istenie alebo
posž kodenie vozidla taxisluzž bý, alebo obťazž ovanie vodicž a pocž as prepravý,
to neumozž nžuje spraý vanie sa cestujuý ceho, najmaä ak je agresíývný alebo je ozbrojenýý , alebo inak
vzbudzuje u vodicž a obavu o svoje zdravie, o bezpecž nosť prepravý alebo o vozidlo taxisluzž bý,
cestujuý ci maý batozž inu, ktoruý vzhľadom na jej pocž etnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je mozž neý
naraz prepraviť, alebo ktoraý bý mohla posž kodiť alebo znecž istiť vozidlo taxisluzž bý,
cestujuý ci hodlaý prepravovať zvierataý , ktoreý vzhľadom na ich veľkosť, pocž etnosť alebo spraý vanie
nie je mozž neý prepraviť v priestore pre cestujuý cich ani v batozž inovom priestore.
cestujuý ci pocž as prepravý napriek upozorneniu vodicž a vo vozidle fajcž íý, konzumuje jedlo a naý poje
alebo na prednom sedadle manipuluje s príýrucž nou batozž inou, novinami, mapou alebo inou vecou,
ktorou mozž no obmedziť výý hľad vodicž a alebo ohroziť vedenie vozidla taxisluzž bý, alebo inak
ohrozuje jeho bezpecž nosť, znecž isťuje interieý r vozidla, bezdoô vodne meníý trasu a cieľ prepravý.

3. Cestujuý ci moô zž e prepravnuý zmluvu - objednaý vku prepravý zrusž iť bez udania doô vodu za podmienok

uvedenýý ch v tomto cž laý nku. V príýpade odstuý penia od prepravnej zmluvý maý objednaý vateľ (cestujuý ci) naý rok
na vrátenie už zaplateného cestovného alebo jeho pomernej cž asti ak:
a. objednaý vku prepravý stornuje viac ako 48hodíýn pred zacž atíým prepravý, odraý ta sa zo zaplateneý ho
cestovneý ho storno poplatok vo výške 10 eur
b. objednaý vku prepravý stornuje menej ako 48hod. a viac ako 24hod. pred zacž atíým prepravý, odraý ta
sa zo zaplateneý ho cestovneý ho storno poplatok vo výške 50% z ceny prepravy
c. objednaý vku prepravý stornuje menej ako 24hod. pred zacžatíým prepravý, odraý ta sa zo zaplateneý ho
cestovneý ho storno poplatok vo výške 100% z ceny prepravy

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 na uvedený
storno poplatok.

Článok VIII.
Nakladanie snájdenými vecami

1. Vodicž taxisluzž bý v príýpade naý lezu stratenej veci je povinnýý vraý tiť stratenuý vec vlastníýkovi. Ak vlastníýk
2.
3.

naý jdenej veci nie je znaý mý alebo ak sa neprihlaý si v denž naý lezu, vodicž taxisluzž bý je povinnýý vec odovzdať
na dispecž ingu taxisluzž bý veduý cemu dopravý, alebo v síýdle dopravcu.
Ak sa prihlaý si ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxisluzž bý, a nie suý pochýbnosti o hodnovernosti jeho
tvrdenia, vec sa mu výdaý .
Naý lezca maý praý vo na naý hradu nevýhnutnýý ch výý davkov.

Článok IX.
Zodpovednosť dopravcu

1. Za porusž enie povinnosti taxisluzž bý prepraviť podľa prepravneý ho poriadku cestujuý ceho riadne a vcž as
2.

3.

zodpovedaý dopravca podľa § 763 ods. 2 Obcž ianskeho zaý konníýka.
V príýpade, zž e dosž lo k neodoô vodneneý mu mesž kaniu alebo neuskutocž neniu prepravý z viný dopravcu alebo
vodicž a taxisluzž bý, je dopravca povinnýý nahradiť sž kodu vzniknutuý cestujuý cemu týý m, zž e preprava nebola
výkonanaý vcž as, nasledovne:
• naý hrada sž kodý za omesž kanie bude riesž enaý pomernou zľavou na zaplatenom cestovnom
• naý hrada sž kodý za neuskutocž nenie prepravý bude riesž enaý vraý teníým vopred zaplateneý ho cestovneý ho
Svojej zodpovednosti sa dopravca zbavíý ak preukaý zž e, zž e sž kode nemohol zabraý niť ani pri výnalozž eníý vsž etkeý ho
uý silia, ktoreý od neho mozž no pozž adovať.

