ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB NA AUTOBUSOVEJ STANICI POVAŽSKÁ BYSTRICA
Č. M DS/DPMPB/001/2020

Uzatvorená medzi:

Poskytovateľom:

obchodné meno:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
registrácia:
bankové spojenie:
v zastúpení:

Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica
Za Orlovským mostom 300, 017 36 Považské Bystrica
36 611 131
202 221 2159
SK202 221 2159
Obchodný register Okresného súdu Trenčín,
vložka č. 10418/R, oddiel: Sa
IBAN: SK57 0200 0000 0030 2359 4554
Ing. Jozef Keruľ, predseda predstavenstva
Ing. Katarína Oravíková Podoliaková, PhD., podpredseda predstavenstva
Radovan Čmelo, člen predstavenstva
a

Dopravcom:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
DIČ:
registrácia:

v zastúpení:

popravný podnik mesta Považská Bystrica s.r.o.
Športovcov 340, 017 01 Považská Bystrica
53 153 073
J
Obchodný register Okresného súdu Trenčín,
vložka č. 40391/R, oddiel: Sro
Radovan Čmelo, konateľ

podľa § 262 ods. 1 a § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov a § 23 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších
predpisov, s nasledovným obsahom:

1.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.

Poskytovateľ je nájomcom, resp. vlastníkom súboru nehnuteľností tvoriacich Autobusovú
stanicu v Považskej Bystrici nachádzajúcej sa na ul. Športovcov v Považskej Bystrici, konkrétne:

1.1.1.

nájomcom časti stavby „prevádzková budova” so súp. č. 345, postavená na parcele C•KN č. 5478/111, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1043 m2, všetko zapísané na
LV č. 2592 pre Okres Považská Bystrica, obec Považská Bystrica, kat. územie Považská
Bystrica;

1.1.2.

vlastníkom parcely C-KN Č. 5478/106, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13436
m2, parcely C-KN č. 5478/112, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 297 m2, parcely
C-KN č. 5478/113, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 352 m2, parcely C-KN č.
5478/132, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 448 m2, parcely C-KN č. 5478/248,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 102 m2, parcely C-KN č. 5478/249, zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 51 m2, parcely C-KN č. 5478/251, zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 2223 m2 a parcely C-KN č. 5478/288, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 36 m2 všetko zapísané na LV č. 9321 pre Okres Považská Bystrica, obec
Považská Bystrica, kat. územie Považská Bystrica;

1.1.3.

vlastníkom stavieb - prístreškov autobusových zastávok, nezapísaných na liste
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vlastníctva, postavených na parcele C-KN č. 5478/106, zassa.sná plocha íw
o výmere 13436 m2;

(ďalej pre vyššie uvedený súbor nehnuteľností len spoločné označenie
stanica").

autobusov*

1.2.

Poskytovateľ je ako nájomca, resp. vlastník autobusovej stanice povinný, v zmysle § 23 za*ona
Č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, odplatne na základe zrrJuvy
o poskytnutí služieb za rovnakých podmienok sprístupniť priestory autobusovej stanice
a poskytovať služby všetkým dopravcom, ktorí v nej majú zastávku podľa dopravnej licencie.

2.

PREDMET ZMLUVY

2.1.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť dopravcovi, ktorý má, resp. ku
dňu účinnosti tejto zmluvy bude mať, podľa platnej dopravnej licencie a schváleného platného
cestovného poriadku na autobusovej stanici zastávku, odplatnú službu spočívajúcu v užívaní
určeného stanovišťa podľa Prílohy č- 1 na vykonanie požadovaného počtu spojov liniek pre
uspokojenie prepravných potrieb cestujúcich a záväzok dopravcu zaplatiť poskytovateľovi za
túto službu cenu.

2.2.

Poskytovateľ takisto poskytne dopravcovi všetky služby spočívajúce v informovaní cestujúcich
o spojoch dopravcu v rozsahu svojho informačného systému (v podobe aktualizovaných
platných cestovných poriadkov) a to za podmienok v tejto zmluve ďalej uvedených.

3.

POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

3.1.

Poskytovateľ umožní vjazd a výjazd všetkým autobusom zabezpečujúcim spoje liniek dopravcu
podľa platnej dopravnej licencie a schváleného platného cestovného poriadku, ktoré majú na
autobusovej stanici zastávku.

