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5.11 zastavovanie v jazdnom pruhu, okrem prípadov ak dá príkaz k zastaveniu zodpovedný 

zamestnanec alebo kontrolný orgán, 

5.12 zastaviť pre nástup cestujúcich mimo určených nástupíšť, 

5.13 používanie zvukových signálov nad rozsah stanovený zákonom, 

5.14 parkovanie vozidiel, 

5.15 vo všetkých priestoroch AS vrátane nástupíšť a tiež v autobusoch platí zákaz fajčenia. 

 

 

 

6. Informácie pre cestujúcich 

 

 Základnou informáciou pre cestujúcich sú výpisy z cestovných poriadkov na 

jednotlivých nástupištiach a na spoločnej vývesnej tabuli. Doplňujúcu informáciu cestujúci 

má možnosť získať priamo u zamestnanca v kancelárii predpredaja. Informácie sú podávané 

v pracovných dňoch v čase o 8:00 – 16:00 hod., alebo telefonicky na telefónnom čísle info 

034 621 2381, prípadne na internetovej adrese www.sadtn.sk ,  www.cp.sk. 

 

 

 

7. Odplata za využívanie služieb 

 

7.1 Cena za využívanie poskytnutých služieb na jeden spoj je určená vo výške uvedenej 

v Cenníku za poskytnuté služby, pričom dopravca ju hradí na základe mesačnej 

fakturácie na konci príslušného mesiaca so splatnosťou do 14 dní od vystavenia. Cena sa 

vypočíta ako počet spojov podľa platného cestovného poriadku za príslušný kalendárny 

mesiac vynásobený príslušnou sadzbou v zmysle platného cenníka za poskytnuté služby 

podľa jednotlivých druhov dopráv. V prípade zmeny cestovného poriadku počas 

kalendárneho mesiaca bude počet spojov aktualizovaný s účinnosťou dňom zmeny podľa 

schváleného cestovného poriadku. 

7.2.  Každý dopravca môže využiť platobné podmienky na úhradu poskytnutých služieb za 

 spoje v prímestskej autobusovej doprave nasledovne : 

a) platba na báze mesačnej fakturácie ako v bode 7.1. tohto článku 

b) jednorazová platba vopred na základe predpokladaného ročného počtu spojov 

v prímestskej autobusovej doprave na obdobie od 1.1. do 31.12. bežného roka podľa 

údajov aplikácie INPROP, s.r.o. z webovej stránky www.cp.sk. V prípade, ak si 

dopravca vyberie tento spôsob platobnej podmienky a oznámi vlastníkovi AS, že má 

záujem o tento spôsob platobnej podmienky do 10.januára, vlastník AS vystaví do 

20.januára preddavkovú faktúru so splatnosťou do 31.januára, v ktorej poskytne za 

každý vstup v prímestskej autobusovej doprave dopravcovi zľavu (skonto) vo výške 

0,44 €/spoj bez DPH za predpokladaný počet spojov. Cena sa vypočíta na základe  

počtu spojov podľa platného cestovného poriadku k 1.1. kalendárneho roka 

vynásobeného príslušnou sadzbou v zmysle platného cenníka poníženú o poskytnuté 

skonto. K cene bude účtovaná DPH podľa platných právnych predpisov. Vlastník AS 

zašle dopravcovi vyúčtovanie skutočného počtu spojov za uplynulý mesiac. V prípade, 

ak bude s ohľadom na vyšší skutočný počet spojov  potrebné vykonať dofakturáciu 

ceny za poskytnuté služby, cena za spoje prevyšujúce predpokladaný počet spojov 

bude určená v zmysle cenníka za poskytnuté služby podľa druhu dopravy. V prípade, 

ak bude s ohľadom na nižší skutočný počet spojov  potrebné vykonať dobropis ceny 

za poskytnuté služby, cena za rozdiel spojov nižší ako predpokladaný počet spojov 

bude dobropisovaná vo vopred uhradenej výške. 

c) v prípade, ak v priebehu kalendárneho roka dôjde k výskytu nového dopravcu, ktorý 

doposiaľ nevyužíval služby na AS, takýto dopravca má možnosť si vybrať platobné 

http://www.cp.sk/
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