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Článok I.
Úvodné ustanovenia

1. Tento prepravný�  poriadok upravuje prepravne�  podmienký dopravcu potrebne�  na uzavretie prepravnej 
zmluvý v taxisluz�be. Ú� daje 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 nadobu� da platnosť dn� om jeho zverejnenia na webovej stra� nke dopravcu. 

3. Zverejnený�  prepravný�  poriadok je su� c�asťou na� vrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvý.                            
Po uzatvorení� prepravnej zmluvý je obsah tohto prepravne�ho poriadku su� c�asťou zmluvný�ch pra� v a 
povinností� u� c�astní�kov.

Článok II.
Vymedzenie základných pojmov

1. Taxisluz�ba je preva� dzkovanie osobnej dopravý vozidlami taxisluz�bý, ako prepravý jednotlivý�ch cestuju� cich 
alebo skupiný cestuju� cich do cieľove�ho miesta podľa zmluvý o preprave oso0 b.

2. Dopravcom podľa tohto prepravne�ho poriadku je preva� dzkovateľ osobnej cestnej dopravý – taxisluz�bý, 
ktorý�  je drz� iteľom koncesie, ktora�  ho opra� vn� uje na poskýtovanie prepravný�ch sluz� ieb cestuju� cim a ich 
batoz� ine a s tý�m su� visiace sluz�bý na za� klade zmluvý o preprave oso0 b.

3. Cestuju� cim podľa tohto prepravne�ho poriadku sa rozumie fýzicka�  osoba, ktora�  uzatvorila zmluvu                      
o preprave oso0 b s dopravcom.

4. Objedna� vateľom pre u� c�elý tohto prepravne�ho poriadku sa rozumie fýzicka�  osoba (nepodnikateľ), alebo 
podnikateľský�  subjekt (FO-podnikateľ alebo PO zapí�sana�  do obchodne�ho registra), ktorý�  objedna� va 
prepravu cestuju� ceho na za� klade uzatvorenej zmluvý o preprave oso0 b.

5. Zmluvou o preprave oso0 b, pre u� c�elý tohto prepravne�ho poriadku, sa rozumie zmluvný�  vzťah podľa c�la� nku 
VI. ods 1 tohto prepravne�ho poriadku.

Článok III.
Povinnosti dopravcu

Vs�eobecne�  povinnosti dopravcu podľa za� kona o cestnej doprave:
1. Preva� dzkovať osobnu�  cestnu�  dopravu v taxisluz�be podľa prepravne�ho poriadku.
2. Zabezpec�iť zverejnenie a sprí�stupnenie prepravne�ho poriadku na svojom webovom sí�dle a v kaz�dom 

preva� dzkovanom vozidle taxisluz�bý.
3. Prepravovať cestuju� cich podľa platne�ho cenní�ka taxisluz�bý a výdať cestuju� cemu, alebo objedna� vateľovi 

prepravý, potvrdenku o výkonanej preprave a zaplatení� cestovne�ho.
4. Starať sa o bezpec�nosť, pohodlie a pokojnu�  prepravu cestuju� cich a o prepravu ich batoz� iný.
5. Oznac�iť kaz�de�  preva� dzkovane�  vozidlo svojim obchodný�m menom a tel. c�í�slom na vodic�a taxisluz�bý                   

alebo dispec�ing.
6. Býť poistený�  pre prí�pad zodpovednosti za s�kodu spo0 sobenu�  preva� dzkovaní�m taxisluz�bý.
7. Ak na za� klade zmluvý s dopravcom poskýtuje osobnu�  cestnu�  dopravu v taxisluz�be výkona� vaju� ci dopravca, 

ustanovenia tohto prepravne�ho poriadku sa nan� ho vzťahuju�  v rovnakom rozsahu.
8. Zabezpec�iť, abý v kaz�dom preva� dzkovanom vozidle bol doklad o udelenom povolení� – koncesia výdana�  

okresný�m u� radom v sí�dle kraja, osvedc�enie o odbornej spo0 sobilosti, osvedc�enie vozidla taxisluz�bý.
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Článok IV.
Vozidlo taxislužby

