
Organizátor RIDS, a.s., Framborská 12, 010 01 Žilina, IČO: 36 423 939 , zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vložka č. 10454/L 
 

Správca AS Žilina: Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť' ,Košická 2,010 65 Žilina 

 

Všeobecné  podmienky užívania autobusovej stanice  Bytča, Čadca a 

Vrútky 

I. Vymedzenie pojmov 
 

 

1. Poskytovateľom sa rozumie spoločnosť' Organizátor RIDS, a.s., Framborská 12, 010 

01 Žilina, IČO: 36 423 939 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sa, 
vložka č. 10454/L 
2. Správcom autobusovej stanice Žilina - Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová 
Spoločnosť Košická 2,010 65 Žilina 

3. Dopravcom sa rozumie dopravca vykonávajúci pravidelnú prepravu osôb verejnou 
autobusovou dopravou, 

4. Vozidlom sa rozumie autobus, pripadne iné vozidlo, ktoré vstupuje do AS BY, AS CA, AS 

VR 

5. AS BY,AS CA, AS VR sa rozumie Autobusová stanica Bytča, Autobusová stanica Čadca, 

Autobusová stanica Vrútky 

6. Nevyhnutný čas na vjazd a výjazd a doby státia  - je čas 20 minút, ktorý slúži na vjazd, 
vyloženie, naloženie cestujúcich  ich a výjazd vozidla, 

7. Cenníkom sa rozumie cenník za užívanie AS BY,AS CA, AS VR, Prevádzkovateľ  si 
vymedzuje právo Cenník meniť a o zmene informovať  Dopravcu min.30 dní vopred, 
 
8. Zmluvou sa rozumie zmluva o užívaní autobusových stanovíšť  na AS BY,AS CA, AS VR, 
uzatvorená medzi Poskytovateľom a Dopravcom 
 

II. Povinnosti Poskytovateľa 

 

1. Umožniť' na nevyhnutný čas vjazd vozidlom na AS BY,AS CA, AS VR, ktorý slúži  na    
naloženie, vyloženie  cestujúcich. 
 
2. Zabezpečiť dispečerskú službu na AS BY,AS CA, AS VR kontakt : Ing. Slavomir Skerlik, 
mobil:091 141 1090, pevná linka č.: 0415651938. 
 
3. Poskytovať' informácie o spojoch podľa dodaných cestovných poriadkov a zaradiť  údaje 
o linke Dopravcu do informačného  systému Prevádzkovateľa 

4. Zabezpečiť rozmiestnenie spojov liniek na jednotlivých  stanovištiach tak, aby medzi 
odjazdmi jednotlivých spojov bol dostatočný časový  priestor pre vybavenie spoja do 
stanoveného odjazdu. 
 
5. Zabezpečiť vyvesenie cestovných poriadkov, pripadne ďalších prepravných pokynov 
vydaných dopravcom pre prevádzkovanie linky na AS BY,AS CA, AS VR do 7 dni od 
obdržania príslušných materiálov od Dopravcu, 
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III. Povinnosti Dopravcu 

 

1. Dopravca je povinný najneskôr 15 dni pred akoukoľvek zmenou cestovných poriadkov 
zaslať Správcovi zmenený cestovný poriadok potvrdený príslušným schvaľujúcim 
orgánom. 

2. Dopravca sa zaväzuje pri vykonávaní činnosti súvisiacich s užívaniam AS BY,AS CA, AS 
VR a v spoločných priestoroch dodržiavať' Dopravno - prevádzkový poriadok autobusovej 
stanice 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 zaväzuje znášať vzniknuté Škody, vrátane 
postihov poisťovní a orgánov Štátneho odborného dozoru, 

3. Dopravca je povinný dodržiavať povinnosť' vystupovania cestujúcich na výstupišti 
a nastupovania cestujúcich na Poskytovateľom určenom nástupišti a stanovišti 

