Mesto Trnava

Príloha č. 2

Hlavná 1, 917 71 Trnava

Číslo spisu: ODaKS/376-67393/2017

V Trnave 17.7.2017

Výmer cestovného 1/2017
Mesto Trnava v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1370/2007 určuje
maximálne ceny cestovného v mestskej autobusovej doprave

I.
Cestovné lístky a ich ceny
A. Cena cestovného lístka pri platbe v hotovosti (v eurách):
a. obyčajný cestovný lístok........................................................................0,70
b. cestovný lístok so zľavou.......................................................................0,40
c. cestový lístok za batožinu......................................................................0,40
d. cestovný lístok za psa............................................................................0,60
e. cestovný lístok pre občanov nad 62 rokov veku....................................0,20
f. cestovný lístok pre osoby ťažko zdravotne posihnuté,ktoré sú držiteľmi
preukazov ŤZP A ŤZP-S ....................................................................0,10
B. Cena cestovného lístku pri plabe čipovou kartou (v eurách):
a. obyčajný cestovný lístok........................................................................0,45
b. cestovný lístok so zľavou.......................................................................0,25
c. cestovný lístok za batožinu....................................................................0,30
d. cestovný lístok za psa............................................................................0,50
e. cestovný lísok pre občanov nad 62 rokov veku.....................................0,07
f. cestovný lístok pre osoby ťažko zdravotne postihnuté, ktoré sú držiteľmi
preukazov ŤZP A ŤZP-S.......................................................................0,07
C. SMS lístok........................................................................................................0,70
Zľavy
D. Za cenu cenu cestovného lístka so zľavou sa prepravujú:
a. dieťa po dovŕšení 6. roku veku do dovŕšenia 15. roku veku
b. žiaci a študenti do 26. Roku veku študujúci:
1. na základných a stredných školách podľa osobitného predpisu1
v dennej forme štúdia,
2. na vysokých školách podľa osobitného predpisu 2 v dennej forme
štúdia,
3. v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za rovnocenné so štúdiom
na školách zriadených v Slovenskej republike.
1) Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
2) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
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c. Darcovia krvi – držitelia zlatej a diamantovej plakety prof. MUDr. J.
Janského a držitelia medaily prof. MUDr. Jána Kňazovického
E. Forma preukazovania a doba platnosti nároku na cestovný lístok so zľavou
a. Pre uplatnenie nároku na poskytovanie cestovného lístka so zľavou sa
oprávnené osoby preukazujú nasledovnými dokladmi:
1. podľa bodu D.a sa nárok preukazuje:
• preukazom vystaveným dopravcom s fotografiou dieťaťa,
• čipovou kartou vystavenou dopravcom na základe potvrdenia
školy na príslušný rok.
2. podľa bodu D.b.1, D.b.2 a D.b.3 sa nárok preukazuje:
• čipovou kartou vystavenou dopravcom na základe potvrdenia
školy na príslušný rok (pre základné a stredné školy
s platnosťou do 31.8., pre vysoké školy s platnosťou do
30.9. príslušného roka),
• medzinárodným žiackym (študentským preukazom –
International student identity card (ISIC karta) vydaným
príslušnou školou s povinne aktivovanou dopravnou časťou
v elektronickej forme na príslušný školský rok.
3. podľa bodu D.c nárok cestujúci preukazuje:
• čipovou kartou vystavenou dopravcom na základe potvrdenia
o udelení zlatej a diamantovej plakety prof. MUDr. J.
Jánskeho a potvrdenia o udelení medaily prof. MUDr. J.
Kňazovického.
b. Nárok na cestovný lístok so zľavou oprávneným osobám trvá:
1. podľa bodu D.a. do dovŕšenia 15. roku veku dieťaťa,
2. podľa bodu D.b.1 a D.b.2 na obdobie platnosti potvrdenia školy na
príslušný rok pre čipové karty vydané dopravcom alebo na obdobie
platonsti International student identity card. Najdlhšie však do
dovŕšenia 26. roku cestujúceho,
3. podľa bodu D.c. na obdobie platonosti čipovej karty vystavenej
dopravcom.
F. Cena cestovného lístka pri prestupe len s použitím čipovej karty:
a. cestujúci alebo cestujúci s batožinou, psom alebom detským kočíkom po
prestupe na iný spoj MAD Trnava len cez čipovú kartu do 50 minút od
nástupu na predchádzajúci spoj
1. prestup.......................................................0,00 eura

II.
Bezplatná preprava a spôsob preukazovania jej nároku
A. Bezplatná preprava
a. Na bezplatnú prepravu majú v MAD Trnava nárok:
1. dieťa do 6. roku veku v sprievode cestujúceho,
2. sprievodca alebo vodiaci pes držiteľa preukazu ŤZP-S,
3. invalidný vozík alebo detský kočík cestujúceho, ktorý je držiteľom
preukazu ŤZP alebo ŤZP-S,
4. sudcovia Ústavného súdu SR,
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5. členovia Kofederácie politických väzňov a Politickí väzni – Zväz
protikomunistického odboja SR,
6. detský kočík,
7. pes zaradený v programe výchova alebo výcvik pre vodiace
a asistenčné psy.
B. Forma preukazovania a doba platnosti nároku na bezplatnú prepravu
a. Pre uplatnovanie nároku na poskytovanie bezplatnej prepravy sa
oprávnené osoby preukazujú nasledovnými dokladmi:
1. podľa bodu A.a.1, A.a.3, a A.a.6 sa nárok nepreukazuje,
2. podľa bodu A.a.2 nárok preukazuje sprevádzaný držiteľ preukazu
ŤZP-S týmto preukazom,
3. podľa bodu A.a.4 nárok sa preukazuje preukazom sudcu
Ústavného súdu SR,
4. podľa bodu A.a.5 sa nárok preukazuje preukazom člena
Konfederácie politických väzňov, alebo preukazom člena
organizácie Politickí väzni – Zväz protikomunistického odboja SR,
5. podľa bodu A.a.7 nárok preukazuje sprevádzaný dobrovolník pre
výcvik a výchovu vodiaceho psa, ktorý je držiteľom preukazu
výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy.
b. Nárok na bezplatnú prepravu oprávneným osobám trvá:
1. podľa bodu A.a.1 do dovŕšenia 6. Roku veku dieťaťa,
2. podľa bodu A.a.2, A.a.4, A.a.5 a A.a.7 na obdobie platnosti
preukazu ŤZP-S, preukazu sudcu Ústavného súdu SR, preukazu
člena Konfederácie politických väzňov SR, preukazu člena
organizácie Politickí väzni – Zväz protikomunistického odboja SR
a preukazu Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy.
c. Bezplatné cestovanie bez dokladov uvedených v bode 1 sa považuje za
cestovanie bez platného cestovného lístka.

Týmto výmerom stráca platnosť cenový výmer č. 1/2016 zo dňa 16.06.2016.
Výmer cestovného č. 1/2017 nadobúda účinnosť 18. júla 2017

JUDr. Peter Bročka LL.M.
Primátor mesta
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