
Všeobecné  podmienky užívania autobusovej stanice Bánovce nad 
Bebravou/Partizánske 

 
 

I.  
Úvodné ustanovenia 

 
1. Všeobecné podmienky užívania autobusovej stanice Bánovce nad Bebravou/Partizánske zo dňa 

1.3.2022  (ďalej ako „Všeobecné podmienky užívania“), spolu s Dopravno-prevádzkovým 
poriadkom autobusových staníc 1. Bánovce nad Bebravou, 2. Partizánske zo dňa 1.3.2022 (ďalej 
ako „Dopravno-prevádzkový poriadok“) a Cenníkom za poskytnuté služby na Autobusovej 
stanice zo dňa 1.1.2022  (ďalej ako „Cenník“) tvoria základné dokumenty pre užívanie autobusovej 
stanice Bánovce nad Bebravou a Partizánske. 
 
 

II. 
Vymedzenie pojmov 

 
Správca autobusovej stanice – je 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: Mgr. Štefan Straka, mobil: 
+421 917 749 105, e-mail: straka@advanceinvestments.sk 
 
Autobusová stanica – je autobusová stanica Bánovce nad Bebravou a/alebo autobusová stanica 
Partizánske 
 
Dopravca – je dopravca, ktorý vykonáva pravidelnú prepravu osôb verejnou autobusovou 
dopravou a v súlade s dopravnou licenciou využíva služby Autobusovej stanice 
 
Iný užívateľ Autobusovej stanice - je dopravca, ktorý  vykonáva osobitnú pravidelnú prepravu 
osôb autobusovou dopravou a/alebo príležitostnú (nepravidelnú) prepravu, diaľkovú prepravu 
a/alebo medzinárodnú pravidelnú prepravu osôb autobusovou dopravou 
 
Cestovný poriadok –  je súhrnný prehľad Spojov Linky zabezpečujúcej prepravu Cestujúcich 
na určitej trase  
 
Vozidlo – je najmä autobus Dopravcu a/alebo Iného užívateľa Autobusovej stanice vstupujúci 
do priestorov Autobusovej stanice za účelom Vybavenia Spoja 
 
Linka – je rada Vozidiel označených rovnakým číslo, ktoré premávajú na vopred určenom 
okruhu (trase) a zabezpečujú prevoz Cestujúcich podľa schváleného Cestovného poriadku 

 
Spoj – je konkrétne Vozidlo Linky 
 
Posilový spoj – je vypravený spoj Dopravcom a/alebo Iným užívateľom Autobusovej stanice 
nad rámec bežných vypravených Spojov Linky podľa Cestovného poriadku 



 
Cenník – je sadzobník za poskytnuté služby Autobusovej stanice vydaný Správcom autobusovej 
stanice v súlade s platným právnym poriadkom 
  
Zmluva - zmluva o poskytnutí služieb autobusovej stanice Bánovce nad Bebravou/Partizánske 
uzatvorená  medzi Správcom autobusovej stanice a Dopravcom 
 
Vjazd – je premiestnenie sa Vozidla do priestorov Autobusovej stanice, kde sa nachádzajú 
Stojiská na Vybavenie spoja 
 
Výjazd – je premiestnenie sa Vozidla z priestorov Autobusovej stanice, kde sa nachádzajú 
Stojiská na Vybavenie spoja 

 
Vybavenie spoja - nástup a/alebo výstup Cestujúcich do/z Vozidla Dopravcu a/alebo Iného 
užívateľa Autobusovej stanice 
 
Nevyhnutný čas – je čas, ktorý slúži na Vybavenie spoja, a to vrátane vjazdu, doby státia 
a výjazdu Spoja 
 
Nevyhnutný čas na zmenu Spoja – je čas, ktorý slúži na Vybavenie spoja pri jeho poslednej 
zastávke na trase a na Vybavenia spoja pri jeho prvej zastávke na trase, a to vrátane vjazdu, 
doby státia a výjazdu Spoja a prestávky Vozidla na odstavnej ploche, predstavuje súčet 
Nevyhnutného času a Prestoja Vozidla 
 