4. Dopravca je povinný bezpodmienečne dodržiavať časy pristavenia a odchodu 
z nástupíšť' a stanovíšť, 

5. Dopravca je povinný vopred nahlásiť' na dispečing prevádzkové dôvody, ktoré by 
ovplyvnili čas odchodu z nástupišťa. 

6. Dopravca je povinný k odchodu pristaviť' Vozidlá označené smerovými tabuľami tak, 
aby cestujúcej verejnosti bola jasná východzia a konečna zastávka 

7. Dopravca je povinný vopred nahlásiť' Správcovi pristavenie posilových spojov 

8. Dopravca je povinný rešpektovať' pokyny vydané Poskytovateľom alebo Správcom, 
vrátane týchto Všeobecných podmienok  užívania  AS BY,AS CA, AS VR. 

9. Dopravca je povinný mat' vozidlo v technicky spôsobilom stave ,aby nedošlo k vzniku 
Nebezpečných látok, t.1. prevádzkových  kvapalín vozidla na spevnené  plochy a následne 
do kanalizácie. 

10. V prípade, ak z vozidla unikne nebezpečná látka na spevnenú plochu a následne do 
kanalizácie náhlou poruchou technického stavu vozidla, je dopravca túto skutočnosť' 
povinný okamžite oznámiť správcovi a ihneď" zabezpečiť likvidáciu havarijného stavu, 
a to na vlastné náklady. Ak sa budú uplatňovať' sankcie za vzniknuté Škody zo strany 
prevádzkovateľa verejnej kanalizácie,  resp. Inšpekcie  Životného prostredia či zo strany 
inej inštitúcie -  Je ich Dopravca povinný uhradiť'. 

11. V prípade, ak Dopravca svojou nedbanlivosťou spôsobí únik nebezpečnej látky do 
kanalizácie a túto skutočnosť' neoznámi Správcovi, Poskytovateľ' si bude u neho 
uplatňovať' všetky vzniknuté sankcie a Škody , ktoré boli spôsobené týmto konaním. 
Dopravca sa zaväzuje vzniknuté (uplatnené)sankcie a Škody(postihy), ktoré boli 
spôsobené týmto jeho konaním uhradiť'. 

12. Dopravca sa zaväzuje v prípade vzniku mimoriadnych udalosti v rámci užívania AS 
BY,AS CA, AS VR /havária, požiar a pod./tieto ihneď' nahlásiť' Správcovi na telefónne číslo 
mobil: 0911411090,pevná linka  č .: 0417330114/ 
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IV. Porušenie všeobecných podmienok užívania ASVR 
Sankcie 

 
1. Za neoprávnené Odstavenie Vozidla v priestore AS BY,AS CA, AS VR je Poskytovateľ' 
oprávnený účtovať' Dopravcovi sankciu podľa a cenníka za každé jednotlivé porušenie 
 
2. Za das dlhší ako je nevyhnutný das na naloženie a vyloženie cestujúcich je 
Poskytovateľ oprávnený účtovať' Dopravcovi sankciu podľa Cenníka 
 
3. Za každé zistenie nedodržania týchto Všeobecných  podmienok užívania AS BY,AS CA, 
AS VR a Dopravno - prevádzkového poriadku je Poskytovateľ' oprávnený účtovať' sankciu 
podľa cenníka. 
 
4. Za uskutočnenie akejkoľvek neprerokovanej zmeny v prevádzke linky oproti 
podmienkam v zmluve je Dopravca povinný uhradiť' prevádzkovateľovi sankciu vo výške 
podľa cenníka za každé jednotlivé  porušenie. 
 
5. Za každý zistený prípad nenahlásenia posilového spoja vozidla Dopravcu, je 
Poskytovateľ' oprávnený účtovať 'Dopravcovi sankciu podľa cenníka za každé  jednotlivé 
porušenie. 
 

V Žiline. dňa 14.11.2018 
 
 
Schválil: Ing. George Trabelssie , predseda predstavenstva 
 
 
                

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Trabelssie&MENO=George&SID=0&T=f0&R=0

