Prepravný poriadok
nákladnej cestnej dopravy
spoločnosti LESY MESTA BREZNO s.r.o.

Spoločnosť LESY MESTA BREZNO s.r.o. vydáva podľa ustanovenia § 4 zákona č.56/2012 Z. z. o
cestnej doprave tento Prepravný poriadok nákladnej cestnej dopravy
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Článok 1.
Základné ustanovenia

1. Účelom vydania tohto prepravného poriadku je popis rozsahu činnosti pri zabezpečovaní
činnosti dopravcu – spoločnosti LESY MESTA BREZNO s.r.o. , Švermova 1027/7, 977 01 Brezno
(ďalej len „dopravca“) a určenie právomoci a zodpovednosti pri preprave veci cestným
nákladným vozidlom medzi dopravcom na jednej strane a právnickými osobami alebo fyzickými
osobami zúčastnenými na prepravu na strane druhej (ďalej len „objednávateľ“).
2. Podľa tohto prepravného poriadku dopravca vykonáva prepravu tovaru a iných vecí s ohľadom
na rozsah, charakter a druh prepravy určený týmto poriadkom , ktoré nie sú vylúčené z prepravy
podľa ďalších ustanovení tohto prepravného poriadku.
3. Cestnú nákladnú prepravu vykonáva dopravca na základe povolenia udeleného podľa príslušných
právnych predpisov a v súlade s platnými normami a týmto prepravným poriadkom.
4. Dopravca realizuje prepravu len na základe písomnej Objednávky alebo uzatvorenej Zmluvy,
ktoré musia obsahovať všetky náležitosti určené týmto prepravným poriadkom.
5. Na účely tohto prepravného poriadku sa pod odplatou (prepravným) rozumie odplata za
prepravu tovaru z miesta odoslania do miesta určenia na základe Zmluvy.
6. Cestnú nákladnú dopravu vykonáva dopravca vozidlami zo svojho vozového parku, ktoré sú
typovo a technicky spôsobilé na dojednaný druh prepravy.
7. Tento prepravný poriadok je prístupný na internetovej stránke dopravcu - www.lesybrezno.sk
8. Prepravný poriadok neupravuje ceny ani cenové podmienky. Tie sú uvedené v Cenníku
prepravných služieb dopravcu (ďalej len Cenník“), ktorý je zverejnený na internetovej stránke
dopravcu - www.lesybrezno.sk.
9. Pod dopravcom sa pre účely tohto Prepravného poriadku ako aj všetkých jeho zmluvných
vzťahov s objednávateľom týkajúcich sa nákladnej cestnej dopravy rozumie:
LESY MESTA BREZNO s.r.o.
So sídlom: Švermova 1027/7, 977 01 Brezno
IČO: 36027537
IČ DPH: SK 2020083857
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica., oddiel, Sro,
vložka číslo 5126/S
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Článok 2.
Rozsah a druhy prepráv cestnej nákladnej dopravy

1. Dopravca vykonáva len vnútroštátnu cestnú dopravu.
2. Dopravca vykonáva nasledujúce druhy prepráv:


Preprava dreva, reziva



Preprava sadeníc



Preprava sypkého materiálu ( piesok, štrk, drť, hlina a pod)



Preprava stavebného materiálu ( tehly, tvárnice, dlažba a pod)

3. Iný druh tovaru a materiálu ako je uvedený v bode 2 môže dopravca prepraviť, len ak má na to
spôsobilé vozidlo.

Článok 3.
Vylúčenie z prepravy

1. Preprava sa vykoná s vylúčením nasledovných vecí:


Živých zvierat,



Skaziteľných potravín,



Tekutých materiálov ,



Nebezpečných veci (výbušniny, toxické látky, plyny, horľavé látky a pod)



