
 
 

DOPRAVNO - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK AUTOBUSOVÝCH STANÍC 
 

1. BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 
2. PARTIZÁNSKE 

 
Spoločnosť ADVANCE ESTATE s.r.o., so sídlom Komenského 8854/19, 010 01 Žilina, IČO:  45 595 445 ako správca a 
prevádzkovateľ autobusových staníc v Bánovciach nad Bebravou, Partizánskom vydáva tento Dopravno-
prevádzkový poriadok, ktorého účelom je najmä zabezpečiť plynulú a bezpečnú prevádzku autobusových staníc.  
Tento Dopravno-prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby nachádzajúce sa v priestoroch autobusovej 
stanice, najmä pre dopravcov využívajúcich služby autobusovej stanice na základe zmluvy o poskytnutí služieb 
autobusovej stanice, vodičov autobusov zabezpečujúcich linky týchto dopravcov a zamestnancov týchto dopravcov, 
pre zamestnancov prevádzkovateľa autobusovej stanice a všetkých účastníkov cestnej premávky. 

 
I. Povolenie na vjazd  
1. Vjazd do priestorov stanovíšť autobusovej stanice je povolený len: 

a) autobusom verejných pravidelných autobusových liniek so schválenou zastávkou na autobusovej stanici 
(spojom prímestskej pravidelnej dopravy, spojom diaľkovej a medzinárodnej pravidelnej dopravy 
a spojom osobitnej pravidelnej dopravy); 

b) autobusom zaisťujúcim nepravidelnú/príležitostnú dopravu a osobitnú pravidelnú dopravu na základe 
dohody so správcom autobusovej stanice; 

c) vozidlám lekárskej pomoci, polície a požiarnej ochrany pri zásahu alebo inom plnení služobných 
povinností; 

d) vozidlám, ktorým bolo udelené povolenie na tento vjazd. 
2. Dopravcovia sú  povinní všetky autobusy, ktoré majú na autobusovej stanici zastávku, označiť obchodným 

menom dopravcu a smerovými tabuľami východiskovej a cieľovej zastávky príslušnej linky dopravcu. 
3. Vjazd do priestorov stanovíšť v zmysle ustanovenia bodu 1. tohto ustanovenia Dopravno-prevádzkového 

poriadku je spoplatnený podľa Cenníka služieb poskytovaných na autobusovej stanici. Cenník služieb je 
zverejnený na webovom sídle správcu autobusovej stanice. Všetci dopravcovia sú povinní platiť poplatky za 
služby riadne a včas na základe faktúry správcu autobusovej stanice.  

 
II. Povinnosti vodičov 
1. V priestoroch autobusovej stanice sú všetci vodiči povinní dodržiavať ustanovenia zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej 

premávke, tohto Dopravno-prevádzkového poriadku a pokyny správcu autobusovej stanice a jeho 
zamestnancov, príp. osôb poverených správcom autobusovej stanice správou autobusovej stanice tak, aby bola 
zabezpečená plynulá a bezpečná  prevádzka autobusovej stanice.  

2. Smer vjazdu, výjazdu a pohybu vozidiel po autobusovej stanici je označený dopravným značením. Stanovištia 
autobusovej stanice sú očíslované. Najvyššia povolená rýchlosť vozidiel v priestoroch autobusovej stanice je 20 
km/hod. 

3. Priestory autobusovej stanice môžu využívať iba autobusy verejnej pravidelnej autobusovej dopravy dopravcov, 
ktorí majú na autobusovej stanici v zmysle cestovného poriadku zastávku. V prípade prechádzajúcej linky má 
autobus oprávnenie využívať priestory autobusovej stanice len počas doby určenej cestovným poriadkom pre 
nástup a výstup cestujúcich. V prípade končiacich liniek má autobus oprávnenie využívať priestory autobusovej 
stanice i počas doby pred príchodom alebo po príchode spoja.  

4. Priestory autobusovej stanice môžu využívať i autobusy nepravidelnej/príležitostnej dopravy a osobitnej 
pravidelnej dopravy, avšak len na základe dohody so správcom autobusovej stanice. 

5. Parkovanie vozidiel je povolené len na nevyhnutne potrebný čas na plochách určených na tento účel. Vodič je 
povinný odstavené vozidlo zabezpečiť proti vlámaniu a odcudzeniu. Správca autobusovej stanice nezodpovedá 
za školy, ktoré vzniknú v čase odstavenia vozidla v priestoroch autobusovej stanice. Na odstavných plochách je 
zakázané vozidlá čistiť a upratovať.  

