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pod¾a  § 4 Prepravný poriadok
a

ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave

1.  Tento prepravný poriadok upravuje podmienky, za ktorých prevádzkovate¾ dopravca:

Obchodné meno: JOSY s.r.o.
Sídlo: Tatranská 46 , Ve¾ký Slavkov 05991
Registrácia:  Okresný súd Pre�ov zo dòa 24.09.2011 oddiel Sro vlo�ka è. 24956/P
IÈO: 46  232 419
DIÈ: 2023341221
IÈ DPH: SK2023341221

(ïalej len JOSY s.r.o.) vykonáva cestnú nákladnú dopravu vozidlami akciovej spoloènosti a
obsahuje prepravné podmienky potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy.

2.  Prevádzkovate¾om pod¾a tohto prepravného poriadku je JOSY s.r.o., ktorý podniká v cestnej
nákladnej doprave na základe Koncesie na vykonávanie vnútro�tátnej a medzinárodnej nákladnej dopravy,
Okresným úradom v Pre�ove, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, È.: POOO03149001000.

3.  Cestnú  nákladnú  dopravu  je  prevádzkovate¾  povinný  vykonáva�  v súlade  s koncesiou,
platnými normami a predpismi v tejto oblasti èinnosti a týmto prepravným poriadkom.

4.  Prevádzkovate¾  dopravnú  a prepravnú  èinnos�  realizuje  cestou  svojho  odborného  útvaru,

5.  Prepravná povinnos�  je  povinnos� vykona� prepravu,  ak  sú  splnené podmienky pod¾a  tohto
prepravného  poriadku  a  umo�òujú  to  prepravné  podmienky,  najmä  technický  stav,
vy�a�ite¾nos� vozidla a spôsobilos� vodièa a nebránia tomu príèiny, ktoré nemo�no odvráti�.

6. JOSY s.r.o. na výkon svojej èinnosti pou�íva vozový park, pozostávajúci z:
sklápaè MERCEDES ATEGO s hydraulickou rukou,

7.  JOSY  s.r.o.  dbá,  aby  sa  prepravy  uskutoèòovali  s  èo  najhospodárnej�ím  vyu�itím
dopravných prostriedkov a mechanizmov.
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1.  JOSY s.r.o. vykonáva vnútro�tátnu a medzinárodnú nákladnú dopravu.

2.  Druhy prepráv pod¾a technickej základne JOSY s.r.o., najmä vozového parku :

a) preprava sypkého materiálu (piesok, �trk, dr�, hlina atï.),
b) preprava stavebného materiálu (tehly, tvárnice, dla�ba atï.),
c) preprava hutného materiálu (�elezo, ko¾ajnice atï.),
d) preprava nábytku,
e)  preprava paliet
f) preprava stavebných strojov
g) búracie a výkopové práce.

1.  Prevádzkovate¾ je povinný:
a)  vykonáva� cestnú nákladnú dopravu pod¾a tohto prepravného poriadku,
b)  zabezpeèi� v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich èinností ïal�ie

zabezpeèenie potrebné na prevádzku, údr�bu, technickú kontrolu, parkovanie a
gará�ovanie vozidiel a na starostlivos� o osádky vozidiel a prepravovaný náklad,

c)  by� poistený pre prípad zodpovednosti za �kodu spôsobenú prevádzkou vozidiel.

2.  Prevádzkovate¾ nezabezpeèuje nakládku a vykládku tovaru.

1.  Prevádzkovate¾  vykonáva  prepravu  nákladu  iba  na  základe  písomne  uzatvorenej Rámcovej
zmluvy o prevádzke  dopravného  prostriedku  s objednávate¾om  prepravy.  Touto  zmluvou  sa
prevádzkovate¾  zaväzuje  prepravi�  náklad  pod¾a  po�iadaviek  objednávate¾a  a  s  urèeným
dopravným prostriedkom vykona� za  týmto úèelom  jednu alebo viac, vopred urèených ciest
v priebehu dohodnutej doby.

2.  Objednávate¾  sa  v  zmluve  zaväzuje  uhradi�  odplatu  za  vykonanú  prepravu  v zmysle
aktuálneho cenníka prevádzkovate¾a.

3.  Rámcová zmluva sa uzatvára na dobu urèitú na JOSY s.r.o. V prípade, �e si objednávate¾
objedná  vozidlo  viackrát  poèas  doby  trvania  zmluvy,  je  postaèujúce  konkrétnu  prepravu
objedna�  telefonicky.  Vzor  Rámcovej  zmluvy  o prevádzke  dopravného  prostriedku  je
prílohou è. 1 tohto prepravného poriadku.

4.  Objednávate¾  je  povinný  po  vykonaní  prepravy  potvrdi�  doklady  �  �záznam  o prevádzke
nákladného vozidla� a �záznam o prevádzke nákladného vozidla   kópia� a to  tak, �e vypí�e
meno  a priezvisko  podpisujúcej  osoby  za  objednávate¾a  a pripojí  svoj  podpis  a peèiatku
objednávate¾a.

5.  Faktúru  vystavuje  prevádzkovate¾  raz  mesaène  na  základe  odovzdaného  vypísaného
�záznamu o prevádzke nákladného vozidla�, ktorý tvorí prílohu faktúry.

1. Preprava sa vykonáva s vylúèením nasledovných vecí:
a) �ivých zvierat,
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b) skazite¾ných potravín,
c) nebezpeèných vecí (výbu�niny, toxické látky, plyny, hor¾avé látky atï.)
d) nebezpeèných odpadov.

1.  Mimoriadnymi udalos�ami poèas prepravy sú:

  dopravné nehody vozidla,
  po�iar vozidla,
  po�kodenie alebo znièenie vozidla,
  odcudzenie vozidla ,
  po�kodenie prepravovaného tovaru.

1.  V prípade  dopravnej  nehody  alebo  mimoriadnej  udalosti  vodiè  túto  hlási  svojmu
zamestnávate¾ovi, privolá dispeèerov, prípadne políciu, vy�iada hlásenie o dopravnej nehode,
ktoré bezodkladne odovzdá svojmu nadriadenému.

1.  Prevádzkovate¾ zodpovedá za �kodu vzniknutú na prepravovanom náklade poèas prepravy.

2.  Právo  na  náhradu  �kody  musí  objednávate¾  uplatni�  písomne  u prevádzkovate¾a  bez
zbytoèného  odkladu  najneskôr  do  30  dní  od  vykonania  prepravy.  Svoje  po�iadavky  musí
objednávate¾  zdôvodni�  a musí  pripoji�  doklady  preukazujúce  oprávnenos�  svojho  nároku
a správnos� vý�ky po�adovanej náhrady �kody.

3.  Prevádzkovate¾  nezodpovedná  za  �kody  vzniknuté  na  tovare  poèas  nakládky  a vykládky
tovaru.

1.  Prevádzkovate¾ úètuje prepravné výkony pod¾a platného cenníka  � Cenník nákladnej dopravy,
ktorý je Prílohou è. 2 tohto prepravného poriadku.

1.  Tento prepravný poriadok je odo dòa jeho zverejnenia súèas�ou Rámcovej zmluvy o prevádzke
dopravného prostriedku.

2.  Tento prepravný poriadok nadobúda úèinnos� dòom zverejnenia na internetovom sídle
JOSY s.r.o.

3.  Prevádzkovate¾  je  povinný  platný  prepravný  poriadok  sprístupni�  na  internetovom  sídle
�....................................................

Vo Ve¾kom Slavkove ..................................

Kapolka Jozef
konate¾ JOSY s.r.o.