3.2.

Poskytovateľ zabezpečí pre dopravcu stanovište pre autobusy na autobusovej stanici tak, aby
dĺžka pobytu autobusu na stanovišti autobusovej stanice postačovala na nastúpenie
a vystúpenie cestujúcich.

3.3.

Poskytovateľ je povinný zriadiť a udržiavať označníky zastávok a informačnú tabuľu na
autobusovej stanici.

3.4.

Poskytovateľ poskytne aktuálne informácie o jednotlivých spojoch liniek dopravcu podľa
platného cestovného
poriadku dopravcu cestujúcim a zaradí údaje o nich do svojho
informačného systému.

3.5.

Poskytovateľ je povinný na svojom webovom sídle zverejniť:

3.6.

3.5.1.

platný doprav no-prevádzkový poriadok autobusovej stanice,

3.5.2.

cenník za poskytnuté služby na autobusovej stanici,

3.5.3.

aktuálny čas príchodu a odchodu autobusov dopravcu z autobusovej stanice; platí
pritom, že poskytovateľ nebude v omeškaní so splnením tejto povinnosti po dobu
omeškania dopravcu so splnením jeho povinností podľa bodu 5.2 tejto zmluvy,

Poskytovateľ je povinný udržiavať autobusovú stanicu v prevádzkyschopnom stave, zabezpečiť
dodržiavanie všetkých príslušných hygienických štandardov a udržiavať túto v čistom
a upravenom stave, a v primeranom rozsahu vykonávať na autobusovej stanici nevyhnutné
bezpečnostné opatrenia.
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^OPRÁVNENIA POSKYTOVATEĽA

4.1.

Poskytovateľ je oprávnený určiť stanovištia dopravcu pre pristavenie autobusu dopravcu
v súlade s dopravno-prevádzkovým poriadkom autobusovej stanice; v prípade, ak tomu nebudú
brániť prevádzkové dôvody, poskytovateľ určí tieto stanovištia aj s prihliadnutím na oprávnené
záujmy dopravcu.

4.2.

Poskytovateľ je oprávnený nezverejniť informácie o odchodoch autobusov
z autobusovej stanice podľa platného cestovného poriadku dopravcu v prípadoch:

dopravcu

4.2.1.

ak dopravca nedodá poskytovateľovi podklady v požadovanej lehote v zmysle bodu
5.2 tejto zmluvy,

4.2.2.

ak dopravca neposkytne poskytovateľovi podklady v potrebnom rozsahu v zmysle
bodu 5.2 tejto zmluvy.

4.3.

V prípadoch uvedených v bode 4.2 tejto zmluvy poskytovateľ zverejní informácie o odchodoch
autobusov dopravcu z autobusovej stanice do 15 dní po tom, čo mu boli dodané kompletné
resp. opravené podklady požadované v zmysle bodu 5.2 tejto zmluvy.

4.4.

V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatností zo strany dopravcu je poskytovateľ, po
predchádzajúcej písomnej výzve dopravcovi a márnom uplynutí lehoty na odstránenie
závadného stavu v lehote minimálne 5 dní, oprávnený obmedziť dopravcovi rozsah
poskytovania služieb na autobusovej stanici a to až do úhrady celého nedoplatku. Dopravca
nemá nárok na náhradu škody alebo ušlého zisku voči poskytovateľovi, ktorý mu vznikne
v súvislosti s obmedzením poskytovaných služieb.

5.

POVINNOSTI DOPRAVCU

5.1.

Dopravca je povinný dodržiavať platný cestovný poriadok, a dopravno-prevádzkový poriadok
autobusovej stanice poskytovateľa, ktorý tvorí Prílohu Č- 2 tejto zmluvy. Prípadné zmeny
cestovného poriadku a dopravno-prevádzkového poriadku v budúcnosti nebudú zakladať
povinnosť zmluvných strán uzavrieť z tohto dôvodu dodatok k tejto zmluve, avšak účastníci
tejto zmluvy sú povinní sa o takejto zmene vopred písomne informovať.

5.2.