Vozidlom taxisluz�bý mo0 z�e býť len vozidlo, ktore� :
 je podľa technickej kontrolý a emisnej kontrolý spo0 sobile�  na preva� dzku,
 ma�  najmenej troje vstupný�ch dverí� do priestoru pre vodic�a a cestuju� cich,
 je podľa osvedc�enia o evidencii schva� lene�  na prepravu najmenej s�týroch oso0 b a najviac deviatich oso0 b, 

vra� tane vodic�a,
 je na predný�ch ľavý�ch a pravý�ch dvera� ch oznac�ene�  obchodný�m menom preva� dzkovateľa taxisluz�bý a 

telefo� nným c�í�slom dispec�ingu objedna� vkovej sluz�bý,
 je poistene�  pre prí�pad zodpovednosti za s�kodu spo0 sobenu�  cestuju� cemu na zdraví� alebo na majetku,
 je výbavene�  funkc�ný�m stres�ný�m svietidlom z� ltej farbý s na� pisom TAXI. Vozidlo taxisluz�bý pripravene�  na

prepravu ma�  rozsvietene�  stres�ne�  svietidlo. Od uzavretia zmluvý o preprave s cestuju� cim do ukonc�enia 
prepravý je stres�ne�  svietidlo výpnute� . Osobne�  vozidlo taxisluz�bý, ktore�  nevýkona� va taxisluz�bu, ma�  
stres�ne�  svietidlo zakrýte�  neprehľadnou prikrý�vkou, alebo je toto svietidlo odmontovane� .

 umoz�n� uje prepravu najmenej 50 kg cestovnej batoz� iný pri plnom obsadení� v ra� mci celkovej hmotnosti 
vozidla alebo ma�  batoz� inový�  priestor alebo loz�ný�  priestor s objemom najmenej 375 dm3.

Článok V.
Výkon taxislužby

1. Dopravca ma�  prepravnu�  povinnosť v rozsahu prepravne�ho poriadku.
2. Dopravca ponu� ka prepravu cestuju� cich objedna� vkovou sluz�bou, pric�om vodic� vozidla taxisluz�bý zabezpec�uje

jej riadne a vc�asne�  výbavenie a je povinný�  prepraviť cestuju� ceho podľa pokýnov dispec�ingu z vopred 
dohodnute�ho miesta.

3. Vodic� vozidla taxisluz�bý je taktiez�  povinný�  prepraviť cestuju� ceho, ktorý�  prejaví� za�ujem o prepravu                    
na stanovis�ti taxisluz�bý alebo kdekoľvek na ceste poc�as jazdý vozidla taxisluz�bý bez cestuju� ceho okrem 
zasta� vok pravidelnej dopravý.

4. Prepravna�  povinnosť vodic�a taxisluz�bý je podľa poradia.
5. Preprava sa uskutoc�n� uje po najkrats�ej trase s prihliadnutí�m na dopravnu�  situa�ciu. Po inej trase sa preprava 

mo0 z�e uskutoc�niť iba so su� hlasom alebo na na� vrh cestuju� ceho. Po uzavretí� zmluvý o preprave s cestuju� cim 
moz�no na prepravu po rovnakej trase vziať ďals� ieho cestuju� ceho iba so su� hlasom alebo na na� vrh 
cestuju� ceho, s ktorý�m bola uzavreta�  zmluva o preprave.

6. Poc�as prepravý vodic� a cestuju� ci nesmu�  vo vozidle taxisluz�bý fajc�iť, piť, jesť, na prednom sedadle 
manipulovať s prí�ruc�nou batoz� inou, novinami, mapami alebo iný�mi predmetmi, ktore�  bý mohli obmedziť 
vý�hľad vodic�a alebo vedenie vozidla taxisluz�bý.

7. V priestore pre cestuju� cich moz�no prepravovať aj prí�ruc�nu�  batoz� inu cestuju� ceho.
8. Cestovnu�  batoz� inu, barlý, palice, koc�í�ký, klietký, balí�ký, lýz�e, sane a ine�  veci, ktore�  bý mohli býť pri dopravnej

nehode alebo prudkom pohýbe vozidla pre vodic�a alebo pre cestuju� ceho nebezpec�ne� , moz�no prepravovať 
iba v priestore pre batoz� inu. Batoz� inu a ine�  veci naklada�  a výklada� , umiestn� uje alebo pripevn� uje vodic� 
vozidla taxisluz�bý.