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

1.

2.
3.
4.

Cestujuý ci, alebo ten, kto je opraý vnenýý z prepravý alebo v suý vislosti s prepravou podaý vať reklamaý cie, musíý ju
uplatniť u dopravcu píýsomne, a to bez zbýtocž neý ho odkladu, najneskoô r do 30 kalendaý rných dníý od výkonania
prepravý. V podanej reklamaý cii musíý opraý vnenýý výmedziť svoje pozž iadavký a strucž ne ich zdoô vodniť. DĎalej
musíý pripojiť dokladý osvedcž ujuý ce opraý vnenosť jeho naý roku.
Ak reklamaý cia nemaý vsž etký naý lezž itosti dopravca ihneď výzve reklamujuý ceho na jej doplnenie v stanovenej
lehote. Ak sa reklamaý cia nedoplníý a nezasž le v stanovenej lehote do 8 kalendaý rných dníý, povazž uje sa za
nepodanuý .
Ak cestujuý ci, alebo ten, kto je opraý vnenýý z prepravý alebo v suý vislosti s prepravou, chce podať sťazž nosť,
musíý ju podať u dopravcu píýsomne, a to bez zbýtocž neý ho odkladu, najneskoô r do 7 kalendaý rných dníý od
skutocž nosti, na ktoruý sa sťazž nosť vzťahuje.
Dopravca zodpovedaý za sž kodu na zdravíý, na batozž ine prepravovanej spolocž ne s cestujuý cim, alebo na veciach,
ktoreý mal cestujuý ci pri sebe, ak uvedenaý sž koda vznikla pocž as prepravý. podľa ustanoveníý o zodpovednosti

5.
6.
7.
8.

za sž kodu spoô sobenuý prevaý dzkou dopravnýý ch prostriedkov (§ 427 azž 431 Obcž ianskeý ho zaý konníýka, predpis
cž . 40/1964 Zb.)
Ak ide o praý vo na naý hradu sž kodý na zdravíý alebo na batozž ine prepravovanej spolocž ne s cestujuý cimi alebo
veciach, ktoreý mal pri sebe pocž as vzniku sž kodý, mimoriadnej udalosti, nehodý, moô zž e si cestujuý ci naý rokovať
naý hradu sž kodý suý dnou cestou alebo obdobnýý m spoô sobom.
Pokiaľ opraý vnenýý uplatnž uje sž kodu spoô sobenuý na zdravíý a veciach, alebo sž kodu spoô sobenuý odcudzeníým alebo
stratou veci, postupuje sa v zmýsle § 106 Obcž ianskeho zaý konníýka.
Praý vo na naý hradu sž kodý na batozž ine cestujuý ceho prepravovanej spolocž ne s níým alebo veciach, ktoreý mal
cestujuý ci pri sebe, je cestujuý ci povinnýý píýsomne uplatniť najskoô r u dopravcu, a to najneskoô r do 30
kalendaý rných dníý odo dnž a, kedý k vzniknutej sž kode dosž lo.
Sťazž nosti a reklamaý cie na plnenie zaý vaä zkov z prepravneý ho poriadku a ich výbavovanie dopravcom podľa
tohto cž laý nku, skuý ma a posudzuje Slovenskaý obchodnaý insž pekcia.

Článok XI.
Mimoriadna udalosť
1.

2.

3.

Za mimoriadnu udalosť (ďalej len „MÚ“) pri výý kone osobnej dopravý - taxisluzž bý sa povazž uje:
a) dopravnaý nehoda,
b) pozž iar vozidla,
c) uý raz alebo naý hle ochorenie cestujuý ceho alebo inej osobý.
Pri MÚ je vodicž vozidla taxisluzž bý povinnýý predovsž etkýý m:
a) bezodkladne zastaviť vozidlo,
b) urobiť potrebneý opatrenia na zaý chranu cestujuý cich a majetku ohrozeneý ho,
c) poskýtnuý ť podľa svojich schopnostíý a mozž nostíý zranenej osobe potrebnuý prvuý pomoc a bezodkladne
privolať odbornuý zdravotníýcku pomoc,
d) urobiť vhodneý opatrenia, abý nebola ohrozenaý bezpecž nosť cestnej premaý vký a umozž niť jej obnovenie.
Ak pri MÚ dosž lo k zraneniu osobý alebo k jej usmrteniu, posž kodeniu cestý alebo vsž eobecne prospesž neý ho
zariadenia, alebo ak dosž lo k hmotnej sž kode prevýsž ujuý cej desaťnaý sobok minimaý lnej mesacž nej mzdý
zamestnanca, je vodicž vozidla taxisluzž bý povinnýý :
a) ohlaý siť bezodkladne MÚ policajneý mu orgaý nu,
b) zdrzž ať sa konania, ktoreý bý bolo na ujmu výsž etrenia MÚ,
c) zotrvať na mieste azž do príýchodu policajneý ho orgaý nu, alebo na toto miesto sa bezodkladne vraý tiť
po poskýtnutíý prvej pomoci alebo po privolaníý pomoci, alebo po ohlaý seníý MÚ.