Dopravca je povinný najneskôr 20 dní pred želaným dátum zahájenia prevádzky linky alebo
akejkoľvek zmeny v prevádzke linky dodať poskytovateľovi:
5.2.1.

platný cestovný poriadok (príp. jeho zmenu) potvrdený príslušným správnym
orgánom,

5.2.2.

notársky overené dopravné licencie (príp. ich zmeny) na všetky linky dopravcu,

5.2.3.

cenník cestovného dopravcu v potrebnom počte, ak nie je súčasťou cestovného
poriadku,

s.2.4.

informácie o všetkých mimoriadnych opatreniach a zmenách platných na príslušnej
linke, ktoré nie sú vyznačené v platnom cestovnom poriadku.

5.3.

Na zabezpečenie platného vstupu na autobusovú stanicu je dopravca povinný všetky autobusy
označiť obchodným menom dopravcu a smerovými tabuľami východiskovej a cieľovej zastávky
príslušnej linky dopravcu.

5.4.

V prípade akejkoľvek udalosti znemožňujúcej včasné pristavenie autobusu k spoju linky
uvedenému v platnom cestovnom poriadku je dopravca povinný ihneď, najneskôr do
stanoveného odjazdu príslušného spoja linky dopravcu, nahlásiť túto udalosť poskytovateľovi na
nasledovné kontaktné údaje: kontakt: ľ t « Jczŕý Keruj
], mobil: í
________ ■ i,
e-mail: [
,.cl
J

5.5.

Dopravca je povinný bezpodmienečne dodržiavať Časy pristavenia a odchodu autobusov
z určeného stanovišťa autobusovej stanice.
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5.6.

Dopravca je povinný vopred písomne nahlásiť vedúcemu autobusovej stanice počty Sk
posilových spojov pre príslušnú linku a dohodnúť s vedúcim autobusovej stanice ich staifll^k
Počet realizovaných posilových spojov v mesiaci je dopravca povinný nahlásiť do 3 dn íV
ukončení príslušného kalendárneho mesiaca. Kontaktné údaje vedúceho autobusovej stanice sa
poskytovateľ zaväzuje oznámiť písomne dopravcovi najneskôr ku dňu účinnosti tejto zmluvy
a súčasne tohto bezodkladne informovať o akejkoľvek zmene týchto údajov.

5.7.

Vodiči, príp. iní zamestnanci dopravcu sú povinní rešpektovať odôvodnené pokyny vedúceho
autobusovej stanice a iných oprávnených osôb poskytovateľa.

5.8.

Dopravca je povinný uhradiť poskytovateľovi výšku podielu nákladov na zriadenie a udržiavanie
označníkov zastávok a informačnej tabule na autobusovej stanici, v ktorej má zastávku.

5.9.

Dopravca je povinný uhradiť poskytovateľovi faktúru vystavenú na základe tejto zmluvy v lehote
splatnosti.

5.10. Dopravca a jeho zamestnanci sú povinní pri vykonávaní činností
súvisiacich s užívaním
autobusovej stanice dodržiavať všetky právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, hygieny, ochrany pred požiarmi, ochrany životného prostredia a ekológie, ako
aj ochrany majetku. Pri porušovaní týchto predpisov sa dopravca zaväzuje znášať vzniknuté
škody, vrátane postihov poisťovní a orgánov odborného dozoru.

6.

CENA ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

6.1.

Cena za poskytnuté služby na autobusovej stanici bola medzi poskytovateľom a dopravcom
stanovená nasledovne:

6.1.1.

ceny za poskytnuté služby pre jednotlivé druhy spojov, sankcie a iné poplatky sú
upravené v Cenníku za poskytnuté služby vydanom poskytovateľom (ďalej len
„cenník"), ktorý tvorí Prílohu Č- 3 tejto zmluvy;

6.1.2.

cena za poskytnuté služby za 1 kalendárny mesiac je stanovená na základe platného
cestovného poriadku a platného cenníka za poskytnuté služby;

6.1.3.

cena za poskytnuté služby sa vypočíta ako počet spojov podľa platného cestovného
poriadku za príslušný kalendárny mesiac vynásobený príslušnou sadzbou v zmysle
platného cenníka za poskytnuté služby príslušnej autobusovej stanice podľa
jednotlivých druhov dopráv.

6.2.

