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PREPRAVNÝ PORIADOK 
 

 

 

      

 

 

 

       Vypracovaný v zmysle Zák. č. 168/1996 Z.z. (Zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky zo 17. mája 1996 o cestnej doprave) a súvisiacich predpisov: Vyhl. Č. 363/1996 

Z.z. (Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii SR z 5. decembra 1996 o vzore 

na vyhotovenie prepravného poriadku v cestnej doprave),  Zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný 

zákonník v znení neskorších zmien a doplnení), Zák. č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník 

v znení neskorších zmien a doplnení), Zák. č. 65/1965 Zb. (Zákonník práce v znení 

neskorších zmien a doplnení). 

 

 

 

 

 

Dopravca: STAVCENTRUM SPIŠ, s.r.o., Fabíniho 28, 052 01 Spišská Nová Ves,             

IČO 36658677, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka 

č. 35317/V 
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Článok 1 
 

 

Rozsah a charakter nákladnej cestnej dopravy 
 

 

1. Rozsah nákladnej cestnej dopravy: vnútroštátna nákladná doprava a medzinárodná 

cestná nákladná doprava 

2. Charakter nákladnej dopravy:  prekládky, vozové zásielky 

3. Druhy prepráv: preprava priemyselných výrobkov a tovarov, preprava potravín 

a nápojov, preprava iných druhov tovarov, na základe objednávok prepravcu 

 

 

 

 

Článok 2 
 

 

Podmienky uzatvorenia zmluvy na prepravu 

 
1. Všeobecné povinnosti dopravcu: 

Dopravca je povinný: 

 vykonávať cestnú dopravu podľa tohto prepravného poriadku 

 označiť každé vozidlo používané na podnikanie svojím obchodným menom 

 zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností ďalšie 

vybavenie potrebné ne prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie 

a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádku vozidiel, o cestujúcich a o náklad 

(ďalej len „technická základňa“) 

 zabezpečiť, aby v každom vozidle, ktoré sa používa na podnikanie, bol doklad 

o oprávnení podnikať 

 zabezpečiť, aby všetky vozidlá, ktoré sa používajú na podnikanie, parkovali alebo 

garážovali vo vlastných priestoroch alebo na vymedzených stanovištiach 

 byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel 

a činnosťou osádok vozidiel cestujúcim, odosielateľom, príjemcom vecí a tretím 

osobám (ods. (1) § 4 Zák. č. 168/1996 Z.z. 
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2. Zmluva o preprave vecí 

     Zmluvou o preprave vecí sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že prepraví vec z určeného 

miesta do určeného miesta a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu (§ 610 Obch. 

Zákonníka). 

     Dopravca je oprávnený požadovať, aby mu odosielateľ potvrdil požadovanú prepravu 

v prepravnom doklade a odosielateľ je oprávnený požadovať, aby mu dopravca písomne 

potvrdil prevzatie zásielky (ods. (1) § 611 Obch. zák.). 

 

 

3. Vznik prepravnej povinnosti dopravcu 

     Ak sú splnené podmienky podľa prepravného poriadku a umožňujú to prepravné 

podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnosť alebo vyťažiteľnosť vozidla a spôsobilosť 

vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť, dopravca je povinný vykonať 

prepravu (ods. (2) § 4 Zák. č. 168/1996 Z.z.). 

Prepravná povinnosť vzniká po uzavretí zmluvy na prepravu, kde sú dopravca 

a objednávateľ dohodnutí na druhu materiálu, ktorý sa má prepravovať, na mieste nákladky 

materiálu alebo tovaru, na čase nakládky, na mieste cieľovej stanice. 

 

 

4. Dopravca je oprávnený požadovať, aby mu odosielateľ potvrdil požadovanú prepravu 

v prepravnom doklade a odosielateľ je oprávnený požadovať, aby mu dopravca písomne 

potvrdil prevzatie zásielky. Ak sú na vykonanie prepravy potrebné osobitné listiny, je 

odosielateľ povinný odovzdať ich dopravcovi najneskôr pri odovzdávaní zásielky na 

prepravu. Odosielateľ zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi neodovzdaním týchto 

listín alebo ich nesprávnosťou (ods. 2 § 611 Obch. Zákonníka). 

