Prepravný poriadok autobusovej dopravy
Kia Motors Slovakia
Čl. I
Základné ustanovenia
1.

Tento prepravný poriadok upravuje podmienky, za ktorých dopravca prepravuje zamestnancov
prepravcov a iných osôb oprávnených využívať autobusovú dopravu (ďalej len ,,cestujúci”).

2.

Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je prevádzkovateľ cestnej dopravy, s ktorým
prepravcovia uzavreli zmluvu o zabezpečení autobusovej dopravy (ďalej len “zmluva“).

3.

Prepravcom podľa tohto prepravného poriadku sú prepravcovia podľa zmlúv (napr. Kia Motors
Slovakia s.r.o.).

4.

Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je preprava osôb. Súčasťou prepravy nie je preprava
cestovnej batožiny, domácich zvierat a zásielok.

5.

Prevádzková povinnosť dopravcu je povinnosť vykonávať autobusovú dopravu v súlade so
Zákonom NRSR č. 56/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa odsúhlaseného cestovného
poriadku.

6.

Prepravná povinnosť 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.

7.

Cestovný poriadok obsahuje údaje potrebné na informovanie zamestnancov prepravcu o
jednotlivých autobusových linkách a o spojoch na nich, najmä zoznam zastávok a časy odchodov
jednotlivých spojov z nich, prípadne o konkrétnych podmienkach prepravy cestujúcich na
jednotlivých spojoch autobusovej linky.
Čl. II
Rozsah autobusovej dopravy

1.

Podľa tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca osobitnú autobusovú dopravu, a to
osobitnú pravidelnú autobusová dopravu a osobitnú nepravidelnú autobusovú dopravu (ďalej
len ,,osobitná autobusová doprava”).

2.

Osobitná autobusová doprava sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb prepravcu ako
pravidelne a nepravidelne opakovaná preprava cestujúcich po vopred určenej trase dopravnej
cesty s určenými zastávkami na nastupovanie cestujúcich, na ktorých dopravca prepravuje podľa
prepravného poriadku a cestovného poriadku. Súčasťou osobitnej autobusovej dopravy nie je
preprava cestovnej batožiny, psa, drobných domácich zvierat a autobusových zásielok.
Čl. III
Zmluva o preprave osôb

1.

V osobitnej autobusovej doprave dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave osôb nadobudnutím
právoplatnosti zmluvy medzi dopravcom a prepravcom. Dopravca môže zahájiť tento druh
dopravy po schválení dopravnej licencie príslušným úradom.

2.

Zmluvu o preprave osôb v osobitnej pravidelnej autobusovej doprave je možné vypovedať a možno
od nej odstúpiť za podmienok stanovených v písomne uzavretej zmluve, resp. za podmienok
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Čl. IV
Povinnosti dopravcu
1.

Všeobecné povinnosti dopravcu sú
a. vykonávať autobusovú dopravu podľa tohto prepravného poriadku a cestovného poriadku,
b. zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností ďalšie vybavenie
potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na
starostlivosť o osádky vozidiel a o cestujúcich,
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 o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich,
b. starať sa, aby vozidlá použité na prepravu cestujúcich boli čisté, v riadnom technickom stave a
označené smerovými tabuľami,
c.

starať sa, aby priestor pre cestujúcich včítane stúpadiel bol udržiavaný v čistote,

d. zabezpečiť počas jazdy vetranie a podľa vonkajších podmienok zabezpečiť dostatočné
klimatizovanie alebo vykurovanie vozidla,
e. zariadenie dopravcu vo vozidle (napr. rozhlasové zariadenie) používať takým spôsobom, aby
nebolo na ťarchu cestujúcim,
f.

postarať sa o bezpečnosť a zdravie cestujúcich, o zabezpečení prvej pomoci a o náhradnú
prepravu, ak sú účastníkmi dopravnej nehody,

g. značiť každý autobus na autobusovej linke údajom o názve autobusovej linky podľa označenia
linky používanom v cestovnom poriadku,
h. zabezpečiť zverejnenie prepravného poriadku a prístupnosť cestovného poriadku a ďalších
prevádzkových údajov a informácií potrebných pre cestujúcich v autobusoch,
i.

zabezpečiť, aby osádka autobusu alebo iné oprávnené osoby dopravcu poskytli cestujúcim
potrebné informácie o príchode a odchode spojov na autobusovej linke,

j.

ak u cestujúceho vznikne počas prepravy potreba lekárskeho ošetrenia a ak cestujúci nie je
schopný sám vyhľadať lekársku pomoc, dopravca sa postará o jeho premiestnenie z vozidla do
najbližšieho zariadenia, ktoré je schopné poskytnúť takúto pomoc.