V prípade zmeny cestovného poriadku počas kalendárneho mesiaca bude počet spojov
aktualizovaný s účinnosťou dňom vykonanej zmeny podľa schváleného cestovného poriadku.

6.3.

Pri zaradení posilového spoja príslušnej linky sa za každý posilový autobus účtuje
sadzba platná pre príslušný druh linky v zmysle cenníka.

6.4.

Výška podielu úhrady dopravcu na nákladoch poskytovateľa súvisiacich so zriadením
a udržiavaním označníka zastávok a informačnej tabule na autobusovej stanici, kde má
dopravca zastávku, je súčasťou ceny za poskytnuté služby s výnimkou bodu 6.5 tejto zmluvy.

6.5.

V prípade každej zmeny cestovného poriadku dopravcu mimo tzv. výročnej zmeny, ktorá
vyžaduje úpravu informačného systému autobusovej stanice, poskytovateľ vystaví dopravcovi
faktúru za vykonané zmeny cestovného poriadku v súlade s platným cenníkom poskytovateľa.
Výročnou zmenou sa rozumie celoštátne vyhlásený dátum zmien cestovných poriadkov
(spravidla druhá decembrová nedeľa).

6.6.

Ceny uvedené v cenníku sú cenami bez DPH. K týmto cenám je poskytovateľ povinný účtovať
príslušnú DPH v zmysle platných daňových predpisov.

6.7.

Ceny uvedené v cenníku (ďalej len „Cena") budú každý rok zvýšené o výšku indexu
spotrebiteľských cien v Slovenskej republike „CPI”. Takto určenú Cenu je dopravca povinný
platiť podľa príslušných ustanovení tejto zmluvy vždy za obdobie kalendárneho roka od 1.
januára do 31. decembra. Zmluvné strany sa dohodli tak, že v prípade, ak vyššie uvedený index

základná
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prestane byť publikovaný alebo nebude môcť byť použitý z akéhokoľvek iného dôvodu,
ä- bude na základe tohto ustanovenia automaticky nahradený indexom, ktorý je svojím
- '
charakterom a svojou štruktúrou najpodobnejší indexu CPI a ktorého vývoj v predchádzajúcich
rokoch sa najviac približoval vývoju indexu CPI dovtedy používaného podľa tejto zmluvy.

6.8.

Prvé zvýšenie Ceny podľa bodu 6.7 tejto zmluvy sa vykoná k 1.1.2021 a následne k prvému dňu
ďalších nasledujúcich kalendárnych rokov vo výške dohodnutej v bode 6.7 tejto zmluvy.
Základom pre výpočet zvýšenia Ceny pre každý ďalší kalendárny rok je suma Ceny platná v
predchádzajúcom roku. Posudzovanie zvyšovania a zvyšovanie Ceny vykonáva poskytovateľ na
základe zverejneného oznámenia o výške indexu spotrebiteľských cien v Slovenskej republike
„CPI" za mesiac október - október za predchádzajúcich dvanásť (12) mesiacov. Po zverejnení
oznámenia o výške indexu spotrebiteľských cien v Slovenskej republike „CPI” za mesiac október
poskytovateľ najneskôr do 20. decembra príslušného kalendárneho roka doručí dopravcovi
oznámenie o zvýšení Ceny podľa tohto bodu 6.8 zmluvy, na základe ktorého je dopravca od 1.
januára príslušného kalendárneho roku povinný platiť Cenu zvýšenú podľa tohto bodu 6.8 tejto
zmluvy.

6.9.

Spôsob každoročného zvyšovania Ceny je oboma zmluvnými stranami odsúhlasený a
poskytovateľov nárok na zaplatenie takto upravovanej Ceny vyplýva priamo z ustanovení tejto
zmluvy. Poskytovateľ nemá žiadnu zmluvnú povinnosť na zvýšenie Ceny podľa bodov 6.6 a 6.7
tejto zmluvy dopravcu akokoľvek upozorňovať.

