
PREPRAVNÝ PORIADOK 
 

pre vykonávanie osobnej cestnej dopravy – taxislužby 
vypracovaný v súlade so zákonom č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, zákonom č. 8/2009 

Z.z. o cestnej premávke, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
 
 

Čl. I 
Úvodné ustanovenia 

 
 

1. Tento prepravný poriadok upravuje prepravné podmienky spoločnosti  UK  
Advertising  s.r.o. Žilina v postavení dopravcu  /ďalej  ako „dopravca“/ potrebné na 
uzavretie prepravnej zmluvy v taxislužbe /ďalej  ako  „Prepravný poriadok“/. 

2. Prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke 
dopravcu  www.taxiliptov.sk a  www.liptovtaxi.sk   a v sídle spoločnosti. Po jeho 
zverejnení je jeho obsah súčasťou každej zmluvy o preprave a úprave práv 
a povinnosti účastníkov. 

3. Na účely tohto prepravného poriadku je Taxislužba prevádzkovanie osobnej dopravy 
vozidlami taxislužby jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového 
miesta podľa zmluvy o preprave osôb. 

4. Na účely tohto prepravného poriadku sa dopravcom rozumie prevádzkovateľ osobnej 
cestnej dopravy – taxislužby odo dňa právoplatnosti koncesie, ktorá ho oprávňuje na 
poskytovanie prepravných služieb cestujúcim a ich batožine a s tým súvisiace služby 
na základe zmluvy o preprave osôb. 
 

 
Čl II. 

Povinnosti dopravcu 
 
 
 
Dopravca je povinný najmä: 
a/  Prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v taxislužbe podľa prepravného poriadku 
b/ Zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie aktuálneho znenia prepravného poriadku na 

svojej webovej stránke  www.taxiliptov.sk, www.liptovtaxi.sk a v sídle – prevádzke 
spoločnosti. 

c/ Prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby a po uskutočnení 
prepravy vydať cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení 
cestovného vo vozidle taxislužby. 

d/ Starať sa o bezpečnosť,  pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich 
batožiny. 

e/ Označiť každé prevádzkované vozidlo svojim obchodným menom 
a prevádzkovateľom taxislužby. 

f/ Byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním osobnej 
cestnej dopravy v taxislužbe, cestujúcim a tretím osobám. Vozidlo musí mať platné 
poistenie PZP a havarijné poistenie vozidla. 

g/ Ak na základe zmluvy s dopravcom poskytuje osobnú cestnú dopravu v taxislužbe 
vykonávajúci dopravca,  ustanovenia tohto prepravného poriadku sa naňho vzťahujú 
v rovnakom rozsahu. 



Ak sa dopravca a cestujúci nedohodnú inak, majú právo ukončiť vzájomné záväzkové 
vzťahy a vyrovnať si svoje vzájomné pohľadávky. Ak cestujúci vo vyššie uvedenej 
lehote neoznámi dopravcovi svoj nesúhlas so zmenou prepravného poriadku, platí, že 
so zmenou súhlasí a akceptuje ponuku dopravcu a cestujúci sa odo dňa účinnosti 
zmeny riadia zmeneným prepravným poriadkom. 
 

4. Pôsobnosť tohto prepravného poriadku alebo jeho časti možno vylúčiť iba písomnou 
dohodou cestujúceho a dopravcu. 

5. Tento prepravný poriadok bol schválený rozhodnutím valného zhromaždenia 
dopravcu dňa .................. a je účinný od ................... 

6. Tento prepravný poriadok bol zverejnený dňa ................ 
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