 

5. Dopravca môže použiť na vykonanie prepravy aj iné fyzické a právnické osoby,   pritom 

zodpovedá, akoby prepravu vykonal sám (§ 768 Obč. Zákonníka). 

 

Ak vykonáva prepravu spoločne s iným dopravcom, za prepravu zodpovedá jeden       

z nich  a to ten, ktorý na vykonanie združenej prepravy prenajme ďalších dopravcov. Ďalší 

dopravcovia zodpovedajú prenajímateľovi za riadne vykonanie. 

 

6. Ak nevyplýva zo zmluvy niečo iné, zmluva zaniká, ak odosielateľ nepožiadal dopravcu 

o prevzatie zásielky v čase určenom v zmluve, inak do šiestich mesiacov od uzavretia 

zmluvy (ods. 3 § 11 Obch. Zákonníka). 

 

7. Dopravcovi prislúcha dohodnutá odplata, alebo ak nebola dohodnutá, odplata obvyklá 

v čase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na obsah záväzku dopravcu. Dopravcovi vzniká 

nárok na prepravné po vykonaní prepravy do miesta určenia, ak zmluva neurčuje za 

rozhodnú inú dobu. Ak nemôže dopravca dokončiť prepravu pre skutočnosti, za ktoré 

nezodpovedá, má nárok na pomernú časť prepravného s prihliadnutím na už uskutočnenú 

prepravu (§ 625 Obch. Zákonníka). 
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Článok 3 
 

Postavenie objednávateľa prepravy 
 

 

Práva a povinnosti objednávateľa 

 

      Zmluvou o preprave nákladu vzniká odosielateľovi právo, aby mu dopravca za 

prepravenú zásielku prepravil do určeného miesta a vydal ju určenému príjemcovi. 

 

      Odosielateľ je povinný dopravcovi na požiadanie objednávku prepravy písomne 

potvrdiť. 

 

      Dopravca je povinný na požiadanie odosielateľa za prevzatie zásielky písomne potvrdiť 

(§ 765 Obč. Zákonníka). 

 

      Objednávateľ môže dopravcovi dať nový príkaz na prepravu zásielky, keď nastanú 

nepredvídané okolnosti u prijímateľa zásielky: havarijný stav prevádzky prijímateľa, 

predisponovanie do inej prevádzky prijímateľa, a pod. 

 

      Dopravca je povinný vykonať prepravu s odbornou starostlivosťou a v určenej lehote 

(§767 Obč. Zákonníka). 

 

      Odosielateľ je povinný poskytnúť dopravcovi správne údaje o obsahu zásielky a jeho 

povahe a zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi porušením tejto povinnosti (§ 626 Obch. 

Zákonníka). 

 

 

 

Článok 4 

 

Vymedzenie prepravovaných vecí 
 

 

1. Dopravca vzhľadom na svoju technickú základňu prijíma na prepravu prednostne veci, 

ktorých rozmery zodpovedajú možnostiam ložnej plochy vozidla a veci, ktorých 

hmotnosť nepresahuje užitočnú hmotnosť vozidla. 

2. Vzhľadom k tomu, že dopravca prepravuje a inak nakladá s nebezpečnými vecami, ktoré 

svojimi vlastnosťami ohrozujú život a zdravie ľudí, zvierat, rastlín a iných zložiek 

životného prostredia, je povinný plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z Európskej 

dohody o medzinárodnej preprave nebezpečných vecí – ADR, ktorá bola publikovaná  

v Zbierke zákonov v SR vyhláškou číslo 64/1987 ZB. 



 

STAVCENTRUM SPIŠ, s.r.o.                                                                             

Fabíniho  28                                                                        

052 01   Spišská Nová Ves                                                  
www.stavcentrum.sk            

email: stavebniny@stavcentrum.sk                                                                                      

3. Dopravca neuprednostňuje žiadneho objednávateľa pred druhým, len v prípade, ak to 

vyžaduje odvrátenie nebezpečia alebo verejný záujem. 

 

Článok 5 

 

Vylúčenie vecí z prepravy 

 
Dopravca neprijíma na prepravu veci, ktorých hmotnosť jednotlivo presahuje užitočnú 

hmotnosť vozidla a rozmery ložnú plochu vozidla. 

