L.A.D. plus, s. r. o., IČO: 45 955 620, so sídlom Zlievarenská ulica 7500/8, Trnava,
podľa § 4 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov

vydáva

PREPRAVNÝ PORIADOK CESTNEJ NÁKLADNEJ
DOPRAVY

Článok 1
Základné ustanovenia
(l) Tento prepravný poriadok obsahuje prepravné podmienky dopravcu.

(2) Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je obchodná spoločnosť L.A.D. plus, s. r. o.,
IČO: 45 955 620, so sídlom Zlievarenská ulica 7500/8, Tmava (ďalej len ako „dopravca"), ktorá
podniká v cestnej nákladnej doprave na základe Rozhodnutiač. OU-TT-OCDPK-2019/037528
vydaného Okresným úradom Tmava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií dňa
23.10.2019 a na základe Licencie č. TTMN0l7422000002 Európskeho spoločenstva pre
medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu.
(3) Objednávateľom dopravy sa rozumie právnická osoba, fyzická osoba- podnikateľ alebo fyzická
osoba - nepodnikateľ, ktorý si objednali prepravu u dopravcu (ďalej len .objednávateľ").
(4) Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je premiestnenie vecí, nákladov, priemyselných
tovarov a iných požadovaných druhov tovarov v medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej
nákladnej doprave.
(5) Prepravnými listinami sú dodací list, CMR a licencia.

Článok 2
Druh prevádzkovanej cestnej dopravy a rozsah poskytovaných dopravných služieb
( 1) Dopravca vykonáva vnútroštátnu a medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu.
(2) Dopravca vykonáva nasledujúce druhy prepráv:
• vozové zásielky,
• kusové zásielky (dokládky).
(3) Za vozovú zásielku sa pre účely tohto prepravného poriadku považuje náklad a sprievodné
doklady k nákladu prepravovaného objednávateľovi, jednou jazdou bez ohľadu na váhu,
druh nákladu a počtu miest vykládok:
a) ak je ňou využitá užitočná hmotnosť alebo ložný priestor použitého vozidla,
b) ak sa podľa dohody s objednávateľom vykonáva preprava zásielky zvláštnou
samostatnou jazdou vozidla alebo preto, že povaha zásielky, prípadne vykonanie
prepravy v požadovanej lehote si to vyžaduje,
c) ak sa nakladá alebo vykladá zásielka z prevádzkových dôvodov na dvoch alebo
viacerých miestach. O jednu jazdu vozidla ide aj vtedy, ak dopravca z prevádzkových
dôvodov preložil náklad na iné vozidlo.

(4) Pred tým ako bude vykonaná preprava musí byť objednávateľ oboznámený o skutočnosti, či
bude preprava vykonaná bezodplatne alebo odplatne. V prípade odplatnej prepravy musí
dopravca jasne, určito a zrozumiteľne oznámiť objednávateľovi cenu prepravy.
(5) Objednávka prepravy musí byť podaná tak, aby medzi dňom objednania prepravy a dňom
vykládky uplynuli dva pracovné dni pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
(6) V prípade, že dopravca nebude môcť zabezpečiť vykonanie objednanej prepravy, bezodkladne