3.

Dopravca nezodpovedá za nepravidelnosť v doprave (vynechávanie spojov, meškanie spojov),
ktoré nezavinil svojím konaním (napr. dopravná nehoda alebo prírodná katastrofa).
Čl. V
Práva cestujúceho

1.

Ak je cestujúci u prepravcu prihlásený ako užívateľ osobitnej autobusovej dopravy, na dopravu si aj
riadne podľa interných podmienok prepravcu prispieva a disponuje platnou zamestnaneckou
kartou a ochrannou nálepkou (ďalej len ,,doklad”) osobitnej autobusovej dopravy má právo
a. na využívanie spojov na autobusovej linke podľa zastávky, na ktorú si prispieva,
b. na bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu autobusom,
c.

požadovať od osádky autobusu alebo od dispečera potrebné informácie týkajúce sa podmienok
jeho prepravy a požadovať informácie o cestovnom poriadku,

d. na nastúpenie do autobusu ak je pripravený na prepravu najneskôr 5 minút pred odchodom
autobusu zo zastávky podľa cestovného poriadku, v prípade odchodu autobusu z KMS (Kia Site,
Mobis Site) má cestujúci právo nastúpiť do vozidla 15 minút pred odchodom autobusu podľa

cestovného poriadku.
2.

Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví 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. VI
Povinnosti cestujúceho

1.

Cestujúci je povinný 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 ostatných
cestujúcich a osádku autobusu. Cestujúcim nie je dovolené :
a. prihovárať sa vodičovi počas jazdy,
b. pískať, spievať, hlučno sa správať alebo hrať na hudobnom nástroji vo vozidle (tiež púšťať
reprodukovanú hudbu a reč),
c.

fajčiť vo vozidle a v zariadeniach určených pre potrebu cestujúcich,

d. zdržiavať sa v priestore vyhradenom pre vodiča.
e. “obsadzovať” sedadlá pre ďalšie osoby, či iným spôsobom zabraňovať ostatným cestujúcim, aby
si sadli na voľné sedadlo.
2.

Ďalej je cestujúci povinný
a. poslúchnuť pokyny a príkazy člena osádky autobusu,

dispečera alebo osoby poverenej

prepravcom, ktoré smerujú k zaisteniu jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich
alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
b. nastupovať do autobusu a vystupovať z neho iba na zastávkach a keď autobus stojí a vodič
alebo iný člen osádky autobusu dá na to pokyn; nastupovať a vystupovať mimo zastávky možno
iba na pokyn vodiča alebo iného člena osádky autobusu,
c.
3.

byť na zastávke 5 minút pred príchodom autobusu podľa platného cestovného poriadku.
Cestujúci je povinný označiť si začiatok každej jazdy osobitnou autobusovou dopravou
prostredníctvom identifikačnej karty zamestnanca alebo prostredníctvom pridelenej dopravnej
karty na elektronickom čítacom zariadení, ktoré je nainštalované v autobuse.

4.

Z dôvodu overenia oprávnenosti zúčastniť sa osobitnej pravidelnej autobusovej prepravy, je
cestujúci na vyzvanie oprávnenej osoby povinný preukázať, že je zamestnancom objednávateľa
prepravy. V prípade, že sa nepreukáže dokladom oprávňujúcim využívať osobitnú autobusovú
dopravu bude z prepravy vylúčený.

5.

Ak to vyžadujú prevádzkové alebo iné vážne dôvody, sú cestujúci povinní na pokyn vodiča z vozidla
vystúpiť.
Čl. VII
Vylúčenie osôb z prepravy

1.

Do vozidla nemajú prístup alebo sa z prepravy môžu vylúčiť osoby, ktoré sú zjavne pod vplyvom
alkoholu alebo iných 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, dispečer alebo osoba poverená prepravcom je oprávnená z
prepravy ďalej vylúčiť

a. osoby ktoré nedisponujú platným dokladom, ktorým musí disponovať každý cestujúci
využívajúci dopravu podľa tohto prepravného poriadku,
b. osoby, ktoré ohrozujú bezpečnosť premávky, svoju vlastnú alebo ostatných cestujúcich, a 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.
Čl. VIII
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.

3.

Kontrolu dokladu osobitnej autobusovej dopravy je oprávnený vykonať vodič, iný člen osádky
autobusu, alebo revízor, ktorý sa preukáže cestujúcim oprávnením vykonávať kontrolu v
autobusoch.