6. V priestoroch autobusovej stanice je zakázané  
a) vzájomné predchádzanie vozidiel; 
b) používanie zvukových signálov; 
c) ponechanie motora v chode po pristavení na stanovište; 
d) zastavovanie v smere jazdy mimo určených stanovíšť; 
e) cúvanie s vozidlom bez použitia výstražného zvukového znamenia; 



 
f) parkovanie vozidiel na stanovištiach;   
g) zastavovanie v jazdnej dráhe, okrem odôvodnených prípadov. 

7. Vodiči autobusov využívajúci priestory autobusovej stanice  sú povinní :    
a) pristaviť vozidlo v čase určenom platným cestovným poriadkom na stanovište podľa rozpisu a následne 

začať vybavovať cestujúcich,   
b) po pristavení vozidla k vybaveniu cestujúcich zastaviť motor a predhrievacie  zariadenie,   
c) dodržať čas odchodu spoja z autobusovej stanice v súlade s platným cestovným poriadkom/s dohodou so 

správcom autobusovej stanice, 
d) spolupracovať so správcom autobusovej stanice pri zabezpečovaní plynulosti  prevádzky 

autobusovej, informovať ho o mimoriadnych udalostiach, ktoré by mohli narušiť  chod dopravy, 
meškanie alebo vynechanie spoja, spolupracovať pri riešení nepravidelností k spokojnosti 
cestujúcich, 

e) zabezpečiť, aby nedošlo v priestoroch autobusovej stanice k úniku ropných produktov a iných látok 
ohrozujúcich životné prostredie z jeho vozidla.  
 

III. Povinnosti chodcov 
1. Chodci sú oprávnení zdržiavať sa v priestoroch autobusovej stanice len v súvislosti s využívaním služieb 

autobusovej stanice a dopravných spojov, ktoré majú zastávku na autobusovej stanici.   
2. Chodci sú povinní rešpektovať dopravné značenie. Voľný pohyb chodcov v jazdnej dráhe v celom priestore 

autobusovej stanice je zakázaný.  K jednotlivým stanovištiam majú chodci prístup len v miestach na to určených 
a na prechodoch pre chodcov.    

3. Chodci sú povinní dodržiavať čistotu a poriadok v priestoroch autobusovej stanice. 
 

IV. Informácie pre cestujúcich 
1. Informácie pre cestujúcich o príchodoch a odchodoch autobusov pravidelnej verejnej dopravy sú umiestnené v 

informačnom systéme správcu autobusovej stanice, t.j. na jednotlivých stanovištiach autobusovej, a to v rozsahu 
údaju o čase odchodu spoja podľa platného cestovného poriadku dopravcu. 
 

V. Nehody a úrazy 
1. Účastníci dopravných nehôd a úrazov, ku ktorým došlo v priestoroch autobusovej stanice, sú povinní túto 

skutočnosť bez zbytočného odkladu ohlásiť správcovi autobusovej stanice.  Vodiči autobusov prítomní na 
autobusovej stanici sú povinní neodkladne poskytnúť postihnutému nevyhnutnú prvú pomoc a podľa okolnosti 
privolať záchrannú lekársku pomoc, políciu a správcu autobusovej stanice. Do príchodu zodpovednej osoby je 
nutné dbať o to, aby bola dopravná nehoda alebo úraz riadne zdokumentovaná (t.j, nezasahovalo sa do 
postavenia dopravných prostriedkov, boli poskytnuté adresy svedkov a pod.). 
 

VI. Straty a nálezy 
1. Vodiči autobusov sú povinní v prípade ukončenia spoja v autobusovej stanici prehliadnuť priestor pre 

cestujúcich a veci nájdené vo vozidle neodkladne odovzdať správcovi autobusovej stanice.  
 

VII. Záverečné ustanovenia 
1. Tento Dopravno-prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. 4. 2019. 
2. Tento Dopravno-prevádzkový poriadok zverejňuje správca autobusovej stanice na vývesnej tabuli autobusovej 

stanice ako aj na webovom sídle správcu autobusovej stanice. 
 
Prílohy: 

1. Schéma autobusovej stanice Bánovce nad Bebravou 
2. Schéma autobusovej stanice Partizánske 

 
správca autobusovej stanice 

ADVANCE ESTATE s.r.o. 
Ing. Anton Mamojka, konateľ 


