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DETVA TRANS-Šufliarsky,s.r.o.
740 594, zapísaná v

so sídlom: Záhradná 10, 962 12 Detva

v znení neskorších predpisov

vydáva

PREPRAVNÝ  PORIADOK  CESTNEJ  NÁKLADNEJ  
DOPRAVY

Oddiel I

Základné ustanovenia

Úvodné ustanovenia

(1) Tento prepravný poriadok obsahuje prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzavretie 
prepravnej zmluvy v platnom znení.

(2) – Šufliarsky, s.r.o., so 
740 594, ktorá podniká v cestnej nákladnej 

doprave

(3)
priemyselných tovarov a iných požadovaných druhov tovarov v medzinárodnej a 
vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave.

Druh prevádzkovanej cestnej dopravy a rozsah poskytovaných dopravných služieb

(1) Dopravca vykonáva nákladnú cestnú dopravu v tomto rozsahu

a) vnútroštátna  nákladná cestná doprava,
b) medzinárodná nákladná cestná doprava.
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(2) Charakter vykonávanej nákladnej cestnej dopravy

vozové zásielky,
kusové zásielky.

(3) Za vozové zásielky sa považujú zásielky prepravované jednému prepravcovi 
je vyššia ako 

a) r použitého vozidla, 
b) prepravcom 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) inými zásielkami alebo pri 
takej jazde

Vymedzenie prepravovaných vecí dopravcom

(1) D
zásielky, ale vykonáva tiež prepravu kusových zásielok.

(2) Druhy 

a) preprava nákladu na paletách,
b) zvitkov,
c) preprava iných druhov tovarov na základe objednávok prepravcov.

(3) Iné prepravy vykonáva  na základe podrobných objednávok prepravcov.

prepravy

(1) Z

a) veci, ktorých preprava je zakázaná všeobecne platnými právnymi predpismi,

b)
texte len ako „Dohoda ADR),

c) predmety, ktoré svoj

nevhodné na preprave vozidlom dopravcu,
d) starožitnosti a pod.).

(2) D

(3)
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(4) Ak bola podaná k preprave zá prepravy alebo jej preprava je 

povolená za zvláštnych podmienok, bez toho aby bola táto povaha zásielky dopravcovi 
oznámená alebo bola prevzatá taká zásielka k preprave na podklade nesprávnych alebo 
neúplných údajov, je odosiela
dohodnutého prepravného za celovozovú zásielku.

Podmienky pristavovania vozidiel na nakládku a vykládku a
a príjemcu vecí s dopravcom

(1) Dopravca ale a
harmonogramy v súlade s Nariadením EP a
právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy a ktorým sa menia a 
do

.  Ide najmä o
a vykládky tak, aby 

a

(2) Z
manipulácie chránená pred poškodením alebo stratou, je o preprave 
v riadnom obale, zodpovedajúcom podmienkam v cestnej doprave.

(3)
du osobám alebo na iných 

zásielkach a na dopravnom prostriedku, prípadne na iných zariadeniach dopravcu. Dopravca 

prepravy na ostatných prepravovaných zásielkach alebo vozidle.

(4)

techniky pri ložných prácach a preprave.

(5)

odstránenie ne

povin

(6)

IMO ak zásielka bude prepravovaná aj  námornou dopravou).

(7) Ak zistí dopravca pri prevzatí zásielky, že zásielka nevyhovuje podmienkam na balenie a 
baleniu a 

nákladnom liste alebo inom prepravnom doklade potvrdí, 
môže dopra preprave.

(8)
v prepravných dokladoch (napr. dodacom liste, nákladnom liste). Preskúmanie zásielky na 
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mieste nakládky alebo vykládky sa vykoná v prítomnosti najmenej jednej osoby, ktorá nie je 
pracovníkom dopravcu.

(9) Ak zistí dopravca ešte pred výjazdom vozidla z miesta nakládky, že k preprave bola prijatá 

(10)

prijatie zásielky k zdu preruší. Pri 
prerušení jazdy postupuje dopravca ako pri ostatných  prekážkach pri preprave.

(11) stave spôsobilom na 
prepravu po pozemných komunikáciách. Ak zásielka nie je spôsobilá na prepravu alebo sa 

spojené s pristavením vozidla na nakládku, zdržaním vozidla pri nakládke alebo náklady 
spojené s ásielky dopravcovi 

(12) Ak zásielka je zložená z
vtedy ak to bolo s prepravnej zmluve. Výsledok preskúmania je 

nákladnom liste al

(13)
kontajnerov a pod. a s 

(14) ovedá za tento údaj, ktorý sa uvádza 
v nákladnom liste alebo v iných sprievodných dokladoch.

(15)

v

známa, prípadne zistená vážením.

(16) Spôsob preskúmania hmotnosti a výsledok preskúmania  zaznamenáva dopravca na všetky 
diely nákladného listu alebo iného prepravného dokladu, ktoré sú pri preskúmaní k dispozícii.

