SAD Prievidza a.s.
Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza

DOPRAVNO - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
autobusových staníc:
PRIEVIDZA
NOVÁKY
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
PARTIZÁNSKE

Dopravno - prevádzkový poriadok autobusových staníc
SAD Prievidza a.s., ako prevádzkovateľ autobusových staníc Prievidza, Nováky,
Bánovce nad Bebravou a Partizánske vydáva tento dopravno-prevádzkový poriadok na
zabezpečenie plynulej a bezpečnej dopravy, prevádzky, ako aj bezpečnosti cestujúcich na
jednotlivých stanovištiach uvedených autobusových staníc.
Dopravno-prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov SAD
Prievidza a.s. a ostatných dopravcov na základe uzatvorených zmlúv o užívaní AS, ktorí sa
pohybujú v priestoroch autobusových staníc.
1.) Povolenie vjazdu
Vjazd do priestorov stanovíšť AS je povolený iba:
a) autobusom pravidelných autobusových liniek so schválenou zastávkou na AS
b) autobusom zaisťujúcim nepravidelné spoje a to na základe dohody s
prevádzkovateľom AS
c) vozidlám lekárskej pomoci, polície a požiarnej ochrany pri zásahu alebo inom plnení
služobných povinností
d) vozidlám, ktorým pre vjazd do priestorov AS bolo udelené povolenie
e) v priestoroch AS sú všetci vodiči povinní riadiť sa ustanoveniami zákona č. 315/1996
Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov tak,
aby neprekážali plynulej a bezpečnej doprave.
2.) Pohyb autobusov
a) Priestory AS môžu využívať iba autobusy pravidelnej autobusovej dopravy dopravcov,
ktorí tu majú v zmysle cestovného poriadku zastávku.
b) U prechádzajúcich liniek iba na dobu určenú cestovným poriadkom pre nástup a
výstup cestujúcich a pre linky končiace na AS na dobu potrebnú pred odchodom
spoja, respektíve po príchode spoja.
c) Autobusom, ktoré vykonávajú osobitnú dopravu vjazd do priestorov AS je povolený
len na základe zmluvy o využívaní AS.
d) Smer vjazdu, výjazdu, ako aj pohybu na AS je daný dopravným značením, nástupné
stanovištia sú očíslované.
e) Najvyššia povolená rýchlosť v priestoroch nástupíšť AS je 20 km/h.
3.) Parkovanie vozidiel
a) V priestoroch AS je povolené parkovanie vozidiel na plochách k tomu určených, toto
ustanovenie sú vodiči povinní bezpodmienečne dodržiavať.
b) Vodič je povinný po odstavení vozidlo zabezpečiť proti odcudzeniu; vykradnutiu.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú počas odstavenia vozidla. Na
odstavných plochách ja zakázané čistiť a upratovať vozidlá.
4.) Pohyb cestujúcich
a) Príchod cestujúcich k jednotlivým stanovištiam je nasmerovaný vyznačenými
prechodmi pre chodcov.
b) Cestujúcim je zakázané vstupovať do dráhy mimo vyznačených prechodov.
c) Vodiči pri vjazde cez vyznačené prechody sú povinní venovať zvýšenú pozornosť a
ohľad na prechádzajúcich cestujúcich.
5.) Informácie pre cestujúcich
a) Základnou informáciou pre cestujúcich je orientačná tabuľa, nachádzajúca sa
v priestoroch AS, na ktorej sú uvedené čísla stanovíšť s príslušným smerovaním pre
medzinárodnú, diaľkovú a prímestskú dopravu. Na AS Prievidza informovanosť
cestujúcich zabezpečuje aj elektronický informačný systém svetelnej tabule.
b) Každé stanovište pre medzinárodnú, diaľkovú a prímestskú dopravu je vybavené
výpisom odchodov autobusových spojov.