Článok XII.
Tarifa
Zaý kladnaý tarifa cestovneý ho je 0,70 Eur/km bez DPH z bodu A do bodu B. Pre pravidelnýý ch cestujuý cich
a spolupracujuý ce firmý moô zž u býť poskýtnuteý zľavý z cestovneý ho podľa vzaý jomnej dohodý.
Zaý kladnaý tarifa za prepravu skupiný osoô b na trase Bardejov - letisko Krakow pri obsadenosti vozidla:
 1-3 cestujuý ci = 80€
 4-6 cestujuý ci = 100€
 7-8 cestujuý ci = 120€
Zaý kladnaý tarifa za prepravu skupiný osoô b na trase Bardejov - letisko Katowice pri obsadenosti vozidla:
 1-3 cestujuý ci = 120€
 4-6 cestujuý ci = 140€
 7-8 cestujuý ci = 160€
Zaý kladnaý tarifa za prepravu skupiný osoô b na trase Bardejov - letisko Rzeszow pri obsadenosti vozidla:
 1-3 cestujuý ci = 70€
 4-6 cestujuý ci = 90€
 7-8 cestujuý ci = 110€

Zaý kladnaý tarifa za prepravu skupiný osoô b na trase Bardejov - letisko Budapešť pri obsadenosti vozidla:
 1-3 cestujuý ci = 160€
 4-6 cestujuý ci = 180€
 7-8 cestujuý ci = 200€
Zaý kladnaý tarifa za prepravu skupiný osoô b na trase Bardejov - letisko Košice pri obsadenosti vozidla:
 1-3 cestujuý ci = 40€
 4-6 cestujuý ci = 50€
 7-8 cestujuý ci = 60€
Zaý kladnaý tarifa za prepravu skupiný osoô b na trase Bardejov - letisko Bratislava pri obsadenosti vozidla:
 1-3 cestujuý ci = 245€
 4-6 cestujuý ci = 270€

7-8 cestujuý ci = 330€

Článok XIII.
Preprava batožiny
1.
2.

3.

4.

5.

Kazž dýý cestujuý ci maý naý rok na prepravu svojej batozž iný. Veľkosť a vaý ha batozž iný, ktoruý dopravca prijme
bezplatne k preprave zaý visíý od kapacitý vozidla. Vsž eobecne maý cestujuý ci naý rok na prepravu príýrucž nej
batozž iný a 1ks cestovnej batozž iný o celkovej hmotnosti maximaý lne 30kg.
Druhý batozž iný:

príýrucž naý batozž ina – batozž ina prepravovanaý spolocž ne s cestujuý cim v priestore pre cestujuý cich vozidla

cestovnaý batozž ina - batozž ina prepravovanaý oddelene od cestujuý ceho, alebo mimo priestoru pre
cestujuý cich
Ako príýrucž naý batozž ina sa pre uý cž elý tohto prepravneý ho poriadku rozumie:

malaý kabelka, príýpadne tasž ka na dokumentý

kabaý t, daý zždnik

fotoaparaý t, videokamera, notebook, tablet, smartfoý n, mobilnýý telefoý n

barle alebo ortopedickeý príýstroje pre invalidnýý ch cestujuý cich
Ako cestovnaý batozž ina sa pre uý cž elý tohto prepravneý ho poriadku rozumie:

kufor alebo tasž ka s objemom do 70litrov s rozmermi max. 70x40x25cm

alebo dva kufre/dve tasž ký o veľkosti max. 50x20x33cm
Cestovnaý batozž ina maý býť vhodnýý m spoô sobom uzamýkateľnaý - napr. batozž ina so zipsovýý m uzaý verom bý
mala mať visiaci zaý mok. V príýpade zisteneý ho neopraý vneneý ho otvorenia batozž iný, ktoraý nebola uzamknutaý ,
nebude mozž neý takuý to reklamaý ciu uznať. Kazž daý batozž ina musíý býť oznacž enaý menovkou s menom
a priezviskom, adresou, príýpadne telefoý nným cž íýslom. Vsž etký cenneý a osobneý predmetý (napr. sž perký,
predmetý z drahýý ch kovov, fotoaparaý tý, videokamerý, peniaze, dokladý, smartfoý ný, tabletý, lieký, krehkeý
predmetý a pod.) suý prepravovaneý ako príýrucž naý batozž ina v priestore pre cestujuý cich.
Dopravca ani vodicž vozidla taxisluzž bý nenesie zodpovednosť za cenneý predmetý prepravovaneý v cestovnej
batozž ine. Pre lepsž iu a bezpecž nejsž iu manipulaý ciu s batozž inou a minimalizaý ciu rizika príýpadneý ho posž kodenia
je potrebneý , abý batozž ina zabezpecž ovala priestrannosť, ľahkosť a zaý rovenž dostatocž nuý pevnosť a
nepremokavosť. Zaý rovenž sa odporuý cž a, abý si cestujuý ci zabezpecž il vhodnýý m spoô sobom batozž inu pred
posž kodeníým (napr. obaleníým do ochrannej foý lie).
Dopravca maý praý vo pri nadmernom pocž te batozž iný pozž adovať ďalsž ie poplatký za batozž inu podľa vaý hý
a veľkosti prepravovanýý ch batozž íýn. Poplatok je 5-10 eur za kazž dýý kufor navýsž e, pricž om je potrebneý brať
do uý vahý kapacitu vozidla, nosnosť vozidla a naý roký ďalsž íých cestujuý cich prepraviť batozž inu bezplatne podľa
prepravneý ho poriadku – 1ks príýrucž nej a 1ks cestovnej batozž iný pre kazž deý ho cestujuý ceho. Poplatok urcž uje
vodicž vozidla taxisluzž bý podľa vaý hý a veľkosti a priraý ta sa k cestovneý mu. Ak potrebuje cestujuý ci prepraviť
viac batozž iný ako je povoleneý , je povinnýý o tom vopred upovedomiť dopravcu pri objednaý vke prepravý –
telefonický alebo mailom. Batozž inu navýsž e je mozž neý prepraviť len ak to dovoľuje kapacita alebo nosnosť
vozidla a to len so suý hlasom dopravcu príýpadne vodicž a vozidla taxisluzž bý.
Dopravca maý naý rok pozž adovať 50% z cestovneý ho ako naý hradu sž kodý v príýpade, ak výkonaý prepravu
k zaý kazníýkovi, ktorýý maý v uý mýsle prepraviť viac batozž iný ako je povoleneý , na ktoruý pri objednaý vke prepravý
vopred neupozornil dopravcu, a bez batozž iný odmietne cestovať.

6.

7.

Batozž ina výluý cž enaý z prepravý:

batozž ina alebo veci, ktoreý bý mohli ohroziť bezpecž nosť prepravý, osoô b, alebo majetku

batozž ina alebo veci, ktoreý bý mohli býť pocž as prepravý posž kodeneý , alebo ich obal je nevýhovujuý ci

predmetý, ktorýý ch preprava je zakaý zanaý : stlacž eneý plýný, zž ieraviný, výý busž niný, naý boje, potrebý k
ohnž ostroju, ktoreý suý ľahko zaý palneý , horľaviný tekuteý a pevneý , okýslicž ujuý ce laý tký, raý dioaktíývný
materiaý l, jedý, narkotikaý a pod.
Dopravca sa moô zž e v príýtomnosti cestujuý ceho presvedcž iť o povahe a obsahu batozž iný. Ak cestujuý ci nie je
príýtomnýý , je dopravca opraý vnenýý za príýtomnosti asponž jedneý ho svedka, ktorýý nie je zamestnancom
dopravcu, batozž inu otvoriť. Ak pokladaý tuý to batozž inu za nebezpecž nuý , alebo obsahuje predmetý výluý cž eneý z
prepravý, alebo ich preprava výzž aduje zvlaý sž tný rezž im, je opraý vnenýý batozž inu k preprave odmietnuť.

Prepravnýý poriadok bol výpracovanýý v suý lade so zaý konom cž . 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, zaý konom cž . 8/2009
Z. z. o cestnej premaý vke, zaý konom cž . 40/1964 Zb. Obcž ianský zaý konníýk.

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.