9. Vo vozidle taxisluz�bý sa mo0 z�u na miestach na to výhradený�ch prepravovať osobý len do prí�pustnej uz� itoc�nej
hmotnosti vozidla, pritom poc�et prepravovaný�ch oso0 b nesmie býť výs�s� í�, ako je poc�et miest uvedený�ch             
v osvedc�ení� o evidencii vozidla.

10. Na prednom sedadle vedľa vodic�a moz�no prepravovať iba cestuju� ceho, ktore�ho umoz�n� uju�  prepravovať 
predpisý o bezpec�nosti a plýnulosti cestnej prema� vký.

11. Vodic� taxisluz�bý je povinný�  výdať cestuju� cemu potvrdenie o zaplatení� – doklad z virtua� lnej registrac�nej 
pokladnice – VRP. V prí�pade poruchý tlac�iarne, vý�padku internetove�ho spojenia v smartfo� ne alebo pri 
poruche smartfo� nu obdrz� í� cestuju� ci parago� n-potvrdenie o prevzatí� hotovosti. Po dohode s klientom a pri 
bezhotovostnej platbe výstaví� dopravca faktu� ru za prepravne�  sluz�bý. 
Doklad z VRP obsahuje:

 c�í�slo dokladu
 da� tum výstavenia dokladu
 vý�chodiskove�  a cieľove�  miesto prepravý (naprí�klad: Preprava oso0 b na trase Bardejov – letisko 

Krakow)
 cestovne�  –  suma za prepravu

12. Pri vý�kone taxisluz�bý je vodic� povinný�  mať vo vozidle taxisluz�bý tieto dokladý:
 osvedc�enie o technickom preukaze vozidla alebo osvedc�enie o evidencii vozidla
 ko� piu koncesnej listiný
 doklad o psýchickej spo0 sobilosti vodic�a, doklad o zdravotnej spo0 sobilosti vodic�a
 dokladý o absolvovanej technickej kontrole a emisnej kontrole



 potvrdenie o uzatvorení� povinne�ho zmluvne�ho poistenia, potvrdenie o uzatvorení� havarijne�ho 
poistenia, potvrdenie o uzatvorení� poistenia zodpovednosti

 prepravný�  poriadok k nahliadnutiu pre cestuju� ceho 
 na viditeľnom mieste mať umiestnený�  preukaz vodic�a taxisluz�bý

Článok VI. 
Zmluva o preprave osôb

1. Zmluvný�  vzťah medzi dopravcom a cestuju� cim vznika�  na za� klade uzavretej zmluvý o preprave oso0 b                 
podľa § 760 - 764 Obc�ianskeho za� konní�ka (ďalej len „prepravna�  zmluva“ alebo „objedna� vka prepravý“).          
Ak cestuju� ci uzavrie viac objedna� vok, kaz�da�  z nich sa povaz�uje za osobitnu�  zmluvu.

2. Dopravca mo0 z�e s cestuju� cim - objedna� vateľom uzavrieť zmluvu o preprave oso0 b nasledovne:

 prostrední�ctvom vodic�a taxisluz�bý na stanovis�ti taxisluz�bý, alebo kdekoľvek na u� zemí� urc�enom v 
koncesii, kde sa poc�as jazdý bez cestuju� ceho nacha�dza s vozidlom taxisluz�bý

 vo svojom sí�dle

 prostrední�ctvom dispec�ingu (telefonický na c�í�sle 0903 128 129 alebo 0903 385 843) pric�om prepravna�  
zmluva sa uzatva� ra u� stne na za� klade konania cestuju� ceho-objedna� vateľa, ktorý�m da� va bezpochýbý 
najavo, z�e chce prepravnu�  zmluvu  uzatvoriť

 elektronický prostrední�ctvom spra� v na FB stra� nke „Odvoz na letisko Krakow Katowice“ alebo  na FB 
stra� nke „Preprava oso0 b na letisko Rzeszow Krakow“, cez aplika� ciu Viber, Whatsapp, Messenger na tel. 
c�í�sle 0903 385 843, prostrední�cvom SMS-spra� v na c�í�slo 0903 128 129 alebo 0903 385 843, 
prostrední�ctvom formula� ra na stra� nke dopravcu alebo mailom na pkunst@centrum.sk, 
pkunst82@gmail.com pric�om bezpochýbý da� va najavo, z�e chce prepravnu�  zmluvu uzatvoriť.