 

 

 

Článok 6 

 

Postavenie zástupcov objednávateľa 
 

V prípade, že to vyžaduje charakter prepravovaného materiálu, dopravca bude požadovať 

prítomnosť a spoluprácu zamestnancov objednávateľa prepravy pri nakládke a keď o to 

objednávateľ požiada, umožní sprevádzanie zásielky týmito osobami. 

 

 

 

Článok 7 

 

Podmienky zmeny zmluvy a odstúpenia od zmluvy 
 

 
1. Ak nevyplýva zo zmluvy niečo iné, zmluva zaniká, ak odosielateľ nepožiadal dopravcu 

o prevzatie od uzavretia zmluvy. Až do vydania zásielky má odosielateľ právo dávať za 

podmienok ustanovených týmto prepravným poriadkom dopravcovi nové príkazy. 

Dopravca je povinný vykonať prepravu s odbornou starostlivosťou a v určenej lehote. 

 

2. O zmenu zmluvy o preprave objednávateľ môže požiadať dopravcu ústne alebo písomne 

v dostatočnom časovom predstihu pred vykonaním prepravy. 

 

3. V prípade zmeny zmluvy o preprave sa prepravné dojedná dodatkom. Cena sa určuje 

dohodou v zmysle Zákona o cenách. 

 

4. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť pred výpovednou dohodou, keď pre 

nepredvídateľné príčiny (živelná udalosť, ukončenie podnikania) pominula potreba 

prepravy. 
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5. Dopravca môže od zmluvy odstúpiť pred výpovednou dohodou, keď pre nepredvídané 

okolnosti (havária, živelná pohroma, verejný záujem) nemôže prepravu svojím vozidlom 

zabezpečiť. 

 

6. Na vyrovnaní vzájomných záväzkov, ktoré zmluvným stranám zo zmeny zmluvy 

a z odstúpenia od zmluvy vyplývajú, sa obojstranne dohodnú. 

 

 

 

Článok 8 

 

Nakladanie s tovarom a postup pri poškodení 

 

 
1. Prepravovaný tovar alebo materiál má byť označený tak, aby označenie bolo zhodné 

s označením v sprievodných dokladoch, aby nedošlo k zámene pri vykládke. Balenie má 

byť neporušené a zodpovedajúce charakteru tovaru alebo materiálu. 

 

2. Spôsob nakladania na vozidlo sa dohodne na miestne nakládky. 

 

3. Dopravca zodpovedá za prepravované veci po prevzatí od objednávateľa až do odovzdania 

prijímateľovi. Prijatie prepravovaných vecí je povinný dať potvrdiť prijímateľovi 

v sprievodných dokladoch. 

 

4. V prípade poškodenia  alebo zničenia prepravovaných vecí je dopravca povinný uhradiť 

škodu objednávateľovi, ak sa nepreukáže, že poškodenie alebo zničenie vzniklo bez jeho 

zavinenia. 

 

5. Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na prepravovanej zásielke v čase od prevzatia 

na prepravu až do vzdania, ibaže škoda bola spôsobená odosielateľom alebo príjemcom, 

chybou zásielky, jej obalu alebo balenia, osobitnou povahou zásielky alebo okolnosťou, 

ktorú dopravca nemohol odvrátiť. 

 

6. Pri strate alebo zničení zásielky je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú mala stratená 

alebo zničená zásielka v čase, keď bola prevzatá na prepravu. Okrem toho je povinný 

znášať účelne vynaložené náklady vzniknuté v súvislosti s prepravou stratenej alebo 

zničenej zásielky. Pri poškodení alebo čiastočnej strate zásielky uhrádza dopravca sumu, 

o ktorú bola zásielka znehodnotená, ak je účelné vykonať opravu, uhrádza dopravca 

náklady opravy. 

 

7. Právo na náhradu škody musí odosielateľ uplatniť u dopravcu do šiestich mesiacov od 

vydania zásielky príjemcovi, alebo ak k vydaniu zásielky nedošlo, do šiestich mesiacov od 

prevzatia zásielky na prepravu, inak právo zanikne. 
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Článok 9 

 

Prepravné listiny 
 

 

1. Odosielateľ na každú prepravu vyhotoví sprievodné doklady, v ktorých je obsiahnutá 

adresa odosielateľa, adresa prijímateľa, názov prepravovanej veci (tovaru alebo materiálu), 

množstvo a hodnota prepravovanej veci, dátum nakládky. Podľa charakteru prepravovanej 

veci sa doloží osvedčenie o kvalite (atest laboratória). Za obsah sprievodných dokladov 

dopravca nezodpovedá. 