Prestoj Vozidla - je čas medzi Vybavím spoja pri jeho poslednej zastávke na trase a na 
Vybavením spoja pri jeho prvej zastávke na trase 
 
EČV – je evidenčné číslo Vozidla 
 
Cestujúci – je osoba/osoby odoberajúce prepravné služby Dopravcu 
 
Priestor Autobusovej stanice Bánovce nad Bebravou – je miesto vymedzené parc. reg. „C“ 
s parc. č. 415, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 180 m2, parc. č. 416/5, 
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 65 m2, parc. č. 416/24, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3.349 m2, parc. č. 416/27, druh pozemku: zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 692 m2, parc. č. 416/28, druh pozemku: zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 766 m2, parc. č. 416/29, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 371 m2,parc. č. 416/30, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 373 
m2, parc. č. 416/31, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 337 m2, parc. č. 
416/32, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 46 m2, parc. č. 416/33, druh 
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 593 m2, parc. č. 416/35, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 103 m2 a parc. č. 416/41, druh pozemku: zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 156 m2 a stavba so súpisným č. 661 postavenej na pozemku s parc. 
č. 415, druh stavby: budova obchodu a služieb, popis stavby: výpravno-administratívna budova 
spoločne zapísané na LV č. 4315 pre okres: Bánovce nas Bebravou, obec: Bánovce nad 
Bebravou, k. ú. Bánovce nad Bebravou 



 
Priestor Autobusovej stanice Partizánske – je miesto vymedzené parc. reg. „C“ s parc. č. 
3966/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11. 412 m2 a parc. č. 3966/12, 
druh pozemku: zastavená plocha a nádvorie o výmere 218 m2 zapísané na LV č. 2533 pre okres: 
Partizánske, obec: Partizánske, k. ú.: Partizánske a stavba:  bez súpisného č. postavená na 
pozemku parc. č. 3966/1, druh stavby: inžinierska stavba, popis stavby: autobusové nástupište 
a stavby so súp. č. 2132 postavená na pozemku parc. č. 3966/12, druh stavby: iná dopravná 
a telekomunikačná budova (budova prístavu, garáže, kryté parkovisko, budova na rádiové 
a televízna vysielanie a iné spoločne zapísané na LV č. 5302 pre okres: Partizánske, obec: 
Partizánske, k. ú.: Partizánske 
 
Priestor Autobusovej stanice – je spoločné označenie Priestoru Autobusovej stanice Bánovce 
nad Bebravou a Priestoru Autobusovej stanice Partizánske 
 
Stojisko – je odstavná plocha v priestoroch Autobusovej stanice, ktoré slúži výlučne na 
Vybavenie spoja na Nevyhnutný čas 

 
Vodič – je osoba, ktorá samostatne vedie a obsluhuje Vozidlo pre Dopravcu a/alebo Iného 
užívateľa Autobusovej stanice na základe príslušných povolení za účelom prepravy osôb v 
cestnej doprave 
 
Chodec – podľa § 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov: „účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj 
osoba, ktorá napríklad tlačí alebo ťahá sánky, detský kočík, vozík pre osoby so zdravotným 
postihnutím alebo ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm, osoba, ktorá sa 
pohybuje na lyžiach, korčuliach, kolobežke bez pomocného motorčeka, skejtborde alebo 
obdobnom športovom vybavení, pomocou mechanického alebo elektrického vozíka pre osoby 
so zdravotným postihnutím, a osoba, ktorá tlačí bicykel, motocykel alebo kolobežku s 
pomocným motorčekom, alebo vedie zviera“ 
 
Účastníci dopravných nehôd a/alebo úrazov - každá osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo 
pasívne zúčastnila na dopravnej nehode a/alebo, častokrát aj svedok (okolo idúce Vozidlo, či 
Chodec) 
 
 

