
Prepravný poriadok

spoločnosti GAUCO LIMITED s.r.o.

Prepravný poriadok taxislužby v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 
č.56/2012 Z.z.

Článok 1.

Úvodné ustanovenia.

1.Prepravný poriadok upravuje podmienky vykonávania taxislužby spoločnosťou GAUCO
LIMITED,s.r.o. a podmienky na uzavretie zmluvy o preprave osôb v taxislužbe.

2.Obsah prepravného poriadku je súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb v
taxislužbe .

Článok 2.

Taxislužba

Taxislužba sa vykonáva na základe potreby prepravy osôb ako nepravidelná individuálna preprava
cestujúcich, ktorých dopravca prepravuje do dohodnutej cieľovej zastávky podľa prepravnej zmluvy

uzavretej so spoločnosťou GAUCO LIMITED,s.r.o. alebo priamo s vodičom taxislužby na
telefónnom čísle 0917 044 444 pred začatím prepravy za stanovené cestovné.

Článok 3.

Dopravca

Spoločnosť GAUČO LIMITED, s.r.o (ďalej len "dopravca") je na základe oprávnenia na výkon
taxislužby vydaného Krajským úradom dopravy oprávnená podnikať v taxislužbe a spĺňa

podmienky odbornej spôsobilosti a podmienky prepravného poriadku.

Článok 4.

Všeobecné povinnosti

Dopravca je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových
vozidiel osobnej taxislužby.

Dopravca označí vozidlá taxislužby obchodným menom , telefónnym číslom, sadzobníkom na
obidvoch predných dverách. Súčasťou označenia je logo taxislužby, BERCO TAXI.

V každom vozidle taxislužby je pevne zamontovaný taxameter schváleného typu ,viditeľne
umiestené základné sadzby cestovného aj v interiéry vozidla,na streche vozidla je umiestnený žltý

transparent s nápisom TAXI. V každom vozidle sa nachádza doklad o oprávnení
podnikať ,prepravný poriadok a doklady oprávňujúce použiť vozidlo k výkonu taxislužby. Pri

preprave je vodič aj všetci cestujúci ,povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky podľa zákona
315/1996 Z.z.



Článok 5.

Osobitné povinnosti dopravcu

Zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie prepravného poriadku.

Prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby,vydať cestujúcemu potvrdenku o
vykonanej preprave a zaplatení cestovného, použiť VRP - virtuálnu pokladňu a vystaviť v nej

doklad o vykonanej úhrade za cestovné. Taxameter nemusí mať vodič zapnutý v prípade prepravy
skupiny osôb,ktorý zaplatili cestovné ešte pred začiatkom prepravy.

Na zmluvnú prepravu osôb ,ktorá bola dohodnutá minimálne 24 hod,pred samotným vykonaním
prepravy za vopred stanovených podmienok a cien,môže byť použité aj iné vozidlo

prepravcu ,miesto vozidla taxislužby.

Starať sa o bezpečnosť,pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožín.
Prepravovať zvieratá len na základe rozhodnutia vodiča a to bezpodmienečne s ohľadom na

bezpečnosť jazdy.

V prípade že vodič taxislužby má podozrenie že môže byť ohrozená jeho bezpečnosť,alebo miesto
ukončenia prepravy nie je vopred známe ,môže odmietnuť vykonať prepravu  osôb , tovaru, zvierat

podľa vlastného rozhodnutia.

Pri výkone taxislužby je vodič taxislužby povinný mať vo vozidle, vodičský preukaz, technický
preukaz od vozidla,doklad o emisnej kontrole, doklad o technickej kontrole,doklad o absolvovaní

lekárskej prehliadky,doklad o absolvovaní školenia  v zmysle zákona 315/1996 Z.z., doklad o
nastavení a ciachovaní taxametru vozidla,kópiu oprávnenia podnikania v taxislužbe,preukaz vodiča

taxislužby umiestnený na viditeľnom mieste vo vozidle.

Článok 6.

