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Global Forest, 5. r. o.
Oravský Podzárnok 370, 027 44 Oravský Podzámok

PREPRAVNÝ PORIADOK
CESTNEJ NÁKIADNEJ DOPRAVY



článok 1
úvodné ustanovenia
(1) Tento prepravný por.iadok obsahuje prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzavretie
prepravnej zmluvy a stanovenie právomocí a zodpovedností pri preprave vecí cestným nákladným
vozidlom medzi dopravcom, právnickýmiosobami, fyzickýmiosobami podnikateťmíalebo fyzickými
osobami zúčastnenými na preprave.
(2) Dopravcom podía tohto prepravného poriadku je Global Forest, §. r. o., so sídlom v adresa:
Oravsloý Podzámok 37g,O27 44 Oravshý Podzámok, ktorá podniká v cestnej nákladnej doprave na

základe rozhodnutia č.OU-ZA-OCDPK-2015/0?9O46|2|MA zo dňa 26.t0,2015 na Okresnom úrade
v žiline.
(3} Prepravou podťa tohto prepravného poriadku je premiestnenie vecí, nákladov, priemyselných
tovarov a iných požadovaných druhov tovarov v medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej nákladnej
doprave.

článok z
Druh prevádzkovanej cestnej dopravy a rozsah poskytovaných dopravnÝch služieb
(1) Dopravca vykonáva nákladnú cestnú dopravu v tomto rozsahu:
a, vnútroštátna cestná nákladná doprava,
b, medzinárodná cestná nákladná doprava.

(2) Charakter vykonávanej nákladnej cestnej dopravy:
vozové zásielky,
kusové zásielky.
(3} Za vozové zásielky sa považujú zásielky prepravované jednému prepravcovi (odgsielateíovi alebo
príjemcovi}.
(a) Za dokládku sa považuje zásíelka prepravovaná spoločne s inými zásielkami alebo pri takej jazde

vozidla, ktorá by sa inak musela vykonať bez nákladu.

čHnok l
Veci vylúčené z prepravy

(1) Z prepravy sú vylúčené:
veci, ktoních preprava je zakázaná všeobecne platnými právnymi predpismi,
nebezpečné veci v zmysle Dohody ADR,
predmety, ktoré svojimi rozmermi alebo hmotnosťou vzh[adom na užitočnú hmotnos{ rozmery
vozidiela stav pozemných komunikácií, ktoré majú byt pri preprave použité, sú nevhodné pri
preprave vozidlom dopravcu,
vecivysokej resp. ťažko vyčíslitetnej hodnoty (umelecké zbierky, starožitnosti a pod.}.

čHnok +
Podmienky pristavovania vozidiel na nakládku a vykládku a rozsah spolupráce odosielateťa
príjemcu vecí s dopravcom
(1} Dopravca ale aj odosielatelia a zasíelatelia zabezpečia, aby bolizmluvne dohodnuté dopravné
harmonogramy v súlade s Nariadením EP a Rady č.56I/2006 o harmonizácii niektorých právnych
predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy. lde najmá o dodržiavanie doby
prevádzky nakladacích miest odosielateía a vykladacích miest príjemcu, dodržiavanie časov nakládky
a vykládky tak, aby vodiči dopravcu mohli dodržiavať režim práce týkajúci sa dobyjazdy, prestávok,

denných a týždenných odpočinkov,

{2) Dopravca je oprávnený kedykoívek preskúma{ či zodpovedá zásielka zápisom prepravcu v
prepravných dokladoch (napr. dodacom liste, nákladnom liste). Preskúmanie zásielky na mieste
nakládky alebo vykládky sa vykoná v prítomnosti najmenej jednej osoby, ktorá nie je pracovníkom



dopravcu,

{3) Ak sa zistí pri preberaní zásielky taká chyba, že by jej prepravou mohla bť spósobená škoda na

vozidle alebo na spolu prepravovanej zásielke, je dopravca oprávnený odmietnuť prijatie zásielky k

preprave, ak bola chyba zistená až počas prepravy, jazdu preruší. Pri prerušeníjazdy postupuje

dopravca ako pri ostatných prekážkach prí preprave.
(4} odosielateí zásielky je povinný dopravcovi odovzdať zásielku v stave spósobilom na prepravu po

pozemných komunikáciách,
(5} Hmotnosťou zásielky sa rozumie hmotnosť nákladu vrátane paliet, prepravných skríň, kontejnerov

a pod. a s manipulačnýmia prepravnými pomóckamiodosielateía prevzatými zároveň so zásielkou.
(6) Hmotnosť zásielky zisťuje odosielateť a zodpovedá za tento údaj, ktoný sa uvádza v nákladnom
liste alebo v iných sprievodných dokladoch.
(7) odosielateť hradí náklady spojené so zisťovaním hmotnosti zásielky {napr. tlradné váŽenie a pod.}.

(8) odosielateí je povinný presne špecifikovaťv prepravnej zmluve miesto nakládky a vykládky
(presnú adresu) a tiež oznámiť dopravcovi prípadne obmedzenia pre vjazd určitých nákladných
vozidiel.
(9} Nakládku vo všeobecnosti zabezpečuje odosielate[a vykládku príjemca zásielky, pokiaIsa

dopravca s prepravcom nedohodol inak.