túto skutočnosť oznámi objednávateľovi a dohodne s ním náhradný termín. Ak k dohode
nedôjde, považuje sa objednávka za zrušenú.
(7) Dopravca ale aj objednávateľ zabezpečia, aby boli zmluvne dohodnuté dopravné
harmonogramy v súlade s Nariadením EP a Rady č. 561/2006 o harmonizácii niektorých
právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy. Ide najmä o
dodržiavanie doby prevádzky nakladacích miest dopravcu a vykladacích miest objednávateľa,
dodržiavanie časov nakládky a vykládky tak, aby vodiči dopravcu mohli dodržiavať režim
práce týkajúci sa doby jazdy, prestávok, denných a týždenných odpočinkov.
(8) Objednávkaje prijatá:
a) ak dôjde k ústnej alebo telefonickej dohode dopravcu a objednávateľa o rozsahu, čase, ceny
a prípadne o spôsobe vykonania požadovanej prepravy alebo
b) okamihom, keď písomne, e-mailom alebo iným hodnoverným spôsobom potvrdenie
dopravcom o jej prijatí došlo objednávateľovi; ak žiada objednávateľ takéto potvrdenie, je
dopravca povinný vyhovieť a okamihom keď písomne, e-mailom alebo iným hodnoverným
spôsobom potvrdí prepravu objednávateľ,
c) započatím objednanej prepravy dopravcom pokiaľ nebola objednávka prijatá podľa
predchádzajúcich bodov.
(9) Pri prijatí objednávky prepravy alebo uzavretí prepravnej zmluvy môže dopravca požadovať od
objednávateľa prepravy zloženie zálohy až do výšky 100 % z dohodnutej ceny resp. predbežnej
ceny za prepravu. Dopravca je povinný prijatie zálohy náležite potvrdiť a vystaviť požadované
daňové doklady (napr. zálohovú faktúru).
( 1 O) Až do vydania zásielky má objednávateľ právo dávať za podmienok ustanovených týmto
prepravným poriadkom dopravcovi nové príkazy.
(11) Ak nemôže dopravca dokončiť prepravu pre skutočnosti, za ktoré nezodpovedá, má nárok na
pomernú časť prepravného s prihliadnutím na už uskutočnenú prepravu.
(12) Dopravca má na zabezpečenie svojich nárokov zádržné právo k zásielke, dokiaľ s ňou môže
nakladať.
( 13) Ak viazne na zásielke niekoľko zádržných práv, má zádržné právo dopravcu prednosť pred
zádržnýrni právami vzniknutými predtým.
(14) Objednávku je objednávateľ oprávnený zrušiť (písomne, e-mailom, telefonicky alebo osobne
v prevádzkami dopravcu) najneskôr do 24 hodín pred dohodnutým začiatkom plnenia, pokiaľ
sa s dopravcom nedohodne inak.
Článok 6
Rámcové prepravné zmluvy
(1) Ak o to objednávateľ - podnikateľ prejaví záujem a predovšetkým v prípadoch, v ktorých sa
bude jednať o opakované dlhodobejšie poskytovanie dopravných služieb, uzatvoria dopravca
a objednávateľ Rámcovú zmluvu o preprave veci podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Zmluva o preprave").

(5) Z dôvodu poškodenia zásielky pri preprave môže objednávateľ odmietnuť prijatie zásielky
alebo jej časti len vtedy, ak sa zmenil poškodením stav zásielky do tej miery, že nie je možné ju
použiť k pôvodnému účelu. Objednávateľ však nie je povinný prevziať zásielku, pokiaľ
dopravca nespíše zápis o poškodení zásielky za prítomnosti obidvoch zúčastnených strán. Zápis
je možno urobiť aj v prepravnej listine.
(6) Objednávateľ je oprávnený odmietnuť vykonanie prepravy dopravcom, ak zistí, že dopravca
chce prepravu vykonať k tomu nespôsobilým dopravným prostriedkom.

Článok 8
Práva a povinnosti dopravcu
(1) Dopravca je oprávnený požadovať, aby objednávateľ potvrdil vykonanie požadovanej dopravy
na prepravnom doklade.
(2)

Dopravca je povinný vykonať prepravu do miesta určenia s odbornou starostlivosťou a v
dohodnutej lehote.

(3) Dopravca môže svoj záväzok plniť pomocou ďalšieho dopravcu a zodpovedá pritom, akoby
prepravu uskutočňoval sám.
( 4) Dopravcovi prislúcha dohodnutá odplata - cena za poskytnuté dopravné služby.
(5) Nakládku a vykládku vo všeobecnosti zabezpečuje dopravca, pokiaľ sa dopravca s
objednávateľom nedohodol inak. Dopravca vykoná vykládku prostredníctvom svojich
prevádzkových zariadení a pracovníkov. Osádka vozidla dopravcu z hľadiska predpisov o
bezpečnosti práce nemôže používať manipulačné zariadenia objednávateľa pokiaľ nebola z ich
prevádzkou zaškolená a s písomným súhlasom objednávateľa.
(6) Vo všeobecnosti za upevnenie nákladu na vozidle zodpovedá dopravca, lebo ten má patričné
znalosti týkajúce sa zásielky.
(7) Vodič (zástupca dopravcu) je povinný pri nakládke rozložiť náklad tak aby na vozidle napr.
došlo k rovnomernému zaťaženiu nápravy vozidla prepravovaným tovarom a aby pri preprave
nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
(8) Ak dopravca nemôže dokončiť prepravu pre skutočnosti, za ktoré nezodpovedá, má nárok na
pomernú časť odplaty s prihliadnutím na už uskutočnenú prepravu.
(9) Dopravca je povinný zabezpečiť prepravu dopravným prostriedkom spôsobilým na cesty, ktoré
sú predmetom objednávky/zmluvy a použiteľným na prepravu určenú v objednávke/zmluve.
( 1 O) Dopravca má za čas čakania nárok na zaplatenie poplatku vo výške dojednanej v

objednávke/zmluve. Za čas čakania sa považuje čas od pristavenia vozidla k vykládke až do
ukončenia vykládky a každé dopravcom nezavinené prerušenie týchto prác.
Článok 9
Cena a platobné podmienky
(1) Dopravca vykoná prepravu bezodplatne alebo odplatne. Spôsob určenia, či ide o bezodplatnú

alebo odplatnú prepravu ako aj jednotkové ceny za služby poskytnuté dopravcom sú určené
v cenníku služieb, ktorý býva súčasťou ponuky dopravy za zakúpený tovaru dopravcu.

