
CENNÍK ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY 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 ako správca a prevádzkovateľ autobusových staníc v Bánovciach nad Bebravou a 
Partizánskom vydáva tento Cenník autobusových staníc, platný od 1.2.2023:  

 

  Cenník za poskytnuté služby autobusovej stanice BÁNOVCE NAD BEBRAVOU   

Položka cena v EUR bez DPH 

  

Vjazd vozidla dopravcu a/alebo iného užívateľa v prímestskej pravidelnej doprave  €                       2,90 

Vjazd vozidla dopravcu a/alebo iného užívateľa v diaľkovej, medzinárodnej pravidelnej doprave, 
osobitnej pravidelnej doprave  €                       3,60  

Vjazd vozidla dopravcu a/alebo iného užívateľa v nepravidelnej doprave  €                     10,00  

Vjazd vozidla dopravcu a/alebo iného užívateľa bez uzatvorenia zmluvy so správcom autobusovej 
stanice €                     300,00 

Zmena CP (mimo výročnej zmeny cestovných poriadkov)  €                     15,00  

Nedodržanie nevyhnutného času v priestoroch autobusovej stanice (za každých začatých 20 minút 
prekročenia nad rámec nevyhnutného času) 

 €                     30,00  

Iné porušenie Dopravno - prevádzkového poriadku  €                     50,00  

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 

Náklady za odstránenie 
podľa skutočnosti 

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 

€                     500 

Nenahlásenie zmeny cestovného poriadku  €                     50,00  

Odstavenie vozidla v priestore autobusovej stanice mimo miesta na to určeného správcom 
autobusovej stanice €                     50,00 

Pristavenie vozidla k nesprávnemu stojisku €                     50,00 

Uskutočnenie akejkoľvek neprerokovanej zmeny v prevádzke linky oproti podmienkam 
dohodnutým na základe zmluvného vzťahu €                     50,00 

Neohlásenie EČV Vozidla dopravcu a/alebo iného užívateľa autobusovej stanice pri zmene 
Vozidla, ktoré obsluhuje Spoj Linky €                     10,00 

 

Cenník za poskytnuté služby autobusovej stanice PARTIZÁNSKE    

položka cena v EUR bez DPH 

Vjazd vozidla dopravcu a/alebo iného užívateľa v prímestskej pravidelnej doprave  €                       2,85 

Vjazd vozidla dopravcu a/alebo iného užívateľa v diaľkovej, medzinárodnej pravidelnej doprave, 
osobitnej pravidelnej doprave 

 €                       3,60  

Vjazd vozidla dopravcu a/alebo iného užívateľa v nepravidelnej doprave  €                     10,00  



Vjazd vozidla dopravcu a/alebo iného užívateľa bez uzatvorenia zmluvy so správcom autobusovej 
stanice €                     300,00 

Zmena CP (mimo výročnej zmeny cestovných poriadkov)  €                     15,00  

Nedodržanie nevyhnutného času v priestoroch autobusovej stanice ( (za každých začatých 20 
minút prekročenia nad rámec nevyhnutného času)  €                     30,00  

Iné porušenie Dopravno - prevádzkového poriadku  €                     50,00  

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 

Náklady za odstránenie 
podľa skutočnosti 

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 

€                     500 

Nenahlásenie zmeny cestovného poriadku  €                     50,00  

Odstavenie vozidla v priestore autobusovej stanice mimo miesta na to určeného správcom 
autobusovej stanice €                     50,00 

Pristavenie vozidla k nesprávnemu stojisku €                     50,00 

Uskutočnenie akejkoľvek neprerokovanej zmeny v prevádzke linky oproti podmienkam 
dohodnutým na základe zmluvného vzťahu €                     50,00 

Neohlásenie EČV Vozidla dopravcu a/alebo iného užívateľa autobusovej stanice pri zmene 
Vozidla, ktoré obsluhuje Spoj Linky 

€                     10,00 

V Žiline dňa: 1.2.2023 

 

        ________________________ 
správca autobusovej stanice 

 ADVANCE ESTATE s.r.o.  
Ing. Jaroslav Štrba, konateľ 