6.10. V prípade, ak kedykoľvek po dobu trvania tejto zmluvy dôjde k zvýšeniu nákladov poskytovateľa
spojených s držbou, správou, prevádzkou, či údržbou autobusovej stanice, či iných vstupov
vstupujúcich priamo alebo nepriamo do nákladových položiek poskytovateľa, prípadne k takej
zmene platných právnych predpisov, ktoré zvýšia daňové zaťaženie poskytovateľa, poskytovateľ
je oprávnený Ceny uvedené v cenníku tomu zodpovedajúcim spôsobom jednostranne primerane
zvýšiť; takto zvýšená Cena sa začne uplatňovať odo dňa účinnosti zmeneného cenníka za
predpokladu jeho zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa minimálne jeden (1) mesiac
pred dňom nadobudnutia účinnosti zmeneného cenníka. V prípade, ak k účinnosti zvýšenia Ceny
dôjde po 30.9. príslušného roka, poskytovateľ nebude mať právo v najbližšom nasledujúcom
roku zvyšovať Cenu v zmysle ustanovení bodov 6.7 až 6.9 tejto zmluvy.

7.

FAKTURAČNÉ PODMIENKY

7.1.

Poskytovateľ vyhotoví dopravcovi za služby poskytnuté v príslušnom mesiaci v zmysle tejto
zmluvy faktúru na konci príslušného kalendárneho mesiaca so splatnosťou do 14 dní odo dňa
jej vystavenia za predpokladu jej doručenia dopravcovi v lehote jej splatnosti.

7.2.

Za ostatné služby v zmysle platného cenníka vyhotoví poskytovateľ dopravcovi faktúru po
ukončení príslušného kalendárneho mesiaca so splatnosťou do 14 dní odo dňa vystavenia
súhrnnej faktúry.

8.

SANKCIE A INÉ POPLATKY

8.1.

Poskytovateľ je oprávnený vyfakturovať dopravcovi sankciu alebo poplatok za:

8.2.

8.1.1.

neskorý odchod autobusu zo stanovišťa, neoprávnené alebo nesprávne státie
autobusov v priestoroch autobusovej stanice, alebo nenahlásenie posilového spoja,

8.1.2.

iné porušenie dopravno-prevádzkového poriadku autobusovej stanice.

8.1.3.

neuhradenú faktúru za poskytnuté služby v lehote splatnosti uvedenej na faktúre
(zmluvná pokuta).

Neoprávneným státím v priestoroch autobusovej stanice sa rozumie státie bez toho, aby bolo
v predmete zmluvy dohodnuté.
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8.3.

Nesprávnym státím je pristavenie autobusu dopravcu na iné nez dohodnuté stanovišt^.

8.4.

Za neuhradenú faktúru v lehote splatnosti je poskytovateľ oprávnený vyfakturovať dop'X^
úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny neuhradenej faMÄ
v lehote splatnosti.

8.5.

Výška sankcií (okrem sankcie uvedenej v bode 8.4 tejto zmluvy) a iných poplatkov súvisiacich
s predmetom zmluvy je uvedená v cenníku poskytovateľa. Úhradou sankcie dopravcom nie je
dotknutý nárok poskytovateľa na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa
vzťahuje sankcia a to v rozsahu, v ktorom škoda presahuje výšku sankcie.

9.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1.

Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.

9.2.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán
a účinnosť dňa 01.11.2020. Pokiaľ je dopravca subjektom, na ktorý sa vzťahuje povinnosť
povinného zverejňovania zmlúv, táto zmluva nenadobudne účinnosť skôr, ako dôjde k jej
zverejneniu podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov.

9.3.

Poskytovateľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že disponuje súhlasom vlastníka nehnuteľností
uvedených v bode 1.1.1 tejto zmluvy uzavrieť túto zmluvu a plniť práva a povinnosti z nej
vyplývajúce.

9.4.

V prípade vzniku okolností, ktoré nebolo možné v dobe uzatvorenia zmluvy predvídať, možno
zmluvu zmeniť formou písomného číslovaného dodatku ku zmluve podpísaného oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán.

9.5.

Zmluvu možno ukončiť vzájomnou písomnou dohodou oboch zmluvných strán k dohodnutému
dátumu alebo písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu
s výpovednou lehotou jeden (1) mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť 1-ým dňom mesiaca
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

9.6.

Poskytovateľ môže od zmluvy odstúpiť s okamžitou účinnosťou, ak je dopravca v omeškaní so
splatnosťou faktúry viac ako 15 dní, čo poskytovateľ považuje za podstatné porušenie zmluvy.
Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a jeho doručením
zmluvnej strane, ktorá je
v omeškaní, zmluva zaniká.