 

2. Prepravné listiny dopravca starostlivo uchová, okrem prijímateľa ich môže predložiť len 

prípadnej úradnej osobe, ktorá je oprávnená kontrolovať prepravované veci. 

 

3. Dopravca prepravované veci prijímateľovi oproti písomnému potvrdeniu prepravných 

listín a potvrdené prepravné listiny po uskutočnení prepravy vráti odosielateľovi. Týmto sa 

považuje preprava za vykonanú. 

 

4. Prijatím zásielky preberá príjemca ručenie za úhradu pohľadávok dopravcu voči 

odosielateľovi zo zmluvy týkajúce sa prepravy prevzatej zásielky, ak o týchto 

pohľadávkach príjemca vedel alebo musel vedieť (§ 627 Obch. Zákonníka). 

 

 

 

Článok 10 

 

Postup osádky nákladného auta v prípade mimoriadnej udalosti počas prepravy 

 

 
1. Osádka nákladného auta dopravcu v prípade dopravnej nehody, požiaru nákladného auta, 

poškodenia nákladu alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené 

životy alebo zdravie osôb vykoná všetky potrebné opatrenia na odvrátenie týchto 

nebezpečenstiev. Ak celkom nemôže vzniku škody zabrániť, maximálne sa bude snažiť 

o zmierenie škody a nebezpečenstva, ak jeho zdravotný stav v prípade dopravnej nehody 

alebo iného ohrozenia mu to dovolia. 

 

2. O mimoriadnej udalosti neodkladne informuje odosielateľa a postará sa v možnej miere 

o ochranu prepravovanej veci do času, keď môže v ceste pokračovať. Ak by v ceste 

nemohol pokračovať, odovzdá prepravovanú vec náhradnému dopravcovi, ktorého poverí 

odosielateľ s prevzatím prepravovanej veci, keď mu v tom jeho zdravotný stav nebude 

prekážať. 
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Článok 11 

 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 

1. Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov. 

 

Dopravca zodpovedá za škodu vyvolanú osobitnou povahou tejto prevádzky. Rovnako 

zodpovedá aj iný prevádzkovateľ motorového vozidla (§ 427 Obč. Zákonníka). 

Svojej zodpovednosti sa nemôže prevádzkovateľ 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 (§ 428 Obč. Zákonníka). 

Prevádzkovateľ 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 (§ 429 Obč. Zákonníka). 

Namiesto prevádzkovateľa zodpovedá ten, kto použije dopravný prostriedok bez 

vedomia alebo proti vôli prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ zodpovedá spoločne s ním, ak 

takéto použitie dopravného prostriedku svojou nedbanlivosťou umožnil. 

Ak je dopravný prostriedok v oprave, zodpovedá počas opravy prevádzkovateľ 

podniku, v ktorom sa oprava vykonáva a to rovnako ako prevádzkovateľ dopravného 

podniku (§ 430 Obč. Zákonníka). 

Ak sa stretnú prevádzky dvoch alebo viacerých prevádzkovateľov a ak ide 

o vysporiadanie medzi týmito prevádzkovateľmi, zodpovedajú podľa účasti na spôsobení 

vzniknutej škody (§ 431 Obč. Zákonníka). 

 

2. Obchodno - záväzkové vzťahy 

Pokiaľ obchodné záväzkové vzťahy neboli v tomto prepravnom poriadku zvlášť upravené, 

spravuje ich tretia časť Obchodného zákonníka. O tom, že obchodné záväzkové vzťahy sa 

spravujú Obchodným zákonníkom, uzatvoria zmluvné strany písomnú dohodu, ako je to 

zakotvené v § 262 Obch. Zákonníka. 

 

3. Pracovno - právne vzťahy 

Pracovno-právne vzťahy sa riadia Zákonníkom práce. 

 

4. Účinnosť prepravného poriadku 

Tento prepravný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia. 

 

 

 

V Spišskej Novej Vsi, dňa 21.11.2018 

 


