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Podmienky využívania priestorov a poskytovania služieb na autobusovej stanici  Komárno (  AS   )   

 

Článok č. I. Úvodné ustanovenie 

 

     ARRIVA Nové Zámky a.s.,  (ďalej len „prevádzkovateľ“),  ako užívateľ  autobusovej stanice (ďalej len 

„AS“) v Komárne,  vydáva tieto podmienky využívania priestorov na AS v Komárne  k zaisteniu plynulej 

a bezpečnej prevádzky a k zaisteniu bezpečnosti cestujúcej verejnosti a ostatných užívateľov. 

     Podmienky upravujú pravidlá pre vjazd,  prevádzku a parkovanie vozidiel,  pre pohyb chodcov v areáli 

AS,  ako aj pravidlá pre používanie autobusových zastávok a realizáciu ďalších činností v areáli AS.   

 

Článok II. Riadenie a zodpovednosť prevádzky AS 

 

     Za správnu a bezpečnú dopravno-prevádzkovú činnosť na AS, dodržiavanie určených stanovíšť, 

odchodov a príchodov na určené nástupištia zodpovedá určený zamestnanec ARRIVA Nové Zámky, a.s..  

     Všetci zamestnanci ARRIVA Nové Zámky a.s., užívatelia uvedených priestorov a plôch AS a osoby, 

ktoré sa v uvedených priestoroch nachádzajú, sú povinní rešpektovať pokyny a príkazy zodpovedných 

zamestnancov prevádzkovateľa AS.  

 

Článok III. Rozsah užívania AS 

    Vjazd do priestoru AS je povolený iba: 

1. autobusom pravidelných autobusových liniek so schválenou zastávkou na AS; 

2. autobusom zaisťujúcim nepravidelnú  osobnú dopravu a to na základe uzatvorenej dohody medzi 

ARRIVA Nové Zámky, a.s. a prevádzkovateľom autobusu, resp. organizáciou, ktorá konkrétnu 

prepravu zabezpečuje; 

3. vozidlám rýchlej lekárskej pomoci,  požiarnej ochrany a polície pri plnení si služobných povinností; 

4. vozidlám vykonávajúcim údržbu a čistenie AS; 

5. všetkým vozidlám ARRIVA Nové Zámky, a.s. na zabezpečenie realizácie vlastných podnikateľských 

aktivít; 

6. vozidlám, ktorým je vjazd povolený na základe zmluvy s dopravcom;  

Používanie AS Komárno  je spoplatnené  na základe dohody s príslušným dopravcom. Výška poplatku za 

spoj je stanovená dohodou .  

   Cenník  poplatkov   za spoje pravidelnej  autobusovej dopravy na AS :  

 

druh poplatku/sadzba AS AS Komárno 

za spoj v prímestskej pravidelnej doprave 1,33 € 

za spoj v diaľkovej pravidelnej doprave 1,33 €     

za spoj v medzinárodnej doprave       1,66 €     

za zmenu CP* 6,64 €   

 

Článok IV. Pohyb dopravných prostriedkov v priestoroch AS 

 

      V areáli AS sa jazdí v primeranom rozsahu,  podľa  zákona o cestnej premávke  č. 8/2009  Z. z.  

v znení neskorších predpisov   Vozidlá vchádzajúc  na AS musia rešpektovať ustanovenia zákona 

o cestnej premávke  č. 8/2009  Z. z.  v znení neskorších predpisov  a  stanovené dopravné značenie. 

Príjazdová cesta na autobusovú stanicu od ulice Košickej  je jednosmerná.  Vjazd autobusov je 

k nástupným ostrovčekom len v jednom smere. Vozidlo po vjazde k nástupišťu môže opustiť AS po 

výjazdovej komunikácii v jazde doprava alebo doľava podľa smeru cieľovej zastávky. 

  Pri  jazde areálom autobusovej stanice sú vodiči všetkých motorových vozidiel povinní dodržiavať: 
1. umiestnené dopravné značky, 

2. zákaz cúvania s výnimkou parkovacích plôch s tým, že ak to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný 

rozhľad, vodič je povinný zaistiť cúvanie pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby v súlade so 

zákonom o cestnej premávke  č. 8/2009  Z. z. v znení neskorších predpisov, 

3. podriadiť sa pokynom službukonajúcich zamestnancov prevádzkovateľa, 
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4. Pre pravidelné spoje autobusových liniek sú k nástupu cestujúcich určené jednotlivé 

stanovištia podľa spracovaného cestovného poriadku s určením času odchodu konkrétneho spoja, 

ktoré sú záväzné         pre všetkých vodičov zabezpečujúcich pravidelné linky. Trvalé zmeny 

v organizácii pristavovania       na nástupištia vykonáva len určený zamestnanec prevádzkovateľa  na 

základe prevádzkových možností – vyťaženosti konkrétnych stanovíšť. 

