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TARIFA MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY
V HRIŇOVEJ

BUS KRNÁČ PREPRAVA, S.R.O.
platí od 1.4.2021
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Použité skratky

Článok 1 Základné ustanovenia

Článok 2 Druhy a ceny cestovných lístkov

Článok 3 Druhy poplatkov a sankčných úhrad a kontrola cestovných dokladov

Článok 4 Bezplatná preprava a spôsob preukazovania jej nároku

Článok 5 Tarifné zľavy a spôsob preukazovania nároku na zľavu

Článok 6 Zásady používania cestovných lístkov zakúpených u vodiča vozidla

Článok 7 Záverečné ustanovenia

Použité skratky:
MAD mestská autobusová doprava
JCL jednorazový cestovný lístok
OP občiansky preukaz
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Článok 1
Základné ustanovenia

(1) Tarifa mestskej autobusovej dopravy v Hriňovej (ďalej len „Tarifa) upravuje vzťahy medzi
spoločnosťou BUS Krnáč preprava s.r.o., IČO 53 406 770 so sídlom Krivec 1556, Hriňová (ďalej len
„Dopravca“) a cestujúcim v súlade s Tarifnými podmienkami Mesta Hriňová platnými od 1.4.2021.

(2) V zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (ďalej len „zákon“) Tarifa určuje:
a) sadzby základného cestovného a príplatkov k nim,
b) sadzby cestovného pre všetky skupiny cestujúcich a psa so špeciálnym výcvikom,
c) ceny za prepravu cestovnej batožiny, živých spoločenských zvierat prepravovaných spolu s

cestujúcim,
d) sadzbu sankčnej úhrady a
e) podmienky, za ktorých sa sadzby cestovného a ostatných cien uplatňujú.

(3) Pre prepravu cestujúcich, príručných batožín, detských kočíkov a zvierat vozidlami MAD platia tieto
prepravno-tarifné zásady:

a) tarifa je neprestupná (ak nie je uvedené inak),
b) cestovné a dovozné sa vo vozidle MAD uhrádza v hotovosti u vodiča,
c) tarifná sadzba je jednotná (nie je výkonová),
e) tarifná sadzba určuje výšku cestovného (za prepravu osôb) a dovozného (za prepravu

zvierat),

(4) Pod pojmom platný cestovný lístok sa rozumie jednorazový cestovný lístok (papierový) zakúpený
v hotovosti u vodiča vozidla MAD,

Článok 2
Druhy a ceny cestovných lístkov

Jednorazový CL v predaji vo vozidle MAD v hotovosti:

Typ cestovného lístka  Celý  Zľavnený

Jednorazový CL u vodiča 0,60 € 0,30 €

Dovozné za psa alebo iné zviera 0,60 € -

Článok 3
Druhy poplatkov a sankčných úhrad a kontrola cestovných dokladov

(1) Sankčné úhrady za porušenie prepravno-tarifných predpisov:
a) Za cestovanie bez platného cestovného lístka v hotovosti v čase a mieste vzniku

nároku na sankčnú úhradu
....................................................................................... 30,00 €

b) Za cestovanie bez platného cestovného lístka v pokladni Dopravcu do 7
kalendárnych dní od dňa nasledujúceho po dni vzniku nároku na sankčnú
úhradu.. 40,00 €

c) Za cestovanie bez platného cestovného lístka v pokladni Dopravcu do 30
kalendárnych dní od dňa nasledujúceho po dni vzniku nároku na sankčnú
úhradu.. 50,00 €

d) Za cestovanie bez platného cestovného lístka v pokladni Dopravcu po dobe
uplynutých 30 kalendárnych dní od dňa nasledujúceho po dni vzniku nároku na
sankčnú úhradu
........................................................................................................ 60,00 €

e) Za zneužitie neprenosnej DK alebo platobnej karty ................................................. 60,00 €
f) Za cestovanie so zľavneným cestovným lístkom bez nároku na zľavu .................... 60,00 €
g) Za nepreukázanie sa platným dokladom priznávajúcim zľavu zo

základného cestovného v čase dopravnej kontroly, pričom nárok na zľavu bol
cestujúcemu priznaný a cestujúci môže tento doklad predložiť do 30 kalendárnych
dní v pokladni Dopravcu
........................................................................................... 5,00 €

h) Za nepreukázanie sa platným dokladom priznávajúcim zľavu zo
základného cestovného v čase dopravnej kontroly a ani do 30 kalendárnych dní
podľa písm. h) a i) tohto odseku
............................................................................... 60,00 €
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(2) Uložiť sankčnú úhradu podľa ods. 1 tohto článku je oprávnený vodič, iný člen osádky autobusu
alebo revízor.