Nebezpečných odpadov

Článok 4.
Objednávka a Zmluva

1. Prepravu vykonáva dopravca na základe písomnej Objednávky objednávateľa alebo Zmluvy o
prevádzke dopravného prostriedku podľa § 638 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
alebo Zmluvy o preprave vecí podľa § 610 a nasl. Obchodného zákonníka v závislosti od
konkrétnych požiadaviek objednávateľa.
2. Zmluvou sa dopravca zaväzuje objednávateľovi, že vykoná prepravu za dohodnutých podmienok
a objednávateľ sa najmä zaväzuje, že zaplatí dopravcovi za vykonanie prepravy prepravné.
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3. Objednávateľ si u dopravcu prepravu objednáva. Objednávku môže vykonať písomne, mailom
alebo ústne. Objednávka sa nepoužije v prípadoch, ak má dopravca s objednávateľom
uzatvorenú rámcovú zmluvu o preprave vecí alebo inú dohodu, na podklade ktorej dopravca a
objednávateľ vylúčili potreby vykonania objednávok prepravy alebo ak vzhľadom na dohodu
dopravcu a objednávateľa je zasielanie objednávok neúčelné.
4. Objednávku možno urobiť na jednu prepravu, určitý počet prepráv alebo na určité časové
obdobie. Objednávka prepravy musí obsahovať všetky údaje potrebné na vykonanie a
vyúčtovanie prepravy, najmä:


identifikáciu zmluvných strán (objednávateľ a dopravca ), adresy sídla, miesta
podnikania, príp. iné kontaktné adresy, telefónne číslo, mailovú adresu a pod.,



opis zásielky (množstvo, hmotnosť, rozmery, poloha, uloženie, druh, obsah a obal),
prípadne aj požadovaný osobitný spôsob nakládky a vykládky ,



určenie času (termín nakládky, dodacej lehoty, termín vykládky), miesta nakládky a
miesta doručenia, prípadne aj žiadanú trasu dopravnej cesty.

5. Ak dopravca nemôže objednávku prijať, upovedomí o tom bez meškania objednávateľa. Inak
dopravca potvrdí objednávku najneskôr v lehote 5 dní odo dňa jej doručenia a to niektorým zo
spôsobov určeným pre uskutočnenie objednávky, spravidla tak ako bola uskutočnená
objednávka. Lehota určená na prijatie objednávky začína plynúť dňom nasledujúcim po dni jej
doručenia dopravcovi.
6. Ak si dopravca s objednávateľom nedohodol dopravnú cestu, je dopravca povinný vykonať
prepravu na ceste , ktorej použitie sa javí najhospodárnejším vzhľadom k povahe tovaru,
vzdialenosti miesta doručenia od miesta nakládky, termín dodania a technické možnosti vozidla
použitého na prepravu. Dĺžku dopravnej cesty určuje zamestnanec dopravcu najmä podľa:


údajov o cestných vzdialenostiach v mapách,



smerových tabúľ umiestnených na pozemných komunikáciách,



údajov z navigačného systému,



údajov z tachografu, prípadne tachometra alebo iným vhodným spôsobom.

7. Za vykonanie prepravy a ostatných úkonov spojených s prepravou patrí dopravcovi prepravné.
Výška prepravného bude určená podľa platného Cenníka.
8. Dopravca vyúčtuje objednávateľovi prepravné faktúrou spĺňajúcou náležitosti podľa všeobecne
záväzných daňových predpisov.
9. Dopravca je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade každého podstatného porušenia Zmluvy
objednávateľom. Dopravca je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj v prípade nepodstatného
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porušenia Zmluvy objednávateľom v prípade, ak objednávateľ neodstráni následky tohto
porušenia najneskôr v lehote 24 hodín odo dňa, kedy ho na to vyzval dopravca. Za podstatné
porušenie Zmluvy objednávateľom sa považuje najmä, ak objednávateľ:



nepripraví tovar k nakládke v čase určenom v Zmluve alebo inak dojednanom s
dopravcom,
neupozorní dopravcu na podstatné skutočnosti týkajúce sa tovaru, ktoré majú alebo
môžu mať vplyv na spôsob vykonávania prepravy.

10. Odstúpením od Zmluvy o preprave veci sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od
Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti
zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu.

Článok 5.
Práva a povinnosti dopravcu

1. Dopravca je oprávnený požadovať, aby objednávateľ potvrdil vykonanie požadovanej dopravy
na prepravnom doklade, ktorým je denný záznam o prevádzke motorového vozidla priamo na
mieste a v čase výkonu služby.
2. Dopravca dbá o to, aby sa preprava uskutočňovala čo najhospodárnejším využitím dopravných
prostriedkov, s odbornou starostlivosťou a v dohodnutej lehote.

