
Všeobecné  podmienky užívania  
autobusovej stanice Bánovce nad Bebravou, Partizánske 

 
I. Vymedzenie pojmov 

 
Správca autobusovej stanice - spoločnosť ADVANCE ESTATE s.r.o., so sídlom Komenského 
8854/19, 010 01 Žilina, IČO:  45 595 445, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel 
Sro, vložka č. 53063/L, kontakt: Ing. Andrea Buocikova, mobil: +421 907 643 830,   e-mail: 
office@advanceinvestments.sk 
Autobusová stanica – autobusová stanica Bánovce nad Bebravou, Partizánske 
Dopravca – dopravca, ktorý  vykonáva pravidelnú prepravu osôb verejnou autobusovou dopravou 
a v súlade s dopravnou licenciou využíva služby Autobusovej stanice. 
Iný užívateľ Autobusovej stanice  - dopravca, ktorý  vykonáva osobitnú pravidelnú prepravu osôb 
autobusovou dopravou alebo príležitostnú (nepravidelnú) prepravu osôb autobusovou dopravou. 
Vozidlo – vozidlo v priestoroch autobusovej stanice, najmä autobus/spoj Dopravcu alebo Iného 
užívateľa Autobusovej stanice. 
Cenník - cenník za poskytnuté služby na autobusovej stanici Bánovce nad Bebravou, Partizánske 
vydaný Správcom autobusovej stanice  
Zmluva - zmluva o poskytnutí služieb autobusovej stanice Bánovce nad 
Bebravou/Partizánske/...uzatvorená  medzi Správcom autobusovej stanice a Dopravcom   
Vybavenie spoja - nástup a výstup cestujúcich do vozidla/spoja Dopravcu alebo Iného užívateľa 
Autobusovej stanice 

 
II. Povinnosti Správcu autobusovej stanice 

 
1. Správca autobusovej stanice je povinný, ak nie je v týchto všeobecných podmienkach užívania 

Autobusovej stanice uvedené inak, umožniť Dopravcovi užívanie Autobusovej stanice v nevyhnutnom 
rozsahu a na nevyhnutný čas, t,j. na čas nevyhnutný na vjazd Vozidla do Autobusovej stanice, státie Vozidla 
na stojisku Autobusovej stanice za účelom nástupu a výstupu cestujúcich do Vozidla a výjazd vozidla 
z Autobusovej stanice. Ak sa Správca autobusovej stanice a Dopravca nedohodnú inak, za nevyhnutný čas 
na Vybavenie spoja sa považuje 20 minút.  

2. Správca autobusovej stanice uzatvára s Dopravcom Zmluvu, ktorej predmetom je podrobnejšia úprava 
práv a povinností v súvislosti s užívaním Autobusovej stanice. 

3. Správca autobusovej stanice je oprávnený na základe osobitnej dohody umožniť Inému užívateľovi 
Autobusovej stanice užívanie Autobusovej stanice v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, t,j. na čas 
nevyhnutný na vjazd Vozidla do Autobusovej stanice, státie Vozidla na stojisku Autobusovej stanice za 
účelom nástupu a výstupu cestujúcich do Vozidla a výjazd vozidla z Autobusovej stanice.  Ak sa Správca 
autobusovej stanice a Iný užívateľ Autobusovej stanice  nedohodnú inak, za nevyhnutný čas na Vybavenie 
spoja sa považuje 20 minút. 

4. Správca autobusovej stanice je povinný určiť režim využívania jednotlivých stanovíšť Autobusovej stanice 
tak, aby Dopravcovia a Iní užívatelia Autobusovej stanice mohli na Autobusovej stanici riadne vybaviť 
svoje spoje.  

5. Vjazd do priestorov stanovíšť Autobusovej stanice je spoplatnený podľa Cenníka služieb poskytovaných 
na Autobusovej stanici. Cenník služieb je zverejnený na webovom sídle Správcu autobusovej stanice. 
Dopravca a Iný užívateľ Autobusovej stanice je povinný platiť poplatky za služby Autobusovej stanice 
riadne a včas na základe faktúry Správcu autobusovej stanice.  