(17)
a pod.) ak o zistenie hmotnosti požiadal dopravcu v prepravnej zmluve alebo ak sa odlišuje 

(18)
ti zásielky.

(19)

cestnej premávke v znení neskorších predpisov  
sankcionovaný zo strany príslušného policajného zboru.

(20) Ak dopravca z

dôvodu 
nesprávnych údajov o

ky a tieto úkony je 
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(21) prepravnej zmluve miesto nakládky 
a vykládky (presnú adresu) a
nákladných vozidiel resp. v
miesto neleží v nízko emisnej zóne, v zóne s obmedzeniami pre vjazd nákladných vozidiel 
s

(22) N
dopravca s prepravcom nedohodol inak. 

(23)

y.

(24) Osádka vozidla z
a vykládku vozidla. Dopravca vykoná nakládku alebo vykládku len v prípade, ak má k tomu 
potrebné prevádzkové  zariadenie a pracovníkov a je to  v prepravnej zmluve výslovne
dohodnuté a za dohodnutý príplatok k cene za prepravu. Osádka vozidla dopravcu z
predpisov o
nebola z ich prevádzkou zaškolená a s písomným súhlasom prepravcov.

(25) Odosielat plynulej nakládke a 
k

povin stave, ktorý 

všetkých plôch používaných k jazde vozidiel vrátane neverejných príjazdových komunikácií a 
ich udržovanie v
nakládky a vykládky vozidiel.

(26) V

presné informácie o zásielke týkajúce sa hmotnosti a rozmerov jednotlivých kusov. Ak má 
upevnenie nákladu v cestnej nákladnej 

doprave je povinný ich dopravcovi v
v jazyku, ktorému dopravca rozumie.

(27)
rozloženie nákladu na vozidle napr. z idla 
prepravovaným tovarom a z

chybe 
v naložení, hlavne v ženie nákladu na 

(28)
k
náklady z

(29) Ak dôjde k lebo 

avca.
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(30) dezinfekciou 

(31) Ak je požadované vymytie cisternového vozidla, cisternového kontajnera alebo telesa 
cist

objednávke prepravy alebo rámcovej prepravnej zmluve. 
Náklady spojené s vymytím hradí prepravca.

(32) Z dôvodu poškodenia zásielky pri preprave m

nespíše zápis o poškodení z
prepravnej listine.

(33)
do nákladného 

listu.

(34)
v

a každé dopravcom 
nezavinené prerušenie týchto prác vrátane vystavenie prepravných dokladov k

v prepravnej zmluve.
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Oddiel II

Spôsob uzavretia a zmluvy o preprave 
vecí vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave

Základné ustanovenie k zmluve o preprave vecí vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave

(1) Ak si prepravu u dôjde k uzavretiu zmluvy 
o prepr -629 o zmluve o

znení neskorších predpisov.

(2)

(3)
, aby mu dopravca písomne 

potvrdil prevzatie zásielky.

(4)

škodu spôsobenú dopravcovi n

(5)

zmluvy.

(6) Dopravca je povinný prepravu

(7) u zásielku, alebo ak má 

prepravy.

(8)
preprava bola prerušená a zásielka mu bola vrátená, aleb

(9)

ustanovenia o bankovom dokumentárnom inkase (§ 697 a
513/1991 Zb. Obchodný zákonník).

(10)Ak si prepravu vecí objedná  u uzavretiu        
zmluvy o -
v znení neskorších predpisov.
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príjemcu zásielky

(1)
o obsahu zásielky a jeho povahe a zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi porušením tejto 
povinnosti.

(2) -
mailom, faxom prípadne telefonicky, ak bude následne vystavená písomná forma objednávky 

dopravca s

(3)

a rámcovú prepravnú zmluvu. 

(4) vystavenie 

údaje:

a) -
a

b) informácie o
kusov, rozmery, požiadavky na upevnenie a pod.),

c) miesto odoslania a

d)

e) pri zásielkach prepravovaných do opravy aj informácie o druhu a rozsahu poškodenia.

f) dohodnutú odplatu za vykonanie  prepravy (cenu za prepravu).

(5)

(6)

(7) ásielky 
ako je bežná trhová cena.

(8) Pri preprave tovaru, ktorého cena je vyššia ako  
zodpovednosti dopravcu pri 

preprave zásielky. 

(9) Dopravca je povinný na 

(10)
dopravcom

a) prijatím objednávky,

b)

c) prevzatím zásielky k preprave.

(11) Objednávka je prijatá

a) ak dôjde k
prípadne o spôsobe vykonania požadovanej prepravy alebo
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b) -mailom, faxom alebo iným hodnoverným spôsobom

c)
predchádzajúcich bodov.

(12) Ak vyhovie dopravca 
vzniká nová prepravná zmluva.

(13)
dohodnutej ceny resp. 

(14)
prepravným poriadkom dopravcovi nové príkazy.

(15) Dopravcovi prislúcha dohodnutá odplata alebo ak nebola dohodnutá, odplata obvyklá v
uzavretia zmluvy s prihliadnutím na obsah záväzku dopravcu.