3. Dopravca je povinný v dohodnutej lehote pristaviť vozidlo tohto druhu a tak pripravené, ako sa
pri dojednaní prepravy dohodlo. Vozidlo musí byť v technickom stave vyhovujúcom pre
prepravu a s riadne očisteným ložným priestorom, prípadne podľa povahy nákladu musí mať
plachtu, pričom sa prihliada na požiadavku odosielateľa a na možnosti dopravcu.
4. Dopravca má za čas čakania nárok na zaplatenie poplatku vo výške určenej v jeho cenníku.
5. Dopravca je oprávnený odmietnuť prepravu aj v prípade, ak pri nakládke zistí, že sa nejedná o
tovar/náklad, ktorý má prepraviť podľa objednávky/zmluvy, prípadne tento má iné vlastnosti
než sú deklarované objednávateľom v objednávke/zmluve.
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Článok 6.
Práva a povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje určiť osobu oprávnenú podpisovať za neho denné záznamy o
prevádzke motorového vozidla, prípadne v objednávke alebo zmluve uvedie, že tieto denné
záznamy platia aj bez potvrdenia z jeho strany.
2. Objednávateľ je povinný byť prítomný na mieste v čase výkonu služby dopravcom, resp.
zabezpečiť, aby bola prítomná ním určená osoba, resp. príjemca zásielky, aby tak nedochádzalo k
zbytočným prieťahom pri potvrdzovaní výkonov dopravcu.

3. Objednávateľ je povinný poskytnúť dopravcovi všetky relevantné informácie týkajúce sa
požadovanej prepravy.
4. Objednávateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré mu vzniknú v dôsledku nepresnosti, alebo
neúplnosti údajov, ktoré poskytol dopravcovi, najmä o :


mene/obchodnom mene, adrese sídla/miesta podnikania a o iných identifikačných
údajoch odosielateľa a príjemcu,



mieste a dátume prevzatia tovaru na prepravu a požadovanom mieste a dátume jej
doručenia,



osobitnej povahe prepravovaného tovaru, alebo jej osobitných vlastnostiach majúcich
vplyv na spôsob prepravy.

5. Objednávateľ je oprávnený disponovať so zásielkou, najmä môže požadovať od dopravcu
zastavenie prepravy, zmenu miesta dodania, alebo vydania zásielky inému príjemcovi.
6. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť vykonanie prepravy dopravcom, ak zistí, že dopravca
nedisponuje potrebným povoleniami, oprávneniami alebo chce vykonať nespôsobilým
dopravným prostriedkom.

Článok 7.
Zodpovednosť za vady

1. Dopravca zodpovedá za to, že služby budú poskytnuté v súlade so zmluvou, objednávkou, týmto
prepravným poriadkom a príslušnými právnymi predpismi.
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2. Vady služieb je objednávateľ povinný oznámiť dopravcovi písomne, mailom alebo ústne a to
ihneď po vykonaní prepravy v dohodnutom termíne alebo v rozpore s ďalšími dojednanými
podmienkami, najneskôr však do 24 hod. od zistenia vady.
3. Výsledok šetrenia písomnej reklamácie bude oznámený objednávateľovi písomnou formou do 30
dní od jej doručenia.
4. V prípade uznanej reklamácie zabezpečí dopravca výkon reklamovanej služby, resp. odstráni
reklamované vady do 14 dní od uznania reklamácie, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne
inak.
5. Na reklamácie uplatnené po uplynutí lehôt uvedených v ods. 2. a 3. tohto článku dopravca
neprihliada.
6. Dopravca zodpovedá za to, aby vozidlo bolo naložené len v rámci celkovej prípustnej hmotnosti
vozidla. Ak dopravca zistí preťaženie vozidla, ktoré je zavinené nesprávnymi údajmi o hmotnosti
zásielky alebo inými dôvodmi majúcimi pôvod na strane objednávateľa, ktoré dopravca nemohol
rozpoznať , objednávateľ znáša všetky škody a náklady, ktoré vzniknú z dôvodu preťaženia
vozidla, vrátane prípadných sankcii uložených orgánmi verejnej moci.