{10) Vo všeobecnosti za upevnenie nákladu na vozidle zodpovedá prepravca (odosielatet), lebo ten
má patričné znalostiťýkajúce sa zásielky,

Spilsab uaavretia a plotnosť zmluvy o preprave vecí vo vnútroštátnej cestnej nókladnei
doprave

Ůánok s
ákladné ustanovenie k zmluve o preprave vecí vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave
(1} Ak si prepravu u dopravcu objedná podnikateíský subjekt a dójde k uzavretiu zmluvy o preprave

bude sa riadiť ustanoveniami §§ 610-629 o zmluve o preprave vecí podťa zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník.
(2) Zmluvou o preprave veci sa dopravca zavázuje odosielateíovi, že prepraví vec (zásielku} z určitého
miesta (miesto odoslania) do určitého iného miesta (miesto určenia), a odosielateť sa zavázuje

zaplatiť mu odplatu (prepravné}.
(3) Dopravca je oprávnený požadovaí aby mu odosielateí powrdil požadovanú prepravu v
prepravnom doklade, a odosielateí je oprávnený požadovať, aby mu dopravca písomne potvrdil
prevzatie zásielky.
(4} Ak sú na vykonanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielateť povinný odovzdať ich
dopravcovi najneskór pri odovzdaní zásielky na prepravu. Odosielateťzodpovedá za škodu spósobenú
dopravcovi neodovzdaním týchto listín alebo ich nesprávnosťou,

článok 6
Povinnosti objednávateťa prepravy a príiemcu zásielky

{1} objednávatel prepravy najčastejšie odosielateíje povinný poskytnúť dopravcovi správne Údaje o

obsahu zásíelky a jeho povahe a zodpovedá za škodu spósobenú dopravcovi porušením tejto
povinnosti.
(2) odosielateřje povinný prepravu u dopravcu si objednať formou e-mailu, faxom prípadne

telefonicky, pokiaí sa dopravca s odosielateťom nedohodnú inak.

{3) Ak nemóže dopravca dokončiť prepravu pre skutočnosti, za ktoré nezodpovedá, má nárok na

pomernú časť prepravného s prihliadnutím na už uskutočnenú prepravu,

{4) Dopravca má na zabezpečenie svojich nárokov vypl,ývajúcich zo zmluvy zádržné právo k zásielke,

dokiaís ňou m6že nakladať.
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čtánok 7
Zodpovednosťdopravcu za škodu na zásielke a za nedodržanie podmienok prepravy
(1) Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla pojej prevzatídopravcom aŽdojej
vydania príjemcovi, ibaže ju dopravca nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
(2)Za škodu na zásielke však dopravca nezodpovedá, ak preukáže, že bola spósobená: odosielateťom,
príjemcom alebo vlastníkom zásielky, vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky vČÍtane

obvyklého úbytku, okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť; ide tu o prípady vyŠŠej moci

napríklad poškodenie nákladu pri záplavách, zemetrasení, požiari, pádu lavíny a pod., vadným

obalom,
(3} pri poškodení alebo znehodnotení zásielky je dopravca povinný nahradiť rozdiel medzi cenou,

ktorú mala zásielka v čase jej prevzatia dopravcom, a cenou, ktorú by v tomto Čase mala poŠkodená

alebo znehodnotená zásielka.

článok g

Podmienky zmeny prepravnej zmluvy a odstúpenia od zmluvy

{1) Až do vydania zásielky móže odosielateí požadovaí aby doprava bola prerušená a zásielka mu

bola vrátená, aby mu bola vydaná na inom mieste vykládky. Ak nevyhovujú odosielateÍovi
podmienky navrhnuté dopravcom, je oprávnený od prepravnej zmluvy odstúpiť.

článok og
Prepravné listiny v nákladnej cestnej doprave
(1) prepravná listina ako prepravný doklad sprevádza zásielku až do jej vydania, prípadne likvidácie.
prepravnú listinu je povinný riadne vyplnenú odovzdať dopravcovi odosielateÍ.

{2) prepravná listina musí obsahovať najmenej tieto údaje: názov (meno} odosielateťa a príjemcu,

obvyklé pomenovanie obsahu zásielky a jej obalu, počet kusov, celkovú hmotnosť zásielky, miesto

nakládky a miesto vykládky, dátum a pQtvrdenie prevzatia zásielky dopravcom a príjemcom, miesto

pre rnýhrady dopravcu.

{3) Dopravca a prepravcovia (odosielateť a príjemca) zodpovedajú za správnosť a úplnosť Údajov,

ktoré zapisujú do prepravnej listiny.

záverečné ustanovenia

článok 10
Reklamačné konanie
(1) oprávnený {prepravca alebo zasielatel) musí reklamovať u dopravcu všetky práva vypl'ývajúce z

prepravy písomne.
(2) Vrátenie zaplatenej sumy za prepravu je oprávnený (prepravca alebo zasielatefi Žiadať len ak ju

preukázateíne dopravcovi uhradil.

článok u
Zmeny v prepravnom poriadku ce§tnej nákladnej dopravy
(1) Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku sú platné dňom ich zverejnenia a sprístupnenia na

webovom sídle dopravcu.
(2} Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený alebo podstatne doplnený, dopravca zabezpeČÍ

jeho zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Anton Žitniak, riaditeí a ko