3. Pred uskutoc�není�m prepravý a uzavretí�m prepravnej zmluvý ma�  cestuju� ci pra� vo obozna� miť sa s platný�m 
cenní�kom a prepravný�m poriadkom zverejnený�m na webovej stra� nke dopravcu.

4. O výkonanej preprave je vodic� taxisluz�bý povinný�  výdať cestuju� cemu potvrdenku, ktora�  obsahuje najmaL  
u� daje podľa c�l. V. ods. 11 prepravne�ho poriadku.

5. Úzavretí�m prepravnej zmluvý vznika�  dopravcovi povinnosť riadne a vc�as prepraviť cestuju� ceho do miesta 
urc�enia podľa zmluvný�ch podmienok a podmienok prepravne�ho poriadku.

6. Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvý a výkonanie prepravý mo0 z�e vodic� vozidla taxisluz�bý podľa 
podmienok c�l. VII. prepravne�ho poriadku.

7. Úskutoc�není�m prepravý na za� klade uzavretej prepravnej zmluvý a podľa podmienok prepravne�ho poriadku,
vznika�  cestuju� cemu (alebo objedna� vateľovi prepravý) povinnosť zaplatiť cestovne�  podľa cenní�ka taxisluz�bý.

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

1. Dopravca mo0 z�e od uzatvorenej prepravnej zmluvý odstu� piť ak nie su�  objedna� vateľom splnene�  podmienký 
prepravnej zmluvý alebo ustanovenia prepravne�ho poriadku.

2. Vodic� vozidla taxisluz�bý pripravene�ho na prepravu mo0 z�e odmietnuť výkonať prepravu ak:

a. c�as prepravý, cieľove�  miesto, trasa prepravý alebo ine�  okolnosti vzbudzuju�  u vodic�a obavu o svoje 
zdravie, o bezpec�nosť prepravý spolucestuju� cich alebo o vozidlo taxisluz�bý,

b. to neumoz�n� uje technický�  stav a priepustnosť cestý alebo bezpec�nosť a plýnulosť cestnej prema� vký 
na trase prepravý, najmaL  v do0 sledku poveternostný�ch vplývov, pos�kodenia pozemnej komunika� cie 
alebo dopravnej nehodý,

c. cestuju� ci je zjavne pod vplývom alkoholu alebo inej na� výkovej la� tký, hrozí� znec�istenie alebo 
pos�kodenie vozidla taxisluz�bý, alebo obťaz�ovanie vodic�a poc�as prepravý,

d. to neumoz�n� uje spra� vanie sa cestuju� ceho, najmaL  ak je agresí�vný alebo je ozbrojený� , alebo inak 
vzbudzuje u vodic�a obavu o svoje zdravie, o bezpec�nosť prepravý alebo o vozidlo taxisluz�bý,

e. cestuju� ci ma�  batoz� inu, ktoru�  vzhľadom na jej poc�etnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je moz�ne�  
naraz prepraviť, alebo ktora�  bý mohla pos�kodiť alebo znec�istiť vozidlo taxisluz�bý,

f. cestuju� ci hodla�  prepravovať zvierata� , ktore�  vzhľadom na ich veľkosť, poc�etnosť alebo spra� vanie 
nie je moz�ne�  prepraviť v priestore pre cestuju� cich ani v batoz� inovom priestore.

