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Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52
Bratislava
podľa zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, § 4 Prepravný poriadok
a Vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 124/2012 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave

vydáva
PREPRAVNÝ PORIADOK
CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY
Článok 1
Základné ustanovenia
1. Tento prepravný poriadok upravuje podmienky, za ktorých prevádzkovateľ/dopravca:
Obchodné meno:
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Sídlo:
Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Registrácia:
Okresný súd Bratislava I. oddiel Sa, vložka č. 607/B,
IČO:
00 492 736
DIČ:
2020298786
IČ DPH:
SK2020298786
(ďalej len DPB, a. s.) vykonáva cestnú nákladnú dopravu vozidlami akciovej spoločnosti a
obsahuje prepravné podmienky potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy.
2. Prevádzkovateľom podľa tohto prepravného poriadku je DPB, a. s., ktorý podniká v cestnej
nákladnej doprave na základe Koncesie na vykonávanie vnútroštátnej nákladnej dopravy,
vydanej Obvodným úradom v Bratislave dňa 25. 11. 2004.
3. Cestnú nákladnú dopravu je prevádzkovateľ povinný vykonávať v súlade s koncesiou,
platnými normami a predpismi v tejto oblasti činnosti a týmto prepravným poriadkom.
4. Prevádzkovateľ dopravnú a prepravnú činnosť realizuje cestou svojho odborného útvaru,
strediska cestných motorových vozidiel (ďalej len „stredisko CMV“).
5. Prepravná povinnosť je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto
prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav,
vyťažiteľnosť vozidla a spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.
6. Stredisko CMV na výkon svojej činnosti používa vozový park, pozostávajúci z:
- sklápače (TATRA, LIAZ),
- valník TATRA
- valník s hydraulickou rukou LIAZ
- žeriav LIAZ
- stavebný mechanizmus DH 112 rýpadlo + kladivo
- ramenový nakladač RENAULT (vývoz kontajnerov)
7. Stredisko CMV dbá, aby sa prepravy uskutočňovali s čo najhospodárnejším využitím
dopravných prostriedkov a mechanizmov.
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Článok 2
Rozsah, charakter a druhy prepráv nákladnej cestnej dopravy
1.

Stredisko CMV vykonáva vnútroštátnu nákladnú cestnú dopravu.

2.

Druhy prepráv podľa technickej základne strediska CMV, najmä vozového parku :
preprava sypkého materiálu (piesok, štrk, drť, hlina atď.),
preprava stavebného materiálu (tehly, tvárnice, dlažba atď.),
preprava hutného materiálu (železo, koľajnice atď.),
preprava nábytku,
vývoz kontajnerov,
vývoz fekálií,
búracie a výkopové práce.
Článok 3
Vymedzenie podmienok potrebných na uzavretie zmluvy o preprave nákladu
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

1.

Prevádzkovateľ je povinný:
a) vykonávať cestnú nákladnú dopravu podľa tohto prepravného poriadku,
b) zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností ďalšie
zabezpečenie potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a
garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel a prepravovaný náklad,
c) byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel.

2.

Prevádzkovateľ nezabezpečuje nakládku a vykládku tovaru.
Článok 4
Objednávanie prepravy a zmluva o preprave

1.

Prevádzkovateľ vykonáva prepravu nákladu iba na základe písomne uzatvorenej Rámcovej
zmluvy o prevádzke dopravného prostriedku s objednávateľom prepravy. Touto zmluvou sa
prevádzkovateľ zaväzuje prepraviť náklad podľa požiadaviek objednávateľa a s určeným
dopravným prostriedkom vykonať za týmto účelom jednu alebo viac, vopred určených ciest
v priebehu dohodnutej doby.

2.

Objednávateľ sa v zmluve zaväzuje uhradiť odplatu za vykonanú prepravu v zmysle
aktuálneho cenníka prevádzkovateľa.

3.

Rámcová zmluva sa uzatvára na dobu určitú na stredisku CMV. V prípade, že si objednávateľ
objedná vozidlo viackrát počas doby trvania zmluvy, je postačujúce konkrétnu prepravu
objednať telefonicky. Vzor Rámcovej zmluvy o prevádzke dopravného prostriedku je
prílohou č. 1 tohto prepravného poriadku.

4.

Objednávateľ je povinný po vykonaní prepravy potvrdiť doklady – „záznam o prevádzke
nákladného vozidla“ a „záznam o prevádzke nákladného vozidla - kópia“ a to tak, že vypíše
meno a priezvisko podpisujúcej osoby za objednávateľa a pripojí svoj podpis a pečiatku
objednávateľa.

5.

Faktúru vystavuje prevádzkovateľ raz mesačne na základe odovzdaného vypísaného
„záznamu o prevádzke nákladného vozidla“, ktorý tvorí prílohu faktúry.
Článok 5
Vylúčenie z prepravy

1.

Preprava sa vykonáva s vylúčením nasledovných vecí:
a) živých zvierat,
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b) skaziteľných potravín,
c) nebezpečných vecí (výbušniny, toxické látky, plyny, horľavé látky atď.)
d) nebezpečných odpadov.
Článok 6
Postup v prípade mimoriadnej udalosti
1.

Mimoriadnymi udalosťami počas prepravy sú:
-

1.

dopravné nehody vozidla,
požiar vozidla,
poškodenie alebo zničenie vozidla,
odcudzenie vozidla ,
poškodenie prepravovaného tovaru.

V prípade dopravnej nehody alebo mimoriadnej udalosti vodič túto hlási svojmu
zamestnávateľovi, privolá dispečerov, ak sa nehoda stala v rámci Bratislavy, prípadne políciu,
vyžiada hlásenie o dopravnej nehode, ktoré bezodkladne odovzdá svojmu nadriadenému.
Článok 7
Zodpovednosť prevádzkovateľa za škodu

1.

Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu vzniknutú na prepravovanom náklade počas prepravy.

2.

Právo na náhradu škody musí objednávateľ uplatniť písomne u prevádzkovateľa bez
zbytočného odkladu najneskôr do 30 dní od vykonania prepravy. Svoje požiadavky musí
objednávateľ zdôvodniť a musí pripojiť doklady preukazujúce oprávnenosť svojho nároku
a správnosť výšky požadovanej náhrady škody.

3.

Prevádzkovateľ nezodpovedná za škody vzniknuté na tovare počas nakládky a vykládky
tovaru.
Článok 8
Cenník

1.

Prevádzkovateľ účtuje prepravné výkony podľa platného cenníka – Cenník nákladnej dopravy,
ktorý je Prílohou č. 2 tohto prepravného poriadku.
Článok 9
Záverečné ustanovenia

1.

Tento prepravný poriadok je odo dňa jeho zverejnenia súčasťou Rámcovej zmluvy o prevádzke
dopravného prostriedku.

2.

Tento prepravný poriadok nadobúda účinnosť dňom zverejnenia na internetovom sídle
DPB, a. s.

3.

Prevádzkovateľ je povinný platný prepravný poriadok sprístupniť na internetovom sídle
www.dpb.sk.
V Bratislave, dňa 03. 05. 2012
Ing. Ľubomír Belfi, v.r.
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