III. 
Povinnosti Správcu autobusovej stanice 

 
1. Správca autobusovej stanice je povinný umožniť Dopravcovi užívanie Autobusovej 

stanice v nevyhnutnom rozsahu a na Nevyhnutný čas za účelom vjazdu Vozidla do 
priestorov Autobusovej stanice, státia Vozidla na Stojisku Autobusovej stanice za 
účelom Vybavenia spoja a výjazdu Vozidla z Autobusovej stanice. Ak sa Správca 
autobusovej stanice a Dopravca nedohodnú inak, za Nevyhnutný čas 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 osobitného zmluvného vzťahu 
umožniť Inému užívateľovi Autobusovej stanice užívanie Autobusovej stanice 
v nevyhnutnom rozsahu a na Nevyhnutný čas za účelom  vjazdu Vozidla do priestorov do 
Autobusovej stanice, státia Vozidla na Stojisku Autobusovej stanice za účelom 
Vybavenia spoja a výjazd vozidla z Autobusovej stanice.  Ak sa Správca autobusovej 
stanice a Iný užívateľ Autobusovej stanice nedohodnú inak, za Nevyhnutný čas sa 
považuje 20 minút. 

 
4. Dopravca a/alebo Iný užívateľ Autobusovej stanice je oprávnený v prípade Vozidla 

obsluhujúceho poslednú zastávku Spoja na trase, a zároveň prvú zastávku Spoja na trase, 
v prípade tohto Prestoja, zdržať sa v Priestore Autobusovej stanice na Nevyhnutný čas 
na zmenu Spoja.  
 

5. Správca autobusovej stanice je povinný určiť režim využívania jednotlivých Stojísk tak, 
aby Dopravca a/alebo Iný užívateľ Autobusovej stanice mohol na Autobusovej stanici 
riadne vybaviť svoje Spoje.  

 
6. Vjazd do priestorov Stojísk Autobusovej stanice je spoplatnený podľa Cenníka. Cenník 

je zverejnený na webovom sídle Správcu autobusovej stanice: www.advanceestate.sk. 
Dopravca a/alebo Iný užívateľ Autobusovej stanice je povinný platiť poplatky za 
poskytnuté služby autobusovej stanice riadne a včas na základe faktúry vystavenej 
Správcom autobusovej stanice.  
 

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

8. Označníky podľa bodu 7 tohto článku Všeobecných podmienok užívania obsahujú 
informácie: 
- smer Spojov Linky, 
- časy odchodov Spojov Linky, 

 
9. Informačná tabuľa podľa bodu 6 tohto článku Všeobecných podmienok užívania obsahuje 

informácie: 
– smer Spoja Linky, 
–  čas odchodu Spoja, 
– Stojisko, ku ktorému bude Spoj pristavený. 

 
10. Správca autobusovej stanice je povinný poskytovať Cestujúcim informačné služby 

o Spojoch, ktoré majú na Autobusovej stanici zastávku na trase, a to prostredníctvom: 
– označníkov na jednotlivých Stojiskách, 
– informačnej tabule Správcu autobusovej stanice umiestnenej v hale Autobusovej 



stanice.  
11. Správca autobusovej stanice poskytuje Cestujúcim informácie o Spojoch Liniek 

Dopravcu a/alebo Iného užívateľa Autobusovej stanice v rozsahu údajov o čase odchodu 
jednotlivých Spojov Dopravcu a/alebo Iného užívateľa Autobusovej stanice z 
Autobusovej stanice, ktoré boli predložené Dopravcom Správcovi autobusovej stanice. 
 

12. Správca autobusovej stanice je povinný vyhotoviť všetky dokumenty, upozornenia 
a všetky potrebné zabezpečenia pre Dopravcov a/alebo Iných užívateľov Autobusovej 
stanice, ako aj pre Cestujúcich v súvislosti s umiestnením technického zariadenia 
určeného na snímanie EČV. 
 

13. Správca autobusovej stanice je povinný na webovom sídle: www.advanceestate.sk  
zverejniť: 
a) Všeobecné podmienky užívania, 
b) Cenník, 
c) Dopravno-prevádzkový poriadok, 
d) Cestovný poriadok Dopravcu a/alebo Iného užívateľa Autobusovej stanice – podľa 

posledného doručeného znenia, 
e) dokumenty súvisiace s umiestnením technického zariadenia určeného na snímanie 

štátnych poznávacích značiek. 
 