6. Správca autobusovej stanice je povinný zriadiť a udržiavať označníky zastávok a informačnú tabuľu na 
Autobusovej stanici. 

7. Správca autobusovej stanice je povinný poskytovať cestujúcim informačné služby o spojoch, ktoré majú 
podľa dopravnej licencie a cestovných poriadkom dodaných Dopravcami zastávku na Autobusovej stanici, 
prostredníctvom informačného systému Správcu autobusovej stanice, t.j.  na jednotlivých stanovištiach 
Autobusovej stanice. Správca autobusovej stanice poskytuje cestujúcim informácie, v rozsahu údajov 
o čase odchodu jednotlivých spojov Dopravcu z Autobusovej stanice, ktoré boli predložené Dopravcom 
Správcovi autobusovej stanice v lehote 10 dní od ich dodania.  



 
 
 
 

8. Správca autobusovej stanice je povinný na webovom sídle zverejniť: 
a) Všeobecné podmienky užívania Autobusovej stanice 
b) Cenník za poskytnuté služby na Autobusovej stanici  
c) Dopravno-prevádzkový poriadok Autobusovej stanice 
d) aktuálny čas odchodu spojov Dopravcu z Autobusovej stanice podľa platného cestovného poriadku 
Dopravcu v prípade, ak tieto informácie Dopravca dodá Správcovi autobusovej stanice riadne a včas, a to 
v lehote 10 dní od ich dodania. 

 
 

III. Povinnosti Dopravcu 
1. Dopravca a Iný užívateľ Autobusovej stanice je povinný realizovať Vybavenie spoja výlučne na stanovišti 

Autobusovej stanice určenom Správcom autobusovej stanice. 
2. Dopravca a Iný užívateľ Autobusovej stanice je povinný dodržiavať časy príchodu do Autobusovej stanice 

a odchodu z Autobusovej stanice, akékoľvek zmeny je povinný vopred hlásiť Správcovi autobusovej 
stanice.  

3. Dopravca a Iný užívateľ Autobusovej stanice je povinný využívať Autobusovú stanicu v nevyhnutnom 
rozsahu a na nevyhnutný čas.  

4. Dopravca je povinný vopred nahlásiť' Správcovi autobusovej stanice počty a termíny posilových spojov. 
5. Dopravca a Iný užívateľ Autobusovej stanice je povinný rešpektovať pokyny Správcu autobusovej stanice, 

tieto Všeobecné podmienky užívania Autobusovej stanice, Dopravno-prevádzkový poriadok Autobusovej 
stanice. Pre Dopravcu a Iného užívateľa Autobusovej stanice je záväzný Cenník za poskytnuté služby na 
Autobusovej stanici vydaný Správcom autobusovej stanice.  

6. Dopravca a Iný užívateľ Autobusovej stanice je v súvislosti s užívaním služieb Autobusovej stanice 
povinný konať v súlade s príslušnými právnymi predpismi tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na 
majetku, na prírode a životnom prostrední ani k iným zásahom do práv fyzických a právnických osôb.  

7. Dopravca je povinný najneskôr 10 dní pred akoukoľvek zmenou cestovných poriadkov zaslať Správcovi 
autobusovej stanice zmenený cestovný poriadok potvrdený príslušným schvaľujúcim   
orgánom.   

8. Dopravca je povinný všetky Vozidlá označiť obchodným menom Dopravcu a smerovými tabuľami 
východiskovej a cieľovej zastávky príslušnej linky Dopravcu.  