g. cestuju� ci poc�as prepravý napriek upozorneniu vodic�a vo vozidle fajc�í�, konzumuje jedlo a na� poje 
alebo na prednom sedadle manipuluje s prí�ruc�nou batoz� inou, novinami, mapou alebo inou vecou, 
ktorou moz�no obmedziť vý�hľad vodic�a alebo ohroziť vedenie vozidla taxisluz�bý, alebo inak 
ohrozuje jeho bezpec�nosť, znec�isťuje interie� r vozidla, bezdo0 vodne mení� trasu a cieľ prepravý.
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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, dopravca má nárok na uhradenie storno poplatku uvedeného v tomto 
odseku.  Výška storno poplatkov závisí od dátumu zrušenia objednávky a to nasledovne:

a. storno objedna� vký viac ako 48hodí�n pred zac�atí�m prepravý – u� c�tujeme administratívny poplatok
vo výške 10€  za kaz�du�  stornovanu�  objedna� vku

b. storno objedna� vký menej ako 48hod. a viac ako 24hod. pred zac�atí�m prepravý – u� c�tujeme storno 
poplatok vo výške 50% z cestovného za každú stornovanú objednávku

c. storno objedna� vký prepravý menej ako 24hod. pred zac�atí�m prepravý – u� c�tujeme storno poplatok
vo výške 100% z cestovného za každú stornovanú objednávku.

Článok VIII.
Nakladanie s nájdenými vecami

1. Vodic� taxisluz�bý v prí�pade na� lezu stratenej veci je povinný�  vra� tiť stratenu�  vec vlastní�kovi. Ak vlastní�k 
na� jdenej veci nie je zna� mý alebo ak sa neprihla� si v den�  na� lezu, vodic� taxisluz�bý je povinný�  vec odovzdať            
na dispec�ingu taxisluz�bý vedu� cemu dopravý, alebo v sí�dle dopravcu.

2. Ak sa prihla� si ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxisluz�bý, a nie su�  pochýbnosti o hodnovernosti jeho 
tvrdenia, vec sa mu výda� .

3. Na� lezca ma�  pra� vo na na� hradu nevýhnutný�ch vý�davkov.

Článok IX.
Zodpovednosť dopravcu

1. Za porus�enie povinnosti taxisluz�bý prepraviť podľa prepravne�ho poriadku cestuju� ceho riadne a vc�as 
zodpoveda�  dopravca podľa § 763 ods. 2 Obc�ianskeho za� konní�ka.

2. V prí�pade, z�e dos� lo k neodo0 vodnene�mu mes�kaniu alebo neuskutoc�neniu prepravý z viný dopravcu alebo 
vodic�a taxisluz�bý, je dopravca povinný�  nahradiť s�kodu vzniknutu�  cestuju� cemu tý�m, z�e preprava nebola 
výkonana�  vc�as, nasledovne:

 na� hrada s�kodý za omes�kanie bude ries�ena�  pomernou zľavou na zaplatenom cestovnom

 na� hrada s�kodý za neuskutoc�nenie prepravý bude ries�ena�  vra� tení�m vopred zaplatene�ho cestovne�ho
3. Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví� ak preuka� z�e, z�e s�kode nemohol zabra� niť ani pri výnaloz�ení� vs�etke�ho

u� silia, ktore�  od neho moz�no poz�adovať.

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

1. Cestuju� ci, alebo ten, kto je opra� vnený�  z prepravý alebo v su� vislosti s prepravou poda� vať reklama� cie, musí� ju 
uplatniť u dopravcu pí�somne, a to bez zbýtoc�ne�ho odkladu, najnesko0 r do 30 kalenda� rných dní� od výkonania 
prepravý. V podanej reklama� cii musí� opra� vnený�  výmedziť svoje poz� iadavký a struc�ne ich zdo0 vodniť. DM alej 
musí� pripojiť dokladý osvedc�uju� ce opra� vnenosť jeho na� roku.

2. Ak reklama� cia nema�  vs�etký na� lez� itosti dopravca ihneď výzve reklamuju� ceho na jej doplnenie v stanovenej 
lehote. Ak sa reklama� cia nedoplní� a nezas� le v stanovenej lehote do 8 kalenda� rných dní�, povaz�uje sa za 
nepodanu� .

3. Ak cestuju� ci, alebo ten, kto je opra� vnený�  z prepravý alebo v su� vislosti s prepravou, chce podať sťaz�nosť, 
musí� ju podať u dopravcu pí�somne, a to bez zbýtoc�ne�ho  odkladu, najnesko0 r do 7 kalenda� rných dní� od 
skutoc�nosti, na ktoru�  sa sťaz�nosť vzťahuje.