c) Doplňujúcu informáciu má možnosť cestujúci získať priamo v informačnej kancelárii.
Informácie sa podávajú v čase:
1. IK Prievidza:
pondelok až piatok 7:30 - 17:00
2. IK Partizánske:
pondelok, utorok
7:00 - 14:45
streda
7:30 - 16:30
štvrtok, piatok
7:30 - 14:45
prestávka
11:00 - 11:30
3. IK Bánovce nad Bebravou: pondelok až piatok 6:15 - 19:00
prestávka 1
11:00 - 11:30
prestávka 2
17:00 - 17:30
6.) Nehody a úrazy
Vodiči, ktorí mali v priestoroch AS účasť na dopravnej nehode, alebo úraze, sú
povinní túto udalosť ihneď nahlásiť službukonajúcemu dispečerovi.
Pri úraze je vodič povinný neodkladne poskytnúť postihnutému nevyhnutnú prvú
pomoc, privolať záchrannú lekársku pomoc a príslušné orgány polície. Do príchodu
polície a dispečera dbá, aby v rámci možností zostali dopravné prostriedky v pôvodnom
stave. Pri mimoriadnej udalosti je nutné zaistiť možné výpovede očitých svedkov nehody
– úrazu alebo adresy svedkov udalosti.
7.) Nálezy
Vodič je povinný po ukončení spoja prehliadnuť priestor pre cestujúcich a nájdené
predmety neodkladne odovzdať službukonajúcemu dispečerovi.
8.) Posilové spoje
a) Pravidelným posilovým spojom je určené stanovište pôvodného spoja.
b) Mimoriadnym posilovým spojom určuje stanovište poverený pracovník SAD Prievidza
a.s., spravidla službukonajúci dispečer, ktorý zabezpečí informovanosť verejnosti.
9.) Zákazy
V priestoroch AS je vodičom zakázané:
a) vzájomné predchádzanie
b) používanie zvukových signálov
c) ponechanie motora v chode po pristavení na stanovište
d) zastavovanie v smere jazdy mimo určené výstupište
e) cúvanie s vozidlom bez použitia výstražného zvukového znamenia
10.) Zmluvná Pokuta a sankcie
a) Prevádzkovateľ AS je oprávnený účtovať dopravcovi pokutu vo výške 50,00 € za
neoprávnené odstavenie vozidla v priestore AS na výstupnom alebo nástupnom
stanovišti, za neoprávnené parkovanie vozidla alebo za neoznámenie nepravidelnej
dopravy (posilového spoja) za každý jednotlivý prípad. Porušenie povinností
uvedených v predchádzajúcej vete sa považuje za závažné porušenie zmluvy.
b) Prevádzkovateľ AS je oprávnený účtovať dopravcovi pokutu vo výške 6,60 € za
omeškanie odjazdu autobusu z odjazdového stanovišťa za každý jednotlivý prípad.
c) Prevádzkovateľ AS je oprávnený účtovať dopravcovi pokutu vo výške 6,60 € za
oneskorené pristavenie vozidla bez objektívnej príčiny za každý jednotlivý prípad.
Objektívnou príčinou sa rozumie napr. porucha vozidla, zdržanie sa na
predchádzajúcom spoji vplyvom dopravnej situácie a iné skutočnosti bez zavinenia
užívateľa.
d) Prevádzkovateľ AS je oprávnený účtovať dopravcovi pokutu vo výške 66,00 € pri
úniku ropných produktov alebo iných látok ohrozujúcich životné prostredie z vozidiel
prevádzkovaných užívateľom za každý jednotlivý prípad. Užívateľ sa zaväzuje uhradiť
všetky náklady spojené s odstránením následkov tejto udalosti v plnej výške bez
zbytočného odkladu po ich zistení. Prevádzkovateľ AS umožní užívateľovi vykonať
bezprostredné opatrenia k zníženiu následkov úniku takýchto látok.