9. Dopravca a Iný užívateľ Autobusovej stanice je povinný zabezpečiť, aby nedošlo v priestoroch 
Autobusovej stanice k úniku ropných produktov a iných látok ohrozujúcich životné prostredie z Vozidla. 
V prípade, ak z Vozidla unikne nebezpečná látka na spevnenú plochu a do kanalizácie, je Dopravca a Iný 
užívateľ Autobusovej stanice túto skutočnosť' povinný okamžite oznámiť Správcovi autobusovej stanice a 
ihneď na vlastné náklady zabezpečiť likvidáciu havarijného stavu. Dopravca a Iný užívateľ Autobusovej 
stanice je povinný znášať všetky škody, ktoré boli v dôsledku tejto udalosti spôsobené, a všetky sankcie, 
ktoré budú uložené v súvislosti s touto udalosťou.  

 
IV. Sankcie a iné poplatky 

 
1. Správca autobusovej stanice je oprávnený vyfakturovať Dopravcovi a Inému užívateľovi Autobusovej 

stanice sankciu alebo poplatok za: 
a) nedodržanie nevyhnutného času státia Vozidla na stanovišti,  
b) iné porušenie Dopravno-prevádzkového poriadku Autobusovej stanice. 

2. Správca autobusovej stanice je oprávnený vyfakturovať Dopravcovi nenahlásenie zmeny cestovného 
poriadku. 

3. Za neuhradenú faktúru v lehote splatnosti je Správca autobusovej stanice oprávnený vyfakturovať 
Dopravcovi a Inému užívateľovi Autobusovej stanice úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň 
omeškania z ceny neuhradenej faktúry v lehote splatnosti. 

4. Úhradou sankcie Dopravcom a Iným užívateľom Autobusovej stanice nie je dotknutý nárok Správcu 
autobusovej stanice na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti Dopravcu a Iného užívateľa 
Autobusovej stanice, na ktorú sa vzťahuje sankcia, a to v rozsahu, v ktorom škoda presahuje výšku sankcie. 

5. V prípade omeškania Dopravcu alebo Iného užívateľa Autobusovej stanice s úhradou poplatkov za služby 
Autobusovej stanice o viac ako 30 dní, je Správca autobusovej stanice oprávnený zakázať Vozidlám tohto 
Dopravcu alebo Iného užívateľa Autobusovej stanice vstup na Autobusovú stanicu a užívanie Autobusovej 
stanice a to až do riadneho uhradenie všetkých poplatkov, vrátane úrokov z meškania. Zákaz vstupu oznámi 
Správca autobusovej stanice Dopravcovi alebo Inému užívateľovi Autobusovej stanice  písomným 
oznámením zaslaným na adresu Dopravcu alebo Iného užívateľa Autobusovej stanice. Zákaz sa považuje  



 
 
 
 
za účinný 5 dní odo dňa jeho preukázateľného odoslanie Dopravcovi alebo Inému užívateľovi autobusovej 
stanice na adresu uvedenú v Zmluve so Správcom autobusovej stanice alebo vo verejnom registri 
(obchodný register, živnostenský register). V prípade porušenia zákazu je Správca autobusovej stanice 
oprávnený iniciovať voči porušiteľovi vyvodenie priestupkovej, trestnoprávnej ako aj obchodnoprávnej 
zodpovednosti. 

 
6. Správca autobusovej stanice je oprávnený zakázať Vozidlám vstup na Autobusovú stanicu a užívanie 

Autobusovej stanici podľa predchádzajúceho bodu tohto článku všeobecných podmienok užívania 
Autobusovej stanice  tiež v prípade, ak dôjde k zániku Zmluvy z dôvodu odstúpenia Správcu autobusovej 
stanice od Zmluvy pre omeškanie Dopravcu s úhradou poplatkov za služby Autobusovej stanice. Dotknutý 
Dopravca je oprávnený užívať Autobusovú stanicu len na základe novej Zmluvy uzatvorenej so Správcom 
autobusovej stanice po úhrade všetkých nedoplatkov. 
 

 
 

V. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tieto všeobecné podmienky užívania Autobusovej stanice sú účinné od 1.7.2019. 

 
 

 
V Žiline dňa 28.06.2019 
 
 
 
 
 
 

správca autobusovej stanice 
ADVANCE ESTATE s.r.o. 
Mgr. Jana Decká, konateľ 

 
 