4. Dopravca zodpoveda�  za s�kodu na zdraví�, na batoz� ine prepravovanej spoloc�ne s cestuju� cim, alebo na veciach, 
ktore�  mal cestuju� ci pri sebe, ak uvedena�  s�koda vznikla poc�as prepravý. podľa ustanovení� o zodpovednosti    
za s�kodu spo0 sobenu�  preva� dzkou dopravný�ch prostriedkov (§ 427 az�  431 Obc�ianske�ho za� konní�ka, predpis      
c�. 40/1964 Zb.)



5. Ak ide o pra� vo na na� hradu s�kodý na zdraví� alebo na batoz� ine prepravovanej spoloc�ne s cestuju� cimi alebo 
veciach, ktore�  mal pri sebe poc�as vzniku s�kodý, mimoriadnej udalosti, nehodý, mo0 z�e si cestuju� ci na� rokovať 
na� hradu s�kodý su� dnou cestou alebo obdobný�m spo0 sobom.

6. Pokiaľ opra� vnený�  uplatn� uje s�kodu spo0 sobenu�  na zdraví� a veciach, alebo s�kodu spo0 sobenu�  odcudzení�m alebo
stratou veci, postupuje sa v zmýsle § 106 Obc�ianskeho za� konní�ka.

7. Pra� vo na na� hradu s�kodý na batoz� ine cestuju� ceho prepravovanej spoloc�ne s ní�m alebo veciach, ktore�  mal 
cestuju� ci pri sebe, je cestuju� ci povinný�  pí�somne uplatniť najsko0 r u dopravcu, a to najnesko0 r do 30 
kalenda� rných dní� odo dn� a, kedý k vzniknutej s�kode dos� lo.

8. Sťaz�nosti a reklama� cie na plnenie za� vaL zkov z prepravne�ho poriadku a ich výbavovanie dopravcom podľa 
tohto c�la� nku, sku� ma a posudzuje Slovenska�  obchodna�  ins�pekcia.

Článok XI.
Mimoriadna udalosť

1. Za mimoriadnu udalosť (ďalej len „MÚ“) pri vý�kone osobnej dopravý - taxisluz�bý sa povaz�uje:
a) dopravna�  nehoda,
b) poz� iar vozidla,
c) u� raz alebo na� hle ochorenie cestuju� ceho alebo inej osobý.

2. Pri MÚ je vodic� vozidla taxisluz�bý povinný�  predovs�etký�m:
a) bezodkladne zastaviť vozidlo,
b) urobiť potrebne�  opatrenia na za� chranu cestuju� cich a majetku ohrozene�ho,
c) poskýtnu� ť podľa svojich schopností� a moz�ností� zranenej osobe potrebnu�  prvu�  pomoc a bezodkladne 

privolať odbornu�  zdravotní�cku pomoc,
d) urobiť vhodne�  opatrenia, abý nebola ohrozena�  bezpec�nosť cestnej prema� vký a umoz�niť jej obnovenie.

3. Ak pri MÚ dos� lo k zraneniu osobý alebo k jej usmrteniu, pos�kodeniu cestý alebo vs�eobecne prospes�ne�ho 
zariadenia, alebo ak dos� lo k hmotnej s�kode prevýs�uju� cej desaťna� sobok minima� lnej mesac�nej mzdý 
zamestnanca, je vodic� vozidla taxisluz�bý povinný� :

a) ohla� siť bezodkladne MÚ policajne�mu orga� nu,
b) zdrz�ať sa konania, ktore�  bý bolo na ujmu výs�etrenia MÚ,
c) zotrvať na mieste az�  do prí�chodu policajne�ho orga� nu, alebo na toto miesto sa bezodkladne vra� tiť                

po poskýtnutí� prvej pomoci alebo po privolaní� pomoci, alebo po ohla� sení� MÚ.

Článok XII.
Tarifa

Za� kladna�  tarifa cestovne�ho je 0,70€/km bez DPH (0,84€/km s DPH) z adresý výzdvihnutia cestuju� cich do 
cieľove�ho miesta. Pre pravidelný�ch cestuju� cich a spolupracuju� ce firmý poskýtujeme zľavý z cestovne�ho 
podľa vza� jomnej dohodý.