5. Posilové autobusy musia byť vždy pred pristavením v dostatočnom časovom predstihu prejednané       

so zodpovedným zamestnancom prevádzkovateľa. 

6. Stanovištia smú vodiči používať len v časovo obmedzenom rozsahu, potrebnom na vybavenie 

a nástup cestujúcich. Vodič je v rámci zabezpečenia plynulosti prevádzky povinný opustiť stanovište 

v čase odchodu spoja podľa platného cestovného poriadku. 

 

 

Článok V.  

Parkovanie vozidiel 

 

1. V priestoroch AS Komárno je povolené parkovať autobusom ARRIVA Nové Zámky, a.s. na plochách 

tomu určených t.j. v rohu pri železničnom násype alebo v oblúku pod železničnou stanicou,  pričom 

vodič nesmie obmedziť autobusy,  ktoré  vchádzajú do zastávok. Ostatní dopravcovia môžu na AS 

parkovať len na základe udeleného  povolenia prevádzkovateľom AS.  V priestoroch   pri výstupišti  

je prísny zákaz  parkovania vozidiel v celej jej dĺžke, túto cestu môže vodič použiť len na urýchlený 

výstup cestujúcich, potom však musí príjazd k výstupištiam opustiť. 

2. Vodič po príjazde na AS s autobusom zaujme miesto na miestach určených na parkovanie alebo 

priamo na zastávke, z ktorej bude vychádzať na nasledujúci spoj. 

3. Vodič po opustení vozidla je povinný ho zabezpečiť proti odcudzeniu a vykradnutiu. 

4. V prípade ohrozenia životného prostredia bezodkladne vykonať všetky možné opatrenia na 

zmiernenie možných následkov. O vzniknutej situácii ihneď informovať službukonajúceho 

zamestnanca.  

5. Je prísne zakázané pri čistení interiéru vozidla, resp. pri drobných opravách znečisťovať plochu AS. 

6. Ak je spôsobená škoda následkom dopravnej nehody,  postupovať v zmysle zákona o cestnej 

premávke  č. 8/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a bezodkladne aj bez ohľadu na vzniknutú 

škodu informovať službukonajúceho zamestnanca. 

7. Za neoprávnené alebo nesprávne parkovanie, ktoré je v rozpore s podmienkami užívania AS,  je 

prevádzkovateľ oprávnený účtovať dopravcovi pokutu podľa aktuálneho cenníka, v prípade vlastných 

zamestnancov postupovať podľa platnej PN. 

 

Článok VI. Nástupište – autobusové zastávky 

 

        Pre pravidelné spoje autobusových liniek uvedených v cestovnom poriadku sú určené jednotlivé 

autobusové zastávky na nástupištiach podľa vydanej prílohy. Pridelené autobusové zastávky sú pre 

dopravcov a pre cestovný personál a cestujúcich záväzné. 

 

 

Článok VII. Výstup cestujúcich,  pohyb chodcov 

 

        Pre výstup cestujúcich je výhradne používané výstupisko . Na výstupisku musí ukončiť spoj výstupom 

cestujúcich každé vozidlo s konečnou zastávkou na AS. Výnimka je povolená prechádzajúcim autobusom, 

ktoré môžu pre výstup cestujúcich zájsť na určenú autobusovú zastávku,  z ktorej budú pokračovať do 

cieľovej stanice.  

      Chodec v priestoroch AS je povinný dodržiavať osobitné ustanovenia o chodcoch v zmysle zákona č. 

8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov.  

 

 

Článok VIII. Povinnosti vodičov autobusov 
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1. Na vystúpenie cestujúcich z autobusu pri konečnej zastávke slúži výstupisko. Vodič je 

povinný              s autobusom zastaviť čo najďalej tak,  aby ostatným vodičom neprekážal v príjazde 

na výstupisko a umožnil im bezpečné zaradenie.  

2. V prípade, že vodičovi nie je umožnené zastaviť za účelom výstupu cestujúcich pre iný stojaci 

autobus,  vodič autobusu počká pokiaľ sa neuvoľní miesto na výstupisku a len potom umožní 

cestujúcim vystúpenie z vozidla. 

3. Po príchode na AS a vystúpení cestujúcich nahlási vodič službukonajúcemu zamestnancovi 

mimoriadne udalosti počas spoja /meškanie, technickú  závadu a pod./.   