14. V prípade, ak dôjde k zmene Cestovného poriadku, Dopravca a/alebo Iný užívateľ 

Autobusovej stanice je povinný dodať Správcovi autobusovej stanice takúto zmenu riadne 
a včas. V prípade takéhoto doručenia je Správca autobusovej stanice povinný zverejniť 
nový rozpis Cestovného poriadku v lehote 10 pracovných dní od jeho dodania 
Dopravcom a/alebo Iným užívateľom Autobusovej stanice. 
 

 
IV.  

Povinnosti Dopravcu a/alebo Iného užívateľa Autobusovej stanice 
 
1. Dopravca a/alebo Iný užívateľ Autobusovej stanice je povinný realizovať Vybavenie 

spoja výlučne na Stojisku Autobusovej stanice určenom Správcom autobusovej stanice. 
 

2. Dopravca a/alebo Iný užívateľ Autobusovej stanice je povinný dodržiavať časy príchodu 
do priestorov Autobusovej stanice a odchodu z priestorov Autobusovej stanice, ako aj 
Nevyhnutný čas, ktorý Vozidlo strávi v priestoroch Autobusovej stanice.  
 

3. Akékoľvek zmeny majúce vplyv na chod Autobusovej stanice je Dopravca a/alebo Iný 
užívateľ Autobusovej stanice povinný vopred hlásiť Správcovi autobusovej stanice, a to 
bezprostredne potom ako sa o takejto zmene dozvie. 
 

4. Dopravca a/alebo Iný užívateľ Autobusovej stanice je povinný využívať Autobusovú 
stanicu v nevyhnutnom rozsahu a na Nevyhnutný čas.  



 
5. Dopravca a/alebo Iný užívateľ Autobusovej stanice je povinný vopred nahlásiť Správcovi 

autobusovej stanice počty a termíny Posilových spojov. 
 

6. Dopravca a/alebo Iný užívateľ Autobusovej stanice je povinný rešpektovať pokyny 
Správcu autobusovej stanice, tieto Všeobecné podmienky užívania, ako aj ostatné 
dokumenty bližšie špecifikované v čl. III bod 11 týchto Všeobecných podmienok 
užívania. 
 

7. Dopravca a/alebo Iný užívateľ Autobusovej stanice je povinný strpieť nasnímanie Vjazdu 
Vozidla do priestorov Autobusovej stanice za účelom zachytenia EČV a jeho následného 
priradenia k Vozidlám Dopravcu pre fakturáciu vjazdov. Uvedené ustanovenie sa pre 
Výjazd Vozidiel použije primerane. 
 

8. Dopravca a/alebo Iný užívateľ Autobusovej stanice je povinný uhrádzať poplatok za 
každý vjazd Spoja do priestorov Autobusovej stanice v zmysle platného Cenníka. 
 

9. Dopravca a/alebo Iný užívateľ Autobusovej stanice je povinný vyhotoviť zoznam EČV 
Vozidiel, ktoré budú obsluhovať Spoje Linky. Do daného zoznamu je zároveň povinný 
uviesť aj EČV Vozidiel, ktoré budú obsluhovať Spoje Linky ako záložné Vozidlá. 
 

10. V prípade, ak nastane situácia, keď Dopravca a/alebo Iný užívateľ Autobusovej stanice  
nie je spôsobilý obslúžiť Spoj Linky náhradným Vozidlom, ktoré Dopravca a/alebo Iný 
užívateľ Autobusovej stanice uviedol do zoznamu EČV podľa bodu 8 tohto článku 
Všeobecných podmienok užívania, je povinný tak urobiť bezodkladne po tom, ako sa 
dozvie, že Spoj Linky bude obslúžený takýmto Vozidlom. Oneskorené oznámenie má za 
následok možnosť Správcu autobusovej stanice uložiť Dopravcovi a/alebo Inému 
užívateľovi Autobusovej stanice za takéto porušenie pokutu v zmysle Cenníka. 
 