Za� kladna�  tarifa za prepravu skupiný oso0 b  na trase Bardejov - letisko Krakow pri obsadenosti vozidla:
 1-2 os. = 80€ 
 3-5 os.  = 100€ 
 6-7os.  = 130€

Za� kladna�  tarifa za prepravu skupiný oso0 b na trase Bardejov - letisko Katowice pri obsadenosti vozidla:
 1-2 os. = 120€ 
 3-5 os.  = 140€ 
 6-7 os.  = 180€

Za� kladna�  tarifa za prepravu skupiný oso0 b na trase Bardejov - letisko Rzeszow pri obsadenosti vozidla:
 1-2 os.  = 70€ 
 3-5 os.  = 90€ 
 6-7 os. = 110€

Za� kladna�  tarifa za prepravu skupiný oso0 b na trase Bardejov - letisko Budapešť pri obsadenosti vozidla:
 1-3 os.  = 160€ 
 4-5 os.  = 180€ 
 6-7 os.  = 200€



Za� kladna�  tarifa za prepravu skupiný oso0 b na trase Bardejov - letisko Košice pri obsadenosti vozidla:
 1-2 os.  = 50€ 
 3-5 os.  = 60€ 
 6-7 os.  = 70€

Za� kladna�  tarifa za prepravu skupiný oso0 b na trase Bardejov - letisko Bratislava pri obsadenosti vozidla:
 1-3 os.  = 250€ 
 4-5 os. = 280€ 
 6-7 os. = 330€

Článok XIII.
Preprava batožiny

1. Kaz�dý�  cestuju� ci ma�  na� rok na prepravu svojej batoz� iný. Veľkosť a va� ha batoz� iný, ktoru�  dopravca prijme 
bezplatne k preprave za� visí� od kapacitý vozidla. Vs�eobecne ma�  cestuju� ci na� rok na prepravu prí�ruc�nej 
batoz� iný a 1ks cestovnej batoz� iný o celkovej hmotnosti maxima� lne 30kg.

2. Druhý batoz� iný:
 prí�ruc�na�  batoz� ina – batoz� ina prepravovana�  spoloc�ne s cestuju� cim v priestore pre cestuju� cich vozidla
 cestovna�  batoz� ina - batoz� ina prepravovana�  oddelene od cestuju� ceho, alebo mimo priestoru pre 

cestuju� cich
Ako prí�ruc�na�  batoz� ina sa pre u� c�elý tohto prepravne�ho poriadku rozumie:

 mala�  kabelka, prí�padne tas�ka na dokumentý
 kaba� t, da�z�dnik
 fotoapara� t, videokamera, notebook, tablet, smartfo� n, mobilný�  telefo� n
 barle alebo ortopedicke�  prí�stroje pre invalidný�ch cestuju� cich

Ako cestovna�  batoz� ina sa pre u� c�elý tohto prepravne�ho poriadku rozumie:
 kufor alebo tas�ka s objemom do 70litrov s rozmermi max. 70x40x25cm 
 alebo dva kufre/dve tas�ký o veľkosti max. 50x20x33cm

3. Cestovna�  batoz� ina ma�  býť vhodný�m spo0 sobom uzamýkateľna�  - napr. batoz� ina so zipsový�m uza� verom bý 
mala mať visiaci za� mok. V prí�pade zistene�ho neopra� vnene�ho otvorenia batoz� iný, ktora�  nebola uzamknuta� , 
nebude moz�ne�  taku� to reklama� ciu uznať. Kaz�da�  batoz� ina musí� býť oznac�ena�  menovkou s menom                        
a priezviskom, adresou, prí�padne telefo� nným c�í�slom. Vs�etký cenne�  a osobne�  predmetý (napr. s�perký, 
predmetý z drahý�ch kovov, fotoapara� tý, videokamerý, peniaze, dokladý, smartfo� ný, tabletý, lieký, krehke�  
predmetý a pod.) su�  prepravovane�  ako prí�ruc�na�  batoz� ina v priestore pre cestuju� cich. 
Dopravca ani vodic� vozidla taxisluz�bý nenesie zodpovednosť za cenne�  predmetý prepravovane�  v cestovnej 
batoz� ine. Pre leps� iu a bezpec�nejs� iu manipula� ciu s batoz� inou a minimaliza� ciu rizika prí�padne�ho pos�kodenia    
je potrebne� , abý batoz� ina zabezpec�ovala priestrannosť, ľahkosť a za� roven�  dostatoc�nu�  pevnosť a 
nepremokavosť. Za� roven�  sa odporu� c�a, abý si cestuju� ci zabezpec�il vhodný�m spo0 sobom batoz� inu pred 
pos�kodení�m (napr. obalení�m do ochrannej fo� lie). 