9.7.

Pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne dohodnuté niečo iné, akákoľvek komunikácia medzi
zmluvnými stranami, ktorej účinok má spôsobiť vznik, zmenu alebo zánik vzťahov založených
zmluvou, musí byť uskutočnená písomne a doručená osobne alebo prostredníctvom
doporučenej zásielky na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na inú
adresu druhou stranou písomne oznámenú ako adresa na doručovanie. Pre prípad, že
prijímajúca zmluvná strana odmietne prevziať zásielku, považuje sa táto za doručenú dňom
odmietnutia jej prevzatia; ak pošta odosielajúcej zmluvnej strane zásielku vráti pre nemožnosť
doručiť ju počas úložnej lehoty z akéhokoľvek dôvodu, považuje sa zásielka za doručenú tretí
deň odo dňa jej odovzdania k poštovej preprave.

9.8.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) rovnopisoch pre každú
zmluvnú stranu. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej nasledovné prílohy:
9.8.1.

príloha č, 1 : Určenie stanovišťa pre autobusovú stanicu;

9.8.2.

Príloha č, 2: Dopravno-prevádzkový poriadok autobusovej stanice.

9.8.3.

Príloha Č- 3: Cenník.
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Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať, svoju vôľu prejavili
slobodne, vážne a bez omylu. Táto zmluva
nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne
nevýhodných podmienok. Túto zmluvu si precitali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju
podpísali.

Za Poskytovateľa:
V Považskej Bystrici, dňa 17.08.2020

Q- U
Ing. Jozef Keruľ
predseda predstavenstva
Mestská dopravná spoločnosť, a.s.
Považská Bystrica

'

Ing. Katarína Oravíková
Podoliaková, PhD.
podpredseda predstavenstva
Mestská dopravná spoločnosť, a.s.
Považská Bystrica

.

,

/

;\ ľ

//

/

Radovan Čmelo
člen predstavenstva
Mestská dopravná spoločnosť, a.s.
Považská Bystrica
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Mestská dopravná spoločnosť akciová spoločnosť Považská Bystrica
Za Orlovským mostom 300, 017 36 Považská Bystrica

DOPRAVNO PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
autobusovej stanice
Považská Bystrica

Účinnosť od: 01.07.2007

- 2 -

Mestská dopravná spoločnosť akciová spoločnosť, Považská Bystrica (ďalej
len MDS a.s., Považská Bystrica) ako prevádzkovateľ autobusovej stanice vydáva
tento „Dopravne prevádzkový poriadok", ktorým záväzne upravuje najmä
pravidlá pre vjazd a pohyb vozidiel v areáli autobusovej stanice Považská
Bystrica (ďalej len AS).

Dopravne prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov
MDS a.s., Považská Bystrica a ostatných dopravcov na základe uzatvorených
zmlúv o užívaní autobusovej stanice, ktorí sa pohybujú v priestoroch AS.

1.

Riadenie prevádzky AS

Za správnu a bezpečnú dopravne prevádzkovú činnosť na AS Považská
Bystrica, dodržiavanie určených stanovíšť, odchodov a príchodov na určené
nástupištia zodpovedá dopravné oddelenie MDS a.s. Považská Bystrica. Títo sú
priamo nadriadení všetkým vodičom, užívateľom AS a ostatnému personálu
v službe. Všetci zamestnanci MDS a.s., užívatelia AS a osoby, ktoré sa
v priestoroch AS
nachádzajú, sú povinní rešpektovať pokyny a príkazy
zodpovedných pracovníkov AS.

2.

PgYQignie yiMdú
Vjazd do priestoru autobusovej stanice je povolený iba:

2.1
2.2

2.3
2.4
2.5

3.

autobusom pravidelných autobusových liniek so schválenou zastávkou na
AS,
autobusom
zaisťujúcim
nepravidelnú
osobnú
dopravu
na
základe
uzatvorených
dohôd
medzi
MDS
a.s.
Považská
Bystrica
a prevádzkovateľom autobusu, resp. prepravcom,
vozidlám požiarnickým, rýchlej lekárskej pomoci a polície pri plnení si
služobných povinností,
všetkým vozidlám MDS a.s. Považská Bystrica k zabezpečeniu realizácie
vlastných podnikateľských aktivít,
vozidlám,
ktorým
bolo
pre
vjazd
na
AS
udelené
povolenie
prevádzkovateľom.