11. Dopravca a/alebo 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, životnom prostredí, ako  ani 
k iným zásahom do práv fyzických a právnických osôb. 
 

12. Dopravca a/alebo Iný užívateľ Autobusovej stanice je povinný najneskôr 10 pracovných 
dní pred akoukoľvek zmenou svojho Cestovného poriadku zaslať Správcovi autobusovej 
stanice zmenený Cestovný poriadok.  Doručenie Cestovného poriadku v lehote kratšej 
ako 10 pracovných dní pred akoukoľvek zmenou sa považuje za doručenie, ktoré nebolo 
urobené riadne a včas. 
 

13. Cestovný poriadok podľa bodu 8 tohto článku Všeobecných podmienok užívania musí 
byť potvrdený príslušným schvaľujúcim orgánom. 
 

14. Dopravca a/alebo Iný užívateľ Autobusovej stanice je povinný (okrem povinného 



zákonného označenia Vozidiel) označiť všetky Vozidlá obchodným menom Dopravcu 
a/alebo Iným užívateľom Autobusovej stanice a smerovými tabuľami východiskovej 
a cieľovej zastávky príslušnej Linky Dopravcu a/alebo Iného užívateľa Autobusovej 
stanice.  

 
15. Dopravca a/alebo Iný užívateľ Autobusovej stanice je povinný mat' Vozidlo v technicky 

spôsobilom stave na jeho prevádzku. Dopravca a/alebo 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 látka z Vozidla podľa tohto bodu čl. IV. Všeobecných podmienok 
užívania na spevnenú plochu a/alebo do kanalizácie, je Dopravca a/alebo Iný užívateľ 
Autobusovej stanice túto skutočnosť povinný okamžite oznámiť Správcovi autobusovej 
stanice, v prípade potreby aj príslušnému orgánu a bezodkladne na vlastné náklady 
zabezpečiť likvidáciu havarijného stavu. Dopravca a/alebo Iný užívateľ Autobusovej 
stanice je povinný znášať všetky škody, ktoré boli v dôsledku takejto udalosti spôsobené 
v priestoroch Autobusovej stanice, ako aj všetky sankcie, ktoré budú uložené v súvislosti 
s touto udalosťou. 
 

16. Bezodkladné konanie a konanie Dopravcu a/alebo Iného užívateľa Autobusovej stanice 
s odbornou starostlivosťou pri nahlásení a odstraňovaní vzniknutého škodlivého stavu 
podľa bodu 11 tohto článku Všeobecných podmienok užívania, nemá vplyv na jeho 
prípadné zodpovednostné vzťahy vzniknuté na základe a v rozsahu platného právneho 
poriadku. 

 
17. Dopravca a/alebo Iný užívateľ Autobusovej stanice je povinný postupovať s odbornou 

starostlivosťou aj v prípade úniku ropných produktov a iných látok ohrozujúcich životné 
prostredie z Vozidla v priestore pred Autobusovou stanicou, ktorého znečistenie ropnými 
produktmi a inými látkami ohrozujúcimi životné prostredie z Vozidla môže mať vplyv na 
plynulosť prevádzky Autobusovej stanice. 

 
18. Dopravca a/alebo Iný užívateľ Autobusovej stanice je povinný pri vykonávaní činností 

súvisiacich s užívaniam Autobusovej stanice a v jej priestoroch dodržiavať' Všeobecné 
podmienky užívania, Dopravno-prevádzkový poriadok a všetky právne predpisy na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny, ochrany pred požiarmi, 
ochrany Životného prostredia, ako aj ochranu majetku. Pri porušovaní týchto predpisov 
sa Dopravca a/alebo Iný užívateľ autobusovej stanice zaväzuje znášať vzniknuté škody, 
vrátane postihov poisťovní a orgánov Štátneho odborného dozoru a príslušných orgánov 
verejnej správy, 

 
19. Dopravca a/alebo Iný užívateľ Autobusovej stanice je povinný dodržiavať povinnosť 

spojenú s nástupom a/alebo výstupom Cestujúcich na vopred určenom mieste – Stojisku. 
K nástupu a/alebo výstupu Cestujúcich na inom ako určenom mieste Správcom 
autobusovej stanice nie je Dopravca a/alebo Iný užívateľ Autobusovej stanice oprávnený 
bez súhlasu Správcu autobusovej stanice. 