4.

Cestujúci je povinný na vyzvanie oprávnenej osoby kedykoľvek počas prepravy alebo v okamihu
vystúpenia z vozidla predložiť na nahliadnutie doklad preukazujúci oprávnenosť využívať osobitnú
autobusová dopravu.

5.

Cestujúcemu, ktorý sa nepreukáže zamestnaneckou identifikačnou kartou nebude umožnené ďalej
pokračovať v jazde autobusom, stráca právo na prepravu a pri opakovaní priestupku môže byť z
prepravy natrvalo vylúčený.
Čl. IX
Preprava batožiny cestujúceho

1.

Cestujúci môže v autobuse prepravovať iba príručnú batožinu (ďalej len ,,batožina”).

2.

Batožina sa prepravuje spoločne s cestujúcim, pod jeho dohľadom a na jeho zodpovednosť v
odkladacom priestore nad sedadlom, prípadne pod sedadlom a to iba v prípade, ak neohrozuje
bezpečnosť, nesťažuje výkon služby vodiča a neobmedzuje nastupovanie a vystupovanie
cestujúcich. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podľa
pokynov vodiča.

3.

Cestovná batožina ani žiadna iná batožina sa neprepravuje!

4.

Z prepravy sú vylúčené
a. predmety, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi,
b. nabité zbrane,
c.

veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky alebo poškodiť, prípadne znečistiť cestujúcich
alebo vozidlo, najmä pre nevhodný spôsob balenia,

d. veci, ktoré svojím zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod., by mohli byť cestujúcim na ťarchu,
e. batožiny, ktorých celková váha presahuje 25 kg,
f.

detské vozíky a kočiare,

g. zvieratá,
h. športová výstroj a príslušenstvo a ostatné veci a zariadenia určené k športovým činnostiam,
ktoré nie je súčasťou batožiny ako napr. lyže, sánky, bicykel, korčule.
5.

Ak vodič zistí, že vo vozidle zostala opustená batožina alebo iná osobná vec cestujúceho, oznámi to

príslušnému zamestnancovi dopravcu a zabezpečí, aby bola opustená batožina alebo osobná vec
odovzdaná buď v sídle dopravcu, kde ju prevezme zodpovedný zamestnanec prepravcu a doručí
majiteľovi alebo po dohode s dopravcom odovzdá batožinu alebo nájdenú vec cestujúcemu osobne.
6.

Za stratu alebo odcudzenie príručnej batožiny, ako aj inej osobnej veci prepravovanej v autobuse
spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom, dopravca zodpovedá v rozsahu ustanovenia § 427 a
nasl. Občianskeho zákonníka.

7.

Ak bola škoda spôsobená cestujúcim, vadnosťou batožiny, jej obalu alebo balenia, osobitnou
povahou batožiny alebo okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť, dopravca za škodu
nezodpovedá. Rovnako dopravca nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla na opustenej batožine.
Čl. X
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.

2.

urobiť potrebné opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou.
Cestujúci, ktorých život a zdravie nie je mimoriadnou udalosťou ohrozené, sú povinní pomáhať
členom osádky vozidla pri konaní podľa ods. 1.
Čl. XI
Zodpovednosť z prepravy osôb

1.

Práva, ktoré má oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou, sa musia uplatniť u
prepravcu, inak zanikajú. To neplatí, ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na
batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcim alebo na veciach, ktoré mal pri sebe; toto právo
sa môže uplatniť priamo občiansko-právnym konaním.

2.

Oprávnený musí uplatniť právo u prepravcu bez zbytočného odkladu.

3.

Nezaplatenie mzdy z dôvodu neskorého príchodu do zamestnania, ktoré vznikne cestujúcemu pri
osobitnej preprave osôb tým, že preprava nebola vykonaná včas alebo sa neuskutočnila sa rieši
medzi prepravcom a cestujúcim pomocou interných procesov prepravcu. Pri riešení meškaní a
vynechaní služieb postupuje prepravca a dopravca podľa zmluvy. V prípade, že cestujúci vynaloží
na dopravu do zamestnanie v takýchto prípadoch vlastné náklady, prepravca nepreberá
zodpovednosť za ich náhradu.
Čl. XII
Záverečné ustanovenia

1.

Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku môžu nadobudnúť účinnosť najskôr dňom ich
zverejnenia a sprístupnenia.

2.

Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený, alebo podstatne doplnený, prepravca a dopravca
sú povinní zabezpečiť jeho zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení.