Pravidlá prevádzky

Pri jazde areálom autobusovej stanice sú vodiči všetkých motorových
vozidiel povinní dodržiavať nasledujúce pravidlá:
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5

rešpektovať umiestnené dopravné značky,
maximálnu povolenú rýchlosť 20 km/h,
jazdiť vpravo v jednosmernom režime, pokiaľ tomu nebránia zvláštne
okolnosti,
podriadiť sa pokynom službukonajúcim zamestnancom AS,
pre pravidelné spoje autobusových liniek sú k nástupu cestujúcich určené
jednotlivé stanovištia podľa spracovaného prehľadu s určením smeru
a času odchodu konkrétneho spoja, ktoré sú záväzné pre všetkých vodičov
zabezpečujúcich pravidelné linky. Trvalé zmeny v organizácii pristavovania
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3.6

3.7

na nástupištia vykonáva len vedúci zamestnanec AS na základe
prevádzkových možností - vyťaženosti konkrétnych stanovíšť.
posilové autobusy musia byť vždy pred pristavením v dostatočnom
časovom
predstihu
prejednané
so
zodpovedným
zamestnancom
dopravného oddelenia. Tento určí stanovište pre odchod a zabezpečí
informovanosť cestujúcej verejnosti.
stanovištia smú vodiči používať len v časovo obmedzenom rozsahu,
potrebnom na dôsledné vybavenie a nástup cestujúcich. Vodič je v rámci
zabezpečenia plynulosti prevádzky povinný opustiť stanovište v čase
odchodu spoja podľa platného cestovného poriadku. Maximálne prípustná
doba pristavenia vozidla na stanovište pred odchodom na spoj je
stanovená:

prímestské autobusové linky
diaľkové autobusové linky
medzinárodné autobusové linky

5-10 minút
10 - 15 minút
15 - 20 minút

3.8

pre výstup cestujúcich zo všetkých spojov na AS končiacich, alebo AS
prechádzajúcich je určené výstupište, t.j. miesto na jednotlivých
stanovištiach určené na nástup jednotlivých liniek a označené názvom
smeru a výveskou.

4.

Pohyb chodcov

Voľný pohyb chodcov v jazdnej dráhe v celom areáli AS je prísne
zakázaný.
K jednotlivým nástupištiam a stanovištiam je možné chodcom
prichádzať a odchádzať len v miestach na to určeným a na prechodoch pre
chodcov.

5.

Povinnosti vodičov autobusov
Vodiči autobusov využívajúci priestory AS sú povinní:

5.1
5.2

5.3

5.4
5.5
5.6

5.7

5.8

rešpektovať zákaz státia na výstupišti alebo na jednotlivých nástupištiach.
pristaviť vozidlo k vykonaniu spoja diaľkovej alebo medzinárodnej linky na
stanovište určené rozpisom a následne začať vybavovať cestujúcich.
pristaviť vozidlo na stanovište bez cestujúcich a vybavené predpísanou
smerovou tabuľou.
ihneď po pristavení vozidla k vybaveniu cestujúcich zastaviť motor
a predhrievacie zariadenie.
dodržať čas odchodu spoja z AS v súlade s platným cestovným poriadkom.
spolupracovať so zodpovedným zamestnancom vo výpravnej budove pri
zabezpečovaní plynulosti prevádzky AS, informovať ho o mimoriadnych
udalostiach, ktoré by mohli narušiť chod dopravy, meškanie alebo
vynechanie spoja. Podielať sa na riešení nepravidelností k spokojnosti
cestujúcich.
v prípade účasti na dopravnej nehode v areáli AS alebo v prípade úrazu,
túto okolnosť ihneď nahlásiť zodpovednému zamestnancovi pri zachovaní
zákonných postupov pri riešení týchto situácií.
vodiči sú povinní po ukončení spoja prehliadnuť priestor pre cestujúcich
a nájdené predmety neodkladne odovzdať zamestnancovi dopravného
oddelenia.
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V areáli autobusovej stanice je všetkým vodičom zakázané:

5.9
5.10

vzájomné predbiehanie,
ponechanie odstaveného

vozidla

s bežiacim

motorom

a predhrievacím

5.12
5.13
5.14

zariadením,
zastavovanie v jazdnej dráhe, okrem prípadov ak dá príkaz k zastaveniu
zodpovedný zamestnanec alebo kontrolný orgán,
zastaviť pre nástup cestujúcich mimo určených nástupíšť,
používanie zvukových signálov,
cúvanie s vozidlom bez zabezpečenia poučenou osobou,

6.