 
 

V. 
Vjazd do priestorov a výjazd z priestorov Autobusovej stanice 

 
1. Vjazd do priestorov Autobusovej stanice je ošetrený technickým zariadením na snímanie 

evidenčných čísel Vozidiel (ďalej ako „technické zariadenie na snímanie EČV“). 
 

2. Technické zariadenie na snímanie EČV zosníma EČV Vozidla, priradí ju Dopravcovi 
a/alebo Inému užívateľovi Autobusovej stanice podľa predloženého zoznamu, zaeviduje 
sa Vjazd Vozidla sa do priestorov Autobusovej stanice. 
 

3. Výjazd Vozidla z priestorov Autobusovej stanice je bez obmedzenia. 
 

4. Ďalšie informácie týkajúce sa technického zariadenia a jeho činnosti sú upravené 
v samostatných dokumentoch, ktoré Správca autobusovej stanice zverejní na svojom 
webovom sídle: www.advanceestate.sk. Dopravca a/alebo Iný užívateľ Autobusovej 
stanice je povinný sa s ich obsahom oboznámiť. 
 

5. Vjazd do Priestorov Autobusovej stanice a/alebo vjazd do Priestorov Autobusovej stanice 
za účelom Vybavenia Spoja bez povolenia Správcu autobusovej stanice je zakázaný a 
pokladá sa za porušenie týchto Všeobecných podmienok užívania, ako aj Dopravno-
prevádzkového poriadku a Správca autobusovej stanice je oprávnený podniknúť proti 
takémuto konaniu príslušné právne kroky. 

 
 

VI. 
Poplatková povinnosť za užívanie priestorov Autobusovej stanice a spôsob úhrady 

 
1. Poplatková povinnosť za užívanie Autobusovej stanice je spojené s vjazdom Vozidla do 

priestorov Autobusovej stanice. 
 

2. Spoplatnený je každý vjazd Vozidla do priestorov Autobusovej stanice. 
 

3. Výjazd Vozidla z priestorov Autobusovej stanice je naviazaný na vjazd Vozidla do 
priestorov Autobusovej stanice. Výjazd z priestorov Autobusovej stanice nie je osobitne 
spoplatnený. 
 

4. Platba za poskytnuté služby Autobusovej stanice prebieha výlučne bezhotovostným 
spôsobom, a to na základe faktúry vystavenej Správcom autobusovej stanice na mesačnej 
báze, ktorá bude zohľadňovať počet vjazdov Vozidiel Dopravcu a/lebo Iného užívateľa 
Autobusovej stanice do priestorov Autobusovej stanice. 

 
 



VII. 
Sankcie a iné poplatky 

 
1. Správca autobusovej stanice je oprávnený vyfakturovať Dopravcovi a/alebo Inému 

užívateľovi Autobusovej stanice sankciu a/alebo poplatok za: 
a) nedodržanie Nevyhnutného času Vozidla v priestoroch Autobusovej stanice,  
b) iné porušenie Dopravno-prevádzkového poriadku Autobusovej stanice, 
c) odstraňovanie úniku ropných produktov a iných látok ohrozujúcich životné prostredie 

z Vozidla v priestoroch Autobusovej stanice a v priestore v blízkosti Autobusovej 
stanice, ktoré neodstránenie by malo vplyv na plynulosť chodu Autobusovej stanice 
Správcom autobusovej stanice, 

d) neohlásenie úniku ropných produktov a iných látok ohrozujúcich životné prostredie 
z Vozidla v priestoroch Autobusovej stanice a v priestore v blízkosti Autobusovej 
stanice, ktoré neodstránenie by malo vplyv na plynulosť chodu Autobusovej stanice 
Správcom autobusovej stanice, 

 
2. Správca autobusovej stanice je oprávnený vyfakturovať Dopravcovi a/alebo Inému 

užívateľovi Autobusovej stanice nenahlásenie zmeny Cestovného poriadku a/alebo jej 
neohlásenie riadne a včas. 