4. Po vystúpení cestujúcich z autobusu je potrebné opustiť ihneď výstupisko.  

5. Pristaviť vozidlo na aut. zastávku príslušnej linky vybavené predpísanou smerovou tabuľou v zmysle 

zákona č. 56/2012 Z. z.  a vykonávacej vyhlášky  a podľa platného cestovného poriadku 

a turnusového príkazu 10 minút pred odchodom spoja. 

6. Na autobusovú zastávku pristaviť autobus bez cestujúcich (s výnimkou prechádzajúcich pravidelných 

autobusových liniek ).  

7. V súlade s ustanovením zákona o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z.  v znení neskorších predpisov 

ihneď po pristavení vozidla k vybaveniu cestujúcich  zastaviť motor a predhrievacie zariadenie. 

8. Počas prestoja na AS,  pred opustením autobusu prekontrolovať riadne uzatvorenie dverí a okien, 

vykonať opatrenia, aby nedošlo k vniknutiu cudzej osoby do vozidla. 

9. Dodržiavať čas odchodu spoja z AS podľa platného cestovného poriadku.  

10. Vodiči sú povinní sa riadiť príkazmi službukonajúceho zamestnanca. 

 

Článok IX. Ostatné ustanovenia 

 

1.   V priestoroch AS je všetkým vodičom zakázané: 

1. vzájomné predbiehanie,  

2. používanie zvukových signálov,  

3. zastavenie v jazdnej dráhe,  okrem prípadov ak dá príkaz k zastaveniu službukonajúci zamestnanec 

alebo kontrolný orgán,  

4. umožniť výstup alebo nástup cestujúcim mimo určených priestorov,   

5. jazdenie v protismere,  

6. znečisťovanie autobusovej stanice (vymetanie smetí z autobusu na plochu, vysýpanie smetí mimo 

miesta na to určeného a pod.),  

7. v celom objekte AS je prísne zakázané vylepovanie akýchkoľvek tlačovín, plagátov, inzerátov, 

reklám a pod., pokiaľ to nie je založené na zmluvnom základe,  prípadne objednávke. 

 

2. Zakazuje sa fajčiť v prostriedkoch autobusovej vnútroštátnej hromadnej osobnej dopravy, v prístreškoch na 

zastávkach vnútroštátnej pravidelnej osobnej dopravy a na otvorených nástupištiach do vzdialenosti štyri 

metre od vymedzenej plochy nástupíšť.     

 

 

Článok X. Nálezy  

 

     Vodiči sú povinní po ukončení spoja a vystúpení cestujúcich prehliadnuť interiér autobusu a nájdené 

predmety cestujúcich ihneď odovzdať službukonajúcemu zamestnancovi ,  ktorý nález zaeviduje do knihy 

nálezov 

 

Článok XI. Sankcie za nedodržanie  podmienok využívania priestorov a poskytovania služieb na AS 

 

       Prevádzkovateľ AS je oprávnený udeľovať sankčné pokuty. Sankčná pokuta 10 € sa  udeľuje za: 

1. neoprávnené užívanie AS ; 

2. poškodenia zariadenia patriaceho prevádzkovateľovi  (dopravca je okrem sankčnej pokuty 

povinný uhradiť čiastku za opravu poškodenej veci), 

3. za znečistenie plochy AS (vymetanie smetí z autobusov, vysýpanie smetných košov mimo 

odpadových nádob a pod.),  

4. za odstavenie autobusu na mieste,  kde to  podmienky nepovoľujú,  
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5. nedodržiavanie platného cestovného poriadku (okrem objektívnych  príčin ako napr. 

technická porucha vozidla,  nezjazdnosť cesty,  prekážka na ceste), 

6. porušenie zákazu fajčenia podľa článku IX. bodu 2. 

Článok XI.  Záverečné ustanovenie 

     Podmienky využívania priestorov a poskytovania služieb na AS budú pre cestujúcich sprístupnené 

v Informačnej kancelárii a na stránke www.arrivanz.sk.    

     Nedodržanie podmienok bude posudzované pre zamestnancov ARRIVA Nové Zámky, a.s. ako porušenie 

pracovnej disciplíny, ostatným užívateľom má prevádzkovateľ právo uložiť sankčnú pokutu. 

Článok XII. Zrušovacie ustanovenia 

Podmienky využívania priestorov AS  nahrádzajú dopravno – prevádzkový poriadok.  

    Podmienky využívania priestorov a poskytovania služieb na AS nadobúdajú  platnosť dňom 1.7.2013  

V Nových Zámkoch, 01. 03. 2012 

         Ing. Karol Petőcz, v. r.   

 generálny riaditeľ ARRIVA Nové Zámky, a.s. 

http://www.arrivanz.sk/