Informácie pre cestuiúcich

5.11

Základnou informáciou pre cestujúcich je orientačná tabuľa, nachádzajúca
sa v bezprostrednej blízkosti výpravnej budovy, na ktorej sú uvedené čísla
stanovíšť s príslušným smerovaním.
Doplňujúcu informáciu cestujúci má možnosť získať priamo u zamestnanca
vo výpravnej budove. Informácie sú podávané v pracovných dňoch v čase o 7:00
- 14:00 hod., alebo telefonicky na telefónnom čísle 042/4340101

7.

Záverečné ustanovenia

„Dopravno prevádzkový poriadok" nadobúda platnosť dňom jeho vydania,
účinnosť nadobúda dňom 01.07.2007.

V Považskej Bystrici, 01.07.2007

Ing. Jozef Keruľ
výkonný riaditeľ spoločnosti

Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica
Za Orlovským mostom 300
017 36 Považská Bystrica

CENNÍK SLUŽIEB NA AUTOBUSOVEJ STANICI V POVAŽSKEJ BYSTRICI
(platný odo dňa 01.09.2020)

1.

ZÁKLADNÉ POPLATKY

Za jeden spoj v mestskej pravidelnej doprave

3,29 EUR

Za jeden spoj v prímestskej pravidelnej doprave

3,29 EUR

Za jeden spoj v diaľkovej doprave, medzinárodnej pravidelnej doprave
a v osobitnej pravidelnej doprave

3.90 EUR

Za jeden vstup príležitostnej (nepravidelnej) dopravy

7,00 EUR

Za každú začatú hodinu parkovania na AS Považská Bystrica (mestská,
prímestská, diaľková, medzinárodná pravidelná doprava nad 3 hod.,
ostatná doprava nad 30 min)

1,30 EUR

Celodenné parkovanie (nad 8 hod.)

2.

Cena bez DPH

10,50 EUR

Ostatné poplatky

Posilový spoj................................................................................................................................. základný poplatok
Úprava informačného systému na AS z dôvodu zmeny cestovného poriadku1’............................... 16,60 EUR

3.

Sankčné poplatky

Poplatok za nenahlásený posilový spoj.................................................................................................. 30,00 EUR
Poplatok za nenahlásený spoj alebo nenahlásenú zmenu cestovného poriadku................................ 50,00 EUR
Nedodržanie nevyhnutného času doby státia, za každých 20 min prekročenia................................. 30,00 EUR
Nástup alebo výstup mimo určeného nástupišťa/výstupišťa................................................................ 50,00 EUR
Nedodržanie Dopravno-prevádzkového poriadku................................................................................ 70,00 EUR
Neoprávnené státie autobusov v priestoroch autobusovej stanice2’................................................. 100,00 EUR

4.

Poznámky
•
•
•
•

K, uvedeným cenám v Cenníku bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov SR.
Správcom autobusovej stanice je MDS a.s. Považská Bystrica, dopravcovia v prípade záujmu o
využívanie služieb autobusovej stanice získajú informácie na e-mail adrese: dopravami mds.sk.
I) Každá zmena (elektronický systém a nástupižtia) vykonaná počas platnosti CP mimo výročnej
zmeny.
2) Neoprávneným státim v priestoroch autobusovej stanice sa rozumie státie bez toho, aby to bolo
v predmete zmluvy dohodnuté.

v Považskej Bystrici, dfta 01.06.2020

Ing. Jozef Keruľ
predseda predstavenstva

Ing Katarína Oraviková Podoliaková, PhD.
podpredseda predstavenstva

IČO: 36 611 131 DIČ: 2022212159 IČ DPH: SK2022212159
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, Oddiet: Sa, Vložka č.: 10418/R

Radovan Čmelo
člen predstavenstva
http://www.mds.sk