e) Prevádzkovateľ AS je oprávnený účtovať dopravcovi pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej
sumy za každý deň omeškania so splnením povinnosti uhradiť vyúčtované mesačné
poplatky za užívanie stanovíšť AS. Omeškanie so splnením povinnosti platiť
vyúčtované mesačné poplatky za užívanie stanovíšť AS o viac ako 14 dní po lehote
splatnosti faktúry vystavenej prevádzkovateľom AS sa považuje za závažné
porušenie zmluvy.
f) Uhradením vyúčtovanej zmluvnej pokuty, nie je nárok na náhradu škody dotknutý.
Ak z uvedeného nevyplýva niečo iné, je dopravca, ktorý je povinný uhradiť zmluvnú
pokutu, túto uhradiť aj v prípade, ak porušenie zmluvnej povinnosti nezavinil.
Zmluvnú pokutu je prevádzkovateľ AS oprávnený vyúčtovať osobitnou faktúrou alebo
faktúrou na dohodnuté mesačné poplatky.
11.) Cenník služieb poskytovaných prevádzkovateľom AS
a) Pre AS Prievidza bola stanovená sadzba za jeden spoj dopravcu na stanovišti PAL
a DAL na 2,92 € bez DPH a na stanovišti MAL na 6,97 € bez DPH.
b) Pre AS Prievidza bola stanovená sadzba za 1/4 hod. parkovania (i začatú) jedného
autobusu dopravcu v priestoroch AS na 1,50 € bez DPH.
c) Pre AS Prievidza bola stanovená sadzba za zmenu CP mimo celoslovenských zmien
cestovných poriadkov na 16,60 € bez DPH.
d) Pre AS Nováky bola stanovená sadzba za jeden spoj dopravcu na 1,00 € bez DPH.
e) Pre AS Nováky bola stanovená sadzba za 1/4 hod. parkovania (i začatú) jedného
autobusu dopravcu v priestoroch AS na 0,33 € bez DPH.
f) Pre AS Nováky bola stanovená sadzba za zmenu CP mimo celoslovenských zmien
cestovných poriadkov na 16,60 € bez DPH.
g) Pre AS Partizánske bola stanovená sadzba za jeden spoj dopravcu na stanovišti PAL
a DAL na 1,83 € bez DPH a na stanovišti MAL na 2,16 € bez DPH.
h) Pre AS Partizánske bola stanovená sadzba za 1/4 hod. parkovania (i začatú) jedného
autobusu dopravcu v priestoroch AS na 1,33 € bez DPH.
i) Pre AS Partizánske bola stanovená sadzba za zmenu CP mimo celoslovenských
zmien cestovných poriadkov na 16,60 € bez DPH.
j) Pre AS Bánovce nad Bebravou bola stanovená sadzba za jeden spoj dopravcu na
stanovišti PAL a DAL na 2,05 € bez DPH a pre stanovište MAL 5,98 € bez DPH.
k) Pre AS Bánovce nad Bebravou bola stanovená sadzba za 1/4 hod. parkovania
(i začatú) jedného autobusu dopravcu v priestoroch AS na 1,33 € bez DPH.
l) Pre AS Bánovce nad Bebravou bola stanovená sadzba za zmenu CP mimo
celoslovenských zmien cestovných poriadkov na 16,60 € bez DPH.
12.) Záverečné ustanovenia
i. Dopravno-prevádzkový poriadok autobusových staníc nadobúda platnosť a účinnosť
dňom 1. 3. 2012.
ii. Nedodržanie jednotlivých ustanovení tohto Dopravno-prevádzkového poriadku
autobusových staníc zamestnancami SAD Prievidza, a.s. bude považované za
porušenie pracovného poriadku a bude postihované podľa disciplinárneho poriadku
a.s.
iii. Porušenie, resp. nedodržanie ustanovení Dopravno-prevádzkového poriadku zo
strany iných dopravcov: táto okolnosť im bude písomne nahlásená s doporučením na
vybavenie vo svojej právomoci. Porušenia závažnejšieho charakteru (o.i. aj
nepovolený vjazd do AS, nepovolené parkovanie v priestoroch AS a pod.) budú
riešené prevádzkovateľom AS v súčinnosti s dopravnou políciou.
iv. Cenník služieb AS Prievidza tvorí prílohu Zmluvy o užívaní stanovíšť autobusovej
stanice.
V Prievidzi, 29.2.2012

Ing. Michal Danko
člen predstavenstva
a generálny riaditeľ