(16) ak zmluva 

(17)

(18)

okamihom prechádzajú na príjemcu aj nároky týkajúce sa škody na zásielke. Dopravca však 
zásielku príjemcovi nevydá, ak by to bolo v

dopravcovi inú osobu ako príjemcu, nadobúda táto osoba práva zo zmluvy tým istým 
spôsobom ako pôvodný príjemca.

(19)

(20) plývajúcich zo zmluvy zádržné   právo 
k

(21)
zádržnými právami vzniknutými predtým.

(22)

(1) Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí dopravcom až do 
pri vynaložení odbornej 

starostlivosti.

(2) Za škodu na zásielke však dopravca nezodpovedá, ak preukáže, že bola spôsobená:

a)
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b)

c) prípady vyššej moci napríklad 
poškodenie nákladu pri záplavách, zemetrasení, požiari, pádu lavíny a pod.

d)
prepravu, a ak bol vydan

obalu a stavu zásielky do 
prepravného dokladu resp. dodacieho listu, ktorý ostáva u

(3)

(4)

(5)

mala poškodená alebo znehodnotená zásielka.

(6) Pri zmluve o

sielka znehodnotená; ak 

zodpovedá do hodnoty 10 000,-
. Za iné škody z nákladnej prepravy, ako sú škody na 

(7)
do jej odovzdania príjemcovi. Ak však príjemca nadobudol právo na vydanie zásielky, je 

dpovedá za škodu spôsobenú 

(8)

vho

(9)

(10)
dohodnutá písomná prepravná zmluva zodpovedá dopravca len do výšky preukázaných 

preprave.

(11)

(12)
mesiacov od vydania zásielky príjemcovi alebo ak k vydaniu zásielky nedošlo, do  šiestich 
mesiacov od prevzatia zásielky na prepravu, inak právo zanikne.
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Podmienky zmeny prepravnej zmluvy a odstúpenia od zmluvy

(1)
zásielka mu bola vrátená, alebo aby s

týmto spojené.

(2)

(3) Prepravné a ostatné náklady spojené s

(4)

(5) vinný 

(6) Ak bola preprava odvolaná až po výjazdu vozidla na dojednané miesto nakládky alebo 
vozidlo už bolo na takéto miesto pristavené a k podaniu zásielky k preprave nedošlo 
z pravcovi náhrada za vynaložené náklady s tým 
spojené.

(7)
dohodnutých podmienok alebo podmienok stanovených týmto prepravným poriadkom, je 

tavenia vozidla.

(8) Ak sa vyskytne po prijatí zásielky na prepravu prekážka, pre ktorú nie je možné prepravu 

s ca povinný 

(9)

bude potrebná k odstráneniu prekážky.

(10)

v
preprave pri plnení prepravnej zmluvy.

(11)

Prepravné listiny v nákladnej cestnej doprave

(1) Prepravná listina ako prepravný doklad sprevádza zásielku až do jej vydania, prípadne 

(2) Prepravná listina sa odovzdáva dopravcovi, ak nebolo dohodnuté inak spolu                               
so zásielkou.

(3)
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a)

b) obvyklé pomenovanie obsahu zásielky a jej obalu,

c)

d)

e) miesto nakládky a miesto vykládky,

f) dátum a potvrdenie prevzatia zásielky dopravcom a príjemcom,

g) miesto pre výhrady dopravcu.

(4) Prepravnou listinou vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave je

a)

b) dodací list,

(5)

údaje prepravnej listiny zjednodušené.

(6)
ktoré zapisujú  do prepravnej listiny. 

(7) druhu použitého vozidla 
na základe požiadavky objedná
a spôsobu nakládky.
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Oddiel III

   

(1)
vyplývajúce z prepravnej zmluvy s dopravcom sú uvedené pre vnútroštátnu cestnú nákladnú 
dopravu vykonávanú v Slovenskej republike v Obchodnom zákonníku a
zákonníku.

(2) dopravcu všetky práva vyplývajúce 
z prepravy písomne.

(3)

(4)

Zverejnenie prepravného poriadku cestnej nákladnej dopravy a

(1) cestnej doprave  dopravca zverejnil tento prepravný poriadok 
na svojom webovom sídle (www.detvatrans.sk)  a je k dispozícií aj v sídle dopravcu. 

(2) Tento prepravný poriadok je platný od 25.05.2018

(3)
návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a
zmluvných práv a

(4) preprave  vecí resp. nákladu 
povinný sa s týmto prepravným poria

Zmeny v prepravnom  poriadku cestnej nákladnej dopravy

(1) sprístupnenia 
na webovom sídle dopravcu.

(2) Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený alebo 
jeho zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení.
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Ochrana osobných údajov a

súlade s požiadavkami Nariadenia 
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR) a zákona
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov .je záväzok 

zakotvených v zmluve o poskytnutí plnenia. a vyššie uvedených normatívnych právnych 
aktov.

                     V

Meno a priezvisko  štatutárneho zástupcu:     Ing.