 
3. Za neuhradenú faktúru v lehote splatnosti je Správca autobusovej stanice oprávnený 

vyfakturovať Dopravcovi a/alebo 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 vyfakturovanej Správcom autobusovej stanice podľa tohto článku 
Všeobecných podmienok užívania Dopravcom a/alebo Iným užívateľom Autobusovej 
stanice nie je dotknutý nárok Správcu autobusovej stanice na náhradu škody spôsobenej 
porušením povinnosti Dopravcu a/alebo Iného užívateľa Autobusovej stanice, na ktorú sa 
vzťahuje sankcia. 
 

5. Správca autobusovej stanice je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 1 a 2 tohto 
článku Všeobecných podmienok užívania vyfakturovať Dopravcovi a/alebo Inému 
užívateľovi Autobusovej stanice sankciu a/alebo poplatok za: 
- odstavenie Vozidla v priestore Autobusovej stanice mimo miesta na to určeného 

Správcom autobusovej stanice,  
- pristavením Vozidla k nesprávnemu Stojisku,  
- Vybavenie spoja na inom ako určenom Stojisku bez súhlasu Správcu autobusovej 

stanice,  
- za uskutočnenie akejkoľvek neprerokovanej zmeny v prevádzke Linky oproti 

podmienkam dohodnutým v Zmluve,  
- za každý zistený prípad nenahlásenia Posilového spoja Linky Dopravcu a/alebo Iného 

užívateľa Autobusovej stanice, 
- za neohlásenie EČV Vozidla Dopravcu a/alebo Iného užívateľa Autobusovej stanice 



pri zmene Vozidla, ktoré obsluhuje Spoj Linky. 
 
6. Správca autobusovej stanice je oprávnený uložiť sankciu a/alebo poplatok za každé 

jednotlivé porušenie. Uloženie sankcie a/alebo poplatku za jedno porušenie nevylučuje 
uloženie sankcie a/alebo poplatku za iné porušenie. Správca autobusovej stanie je 
oprávnený uložiť sankciu a/alebo poplatok za porušenie tohto istého druhu a charakteru 
aj opakovane. 
 

 
VIII. 

Osobitné ustanovenia 
 
1. Jednotlivé ustanovenia týchto Všeobecných podmienok užívania sa vzťahujú aj na tých 

Dopravcov a/alebo Iných užívateľov Autobusovej stanice, ktorý poskytujú nepravidelnú, 
resp. príležitostnú dopravu a/alebo osobitnú pravidelnú dopravu a/lebo diaľkovú prepravu 
a/lebo medzinárodnú pravidelnú prepravu, a majú so Správcom autobusovej stanice 
uzatvorenú dohodu, resp. zmluvu na poskytovanie služieb Autobusovej stanice. 
 

2. V prípade Vjazdov Vozidiel do Priestorov Autobusovej stanice, ktorých EČV nebude 
uvedená v zozname EČV predloženým Dopravcom a/alebo Iným užívateľom 
Autobusovej stanice Správcovi Autobusovej stanice podľa čl. IV. bod 8 alebo doplneným 
podľa čl. IV bod 9 týchto Všeobecných podmienok užívania, je Správca autobusovej 
stanice oprávnený postupovať individuálne a v zmysle platného právneho poriadku 
podniknúť príslušné právne kroky. 

 
 

IX. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tieto Všeobecné podmienky užívania Autobusovej stanice sú platné a účinné od 

1.3.2022. V celom rozsahu nahrádzajú všetky ich doterajšie znenia. 
 
 
 

V Žiline dňa 1.3.2022 
 
 

 
_____________________ 
Správca autobusovej stanice 
ADVANCE ESTATE s.r.o. 
Ing. Jaroslav Štrba 
konateľ 