Výkon taxislužby

Dopravca vykonáva prepravu osôb na základe telefonickej objednávky alebo zmluvným partnerom
na základe zmluvy o prepravu osôb. Taxameter vozidla je umiestnený vo vozidle tak aby mohli

cestujúci vidieť na sumu za prepravu. Od uzavretia zmluvy na prepravu s cestujúcim až do
ukončenia prepravy je strešné svietidlo vypnuté. Vozidlo taxislužby ktoré je pripravené na prepravu
a je voľné,bez objednávky má strešné svetlo zapnuté, svieti. Vodič taxislužby počas výkonu služby,
príjma objednávky a priamo uzatvára zmluvu o preprave s cestujúcim. Prepravná povinnosť vodiča

taxislužby je podľa času prijatia jednotlivých objednávok. Preprava sa uskutočňuje po najkratšej
trase s prihliadnutím na okolité podmienky a bezpečnosť prepravy ak nieje pred začiatkom trasy
dohodnuté inak. Zmena trasy je možná iba s dohodou cestujúceho a vodiča vozidla, jednostranná
zmena je vylúčená a znamená ukončenie výkonu taxislužby a ukončenie jazdy .Počas prepravy

vodič a cestujúci nesmú vo vozidle fajčiť, piť alkoholické nápoje,kŕmiť prepravované
zvieratá,manipulovať s predmetmi spôsobom ktorý by obmedzoval výhľad vodiča taxislužby.

Batožinu a iné veci cestujúcich umiestňuje do vozidla alebo batožinového priestoru výhradne vodič
vozidla taxislužby. Do vozidla taxislužby je možné vziať len taký počet cestujúcich ako je

prepravná kapacita vozidla určená počtom miest na sedenie podľa technického preukazu vozidla.

O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný vydať cestujúcemu potvrdenie ktoré obsahuje
najmä:číslo dokladu,evidenčné číslo vozidla, dátum jazdy,východiskové a cieľové miesto

prepravy,výšku zaplateného cestovného.



Článok 7.

Odmietnutie prepravy

Vodič vozidla taxislužby môže odmietnuť vykonať prepravu ak:trasa dopravnej cesty alebo cieľ
cesty navrhovanej cestujúcim,alebo správanie cestujúceho vzbudzujú obavu vodiča o jeho

bezpečnosť alebo zdravie.

Cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, hrozí znečistenie
vozidla,poškodenie vozidla alebo obťažovanie vodiča počas výkonu taxislužby.

Cestujúci sa správa agresívne,alebo je ozbrojený ,alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča.

Cestujúci má batožinu ktorá svojím počtom,veľkosťou,nebezpečenstvom pre ľudí,nie je vhodná na
prepravu vozidlom taxislužby,alebo by mohla ohroziť vodiča,prípadne poškodiť vozidlo taxislužby.
Cestujúci hodlá prepravovať zvieratá,ktoré vzhľadom na svoju veľkosť,početnosť alebo agresivitu

nie sú vhodné na prepravu vozidlom taxislužby.

Článok 8.

Zmluva o preprave osôb.

Prepravná zmluva v taxislužbe sa uzatvára na základe konania cestujúceho ktorý dáva bezpochyby
najavo že chce uzavrieť prepravnú zmluvu,nastúpením cestujúceho do vozidla taxislužby alebo

telefonickou objednávkou s úmyslom použiť prepravu taxislužbou.

Za uskutočnenú prepravu je povinný cestujúci zaplatiť, odmietnutie zaplatenia je povinný vodič
okamžite oznámiť polícii a bude vymáhané súdnou cestou.

Uskutočnenie prepravy môže byť len na základe dodržania ustanovení tohto prepravného poriadku
a pri dodržaní §760 a 764 Občianskeho zákonníka.

Cestujúci alebo vodič môžu odstúpiť od uzatvorenej zmluvy o preprave ak boli umýselne  porušené
podmienky prepravného poriadku.

Škody vzniknuté na základe vykonávania prevádzky taxislužby a sťažnosti na výkon vodičou
taxislužby rieši dopravca na základe písomného oznámenia na adresu sídla spoločnosti.

Vypracovala spoločnosť GAUCO LIMITED,s.r.o. pre potreby taxislužby, svojvoľné pozmeňovanie
podmienok je zakázané.


	Prepravný poriadok
	spoločnosti GAUCO LIMITED s.r.o.