prepravovanej zásielky, tak dopravcovi nevzniká povinnosť vyložiť prepravovanú zásielku
a patrí mu náhrada za skutočne doteraz vynaložené náklady na prepravu.
(9) Dopravca nenesie zodpovednosť za vzniknuté škody v prípadoch, ak porušenie zmluvných
povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, alebo ak sa dostal do
omeškania v dôsledku omeškania objednávateľa.
(10) Pri strate alebo zničení zásielky je dopravca povinný nahradiť cenu zásielky.
(11) Pri poškodení alebo znehodnotení zásielky je dopravca povinný nahradiť rozdiel medzi cenou,
ktorú mala zásielka v čase nakládky, a cenou, ktorú by v tomto čase mala poškodená alebo
znehodnotená zásielka.
(12) Pri zmluve o preprave nákladu podľa Občianskeho zákonníka je dopravca povinný strate alebo
zničení zásielky nahradiť cenu, ktorú mala stratená alebo zničená zásielka v čase, keď bola
prevzatá na prepravu. Okrem toho je povinný znášať účelne vynaložené náklady vzniknuté v
súvislosti s prepravou stratenej alebo zničenej zásielky. Pri poškodení alebo čiastočnej strate
zásielky uhrádza dopravca sumu, o ktorú bola zásielka znehodnotená; ak je účelné vykonať
o ravu, uhrádza dopravca náklady opravy. Dopravca za uvedené škody zodpovedá do hodnoty
5.000,- EUR. Dopravca je povinný vykonať prepravu s odbornou starostlivosťou a v určenej
lehote. Za iné škody z nákladnej prepravy, ako sú škody na prepravovanej zásielke, zodpovedá
dopravca, len ak boli spôsobené prekročením dodacej lehoty. Dopravca za škodu spôsobenú
prekročením dodacej lehoty zodpovedá do výšky prepravného. Objednávateľ musí škodu
spôsobenú dopravcovi jednoznačne preukázať.
(13) Dopravca môže svoj záväzok plniť pomocou ďalšieho dopravcu a zodpovedá pritom, akoby
prepravu uskutočňoval sám.
(14) Za škodu spôsobenú objednávateľovi neuskutočnením prepravy, o ktorej bola už dohodnutá
písomná prepravná zmluva/objednávka zodpovedá dopravca len do výšky preukázaných
výdajov spojených so zbytočnou prípravou zásielky k preprave.
(15) Právo na náhradu škody musí objednávateľ uplatniť u dopravcu len písomne, pričom svoje
požiadavky musí zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady preukazujúce oprávnenosť jeho
nároku a správnosť výšky požadovanej čiastky a príslušný diel prepravného dokladu.
(16) Právo na náhradu škody musí objednávateľ uplatniť u dopravcu do šiestich mesiacov od
vydania zásielky objednávateľovi, inak právo zanikne.

Článok 11
Reklamačné konanie
( l) Reklamačné lehoty a premlčacie doby na uplatňovanie nárokov objednávateľa vyplývajúce
z prepravnej zmluvy/objednávky s dopravcom sú uvedené pre vnútroštátnu cestnú nákladnú
dopravu vykonávanú v Slovenskej republike v Obchodnom zákonníku (objednávateľ podnikateľ) a Občianskom zákonníku (objednávateľ - nepodnikateľ).
(2) Oprávnený objednávateľ musí reklamovať u dopravcu všetky práva vyplývajúce z prepravy
písomne.
(3) Vrátenie zaplatenej sumy za prepravu je objednávateľ oprávnený žiadať len ak ju preukázateľne
dopravcovi uhradil.
(4) Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie
dopravcom podľa reklamačného poriadku preskúmava Slovenská obchodná inšpekcia.

(4) Objednávateľ prepravy (prepravca) je pred podpísaním zmluvy o preprave vecí resp. nákladu
povinný sa s týmto prepravným poriadkom oboznámiť.
(5) Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie
dopravcom podľa reklamačného poriadku preskúmava Slovenská obchodná inšpekcia.

Článok 15
Zmeny v prepravnom poriadku cestnej nákladnej dopravy

(1) Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku sú platné dňom ich zverejnenia a sprístupnenia
na webovom sídle dopravcu.

(2) Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený alebo podstatne doplnený, dopravca zabezpečí
jeho zverejnenie a spristupnenie v úplnom znení.

konateľ