4. Dopravca ma�  pra� vo pri nadmernom poc�te batoz� iný poz�adovať ďals� ie poplatký za batoz� inu podľa va� hý             
a veľkosti prepravovaný�ch batoz� í�n. Poplatok je 5-10 eur za kaz�dý�  kufor navýs�e, pric�om je potrebne�  brať         
do u� vahý kapacitu vozidla, nosnosť vozidla a na� roký ďals� í�ch cestuju� cich prepraviť batoz� inu bezplatne podľa 
prepravne�ho poriadku – 1ks prí�ruc�nej a 1ks cestovnej batoz� iný pre kaz�de�ho cestuju� ceho. Poplatok urc�uje 
vodic� vozidla taxisluz�bý podľa va� hý a veľkosti a prira� ta sa k cestovne�mu. Ak potrebuje cestuju� ci prepraviť 
viac batoz� iný ako je povolene� , je povinný�  o tom vopred upovedomiť dopravcu pri objedna� vke prepravý – 
telefonický alebo mailom. Batoz� inu navýs�e je moz�ne�  prepraviť len ak to dovoľuje kapacita alebo nosnosť 
vozidla a to len so su� hlasom dopravcu prí�padne vodic�a vozidla taxisluz�bý. 

5. Dopravca ma�  na� rok poz�adovať 50% z cestovne�ho ako na� hradu s�kodý v prí�pade, ak výkona�  prepravu 
k za� kazní�kovi, ktorý�  ma�  v u� mýsle prepraviť viac batoz� iný ako je povolene� , na ktoru�  pri objedna� vke prepravý 
vopred neupozornil dopravcu, a bez batoz� iný odmietne cestovať. 

6. Batoz� ina výlu� c�ena�  z prepravý:
 batoz� ina alebo veci, ktore�  bý mohli ohroziť bezpec�nosť prepravý, oso0 b, alebo majetku
 batoz� ina alebo veci, ktore�  bý mohli býť poc�as prepravý pos�kodene� , alebo ich obal je nevýhovuju� ci
 predmetý, ktorý�ch preprava je zaka� zana� : stlac�ene�  plýný, z� ieraviný, vý�bus�niný, na� boje, potrebý k

ohn� ostroju, ktore�  su�  ľahko za� palne� , horľaviný tekute�  a pevne� , okýslic�uju� ce la� tký, ra� dioaktí�vný 
materia� l, jedý, narkotika�  a pod.

7. Dopravca sa mo0 z�e v prí�tomnosti cestuju� ceho presvedc�iť o povahe a obsahu batoz� iný. Ak cestuju� ci nie je 
prí�tomný� , je dopravca opra� vnený�  za prí�tomnosti aspon�  jedne�ho svedka, ktorý�  nie je zamestnancom 
dopravcu, batoz� inu otvoriť. Ak poklada�  tu� to batoz� inu za nebezpec�nu� , alebo obsahuje predmetý výlu� c�ene�  z 
prepravý, alebo ich preprava výz�aduje zvla� s� tný rez� im, je opra� vnený�  batoz� inu k preprave odmietnuť.



Prepravný�  poriadok bol výpracovaný�  v su� lade so za� konom c�. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, za� konom c�. 8/2009
Z. z. o cestnej prema� vke, za� konom c�. 40/1964 Zb. Obc�ianský za� konní�k.

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

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1964-40#f4238925


(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.
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