Článok 8.
Náhrada škody
1. Zmluvné strany zodpovedajú za všetky škody spôsobené porušením povinností, ktoré im
vyplývajú zo zmluvy, objednávky, tohto prepravného poriadku a príslušných právnych
predpisov.
2. Pri uplatnení náhrady škody sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Objednávateľ zodpovedá za všetky škody a výdavky, ktoré dopravcovi vzniknú v dôsledku
nepresnosti alebo neúplnosti údajov v objednávke alebo zmluve.
4. Za škodu na zásielke ako aj inú škodu dopravca nezodpovedá v prípade, že škoda bola
spôsobená:


odosielateľom, príjemcom alebo vlastníkom zásielky,



vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky, vrátane obvyklého úbytku, alebo,
vadným obalom, na ktorú dopravca upozornil odosielateľa pri prevzatí zásielky na
prepravu .
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Článok 9.
Mimoriadne udalosti

1. Ak nie je po príchode zásielky/nákladu na miesto určenia príjemca zastihnuteľný alebo odmietne
jej prijatie, alebo nezaplatí dobierku, alebo sa vyskytne iná prekážka dodania, musí dopravca
neodkladne o príčine prekážky objednávateľa upovedomiť a vyžiadať si jeho ďalší pokyn.
2. Ak sa vyskytne prekážka v preprave, ktorú je možné odstrániť obchádzkou alebo náhradnou
prepravou, zásielka sa prepraví príjemcovi obchádzkovou trasou alebo náhradnou prepravou.
O tejto skutočnosti však musí dopravca odosielateľa informovať. V takomto prípade má
dopravca nárok ma účtovanie prepravy aj za vykonanú obchádzku alebo náhradnú prepravu.
3. Zmluvná strana , ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, je povinná oznámiť písomne druhej strane
najneskôr do 5 dní odo dňa zistenia okolnosti vyššej moci, že táto skutočnosť nastala. Za
okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považujú predovšetkým: vojna, mobilizácia, štrajk, živelné
a iné katastrofy, ktoré zmluvná strana nemohla predvídať ani im zabrániť.
4. Mimoriadnymi udalosťami počas prepravy sú:





Dopravná nehoda vozidla,
Požiar vozidla ,
Odcudzenie, poškodenie alebo zničenie vozidla,
Odcudzenie, poškodenie alebo zničenie zásielky / nákladu .

5. Dopravca je povinný každú mimoriadnu udalosť okamžite nahlásiť objednávateľovi a taktiež
príslušnými orgánom ( polícia, hasičsky zbor).

Článok 10.
Všeobecné ustanovenia

1. Podpisom objednávky alebo zmluvy zároveň dáva objednávateľ spoločnosti LESY MESTA BREZNO
s.r.o. v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovanie
svojich osobných údajov .
2. Na právne vzťahy medzi objednávateľom a dopravcom neupravené objednávkou, zmluvou,
alebo týmto prepravným poriadkom sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v platnom znení.
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3. Všetky oznámenia alebo iná komunikácia podľa alebo v súvislosti so Zmluvou (ďalej len
oznámenia) musí byť vyhotovená písomne a doručovaná druhej zmluvnej strane
prostredníctvom bežnej pošty alebo elektronickej pošty.

Článok 11.
Záverečné ustanovenia

1. Dopravca si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie tohto prepravného poriadku, pričom o
zmenách bude informovať objednávateľa formou zverejnenia zmien na svojej internetovej
stránke www.lesybrezno.sk s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú účinnosť,
pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.
2. Tento prepravný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.04.2017
3. Odosielateľ je povinný pred podpisom zmluvy o preprave alebo objednávky na prepravu tovaru
sa s týmto prepravným poriadkom oboznámiť pričom uskutočnením objednávky potvrdzuje, že si
prepravný poriadok prečítal, jeho obsahu porozumel a nemá voči jeho obsahu žiadne výhrady.

V Brezne 31.03.2017
Vypracoval: Jozef Janoštiak

Ing. Ján Lukáč
konateľ spoločnosti
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