(4) Ostatné poplatky:
a) Za vydanie preukazu na zľavu alebo bezplatnú prepravu ........................................ 1,00 €

Článok 4
Bezplatná preprava a spôsob preukazovania jej nároku

(1) Bezplatne sa prepravujú osoby alebo veci:
a) Deti do dovŕšenia 6 roku veku;
b) Držiteľ preukazu ŤZP – „nevidiaci/blind“ a jeden jeho sprievodca;
c) Sudcovia Ústavného súdu SR v zmysle zákona č. 120/1993 Z. z.
d) Osoby poverené výkonom odborného dozoru v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z.
e) Detský kočík s dieťaťom;
f) držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP-S na invalidnom vozíku a jeden jeho sprievodca;
g) vodiaci pes držiteľa ŤZP-S;

(2) Nárok podľa predchádzajúceho odseku cestujúci preukazuje občianskym preukazom (ďalej len
„OP“), ak nie je uvedené inak, aktuálnou fotografiou a ďalej nasledovne:

a) podľa písm. a) rodným listom, pasom alebo preukazom poistenca bez predloženia OP,
b) podľa písm. b) preukazom „ŤZP – nevidiaci/blind“, za sprievodcu nárok na bezplatné

cestovanie preukazuje sprevádzaný držiteľ preukazu „ŤZP – nevidiaci/blind“ týmto
preukazom;

c) podľa písm. c) preukazom sudcu,
d) podľa písm. d) preukazom vydaným podľa § 45 ods. 9 zákona č. 56/2012, ktorého vzor je

uvedený v § 12 vyhlášky MDVRR SR č. 124/2012, ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z.,
e) podľa písm. e) sa nárok nepreukazuje,
f) podľa písm. f) preukazom ŤZP“ alebo „ŤZP-S“, pričom cestujúci musí byť na invalidnom

vozíku; za sprievodcu nárok na bezplatné cestovanie preukazuje sprevádzaný držiteľ
preukazu „ŤZP-S“ týmto preukazom,

g) podľa písm. g) preukazom „ŤZP – nevidiaci/blind“; za vodiaceho psa sa preukazuje
sprevádzaný držiteľ preukazu „ŤZP – nevidiaci/blind“ týmto preukazom,

(3) Nárok na bezplatnú prepravu oprávneným osobám podľa ods. 1 trvá:
a) podľa písm. a) do dňa, ktorý predchádza dňu dovŕšenia šiesteho roku veku,
b) podľa písm. b) po dobu platnosti preukazu „ŤZP – nevidiaci/blind“,
c) podľa písm. c) po dobu platnosti preukazu,
d) podľa písm. d) po dobu platnosti preukazu,
e) podľa písm. e) sa trvanie nároku neskúma,
f) podľa písm. f) po dobu platnosti preukazu „ŤZP“ alebo „ŤZP-S“,
g) podľa písm. g) po dobu platnosti preukazu „ŤZP – nevidiaci/blind“,

(4) Cestujúci nárok na zľavu podľa ods. 2 písm. b), f) a g) tohto článku preukazuje pri registrácii
v listinnej podobe, v dopravnej kancelárii dopravcu.

(5) Cestujúci nárok na zľavu podľa ods. 2 písm. b), f) a g) tohto článku preukazuje periodicky, raz za
12 mesiacov.

(6) Dopravca akceptuje nárok na zľavu podľa ods. 2 písm. b), f) a g) tohto článku aj na základe
preukazu vystaveného na meno jeho držiteľa aj iným dopravcom.

Článok 5
Tarifné zľavy a spôsob preukazovania nároku na zľavu

(1) Za zľavnené cestovné sa prepravujú:
a) Deti od 6 rokov veku do dovŕšenia 16. roku veku;
b) Žiaci a študenti podľa osobitného predpisu v dennej forme štúdia do dovŕšenia 26. roku veku;
c) Seniori od dovŕšenia dôchodkového veku podľa § 65 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z.

o sociálnom poistení;
d) Ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S;
e) Sprievodca ťažko zdravotne postihnutej osoby, držiteľa preukazu ŤZP-S;
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f) Sprievodca dieťaťa v detskom kočíku alebo v “baby vaku“

(2) Nárok podľa predchádzajúceho odseku cestujúci preukazuje občianskym preukazom, ak nie je
uvedené inak, aktuálnou fotografiou a ďalej nasledovne:

a) podľa písm. a) rodným listom, pasom alebo preukazom poistenca bez predloženia OP,
b) podľa písm. b) potvrdením o štúdiu a/alebo ISIC kartou študenta,
c) podľa písm. c) predložením občianskeho preukazu,
d) podľa písm. d) predložením rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní

štatútu ŤZP,
e) podľa písm. e) za sprievodcu nárok na bezplatné cestovanie preukazuje sprevádzaný držiteľ

preukazu „ŤZP-S“ týmto preukazom,
f) podľa písm. f) sa nárok nepreukazuje,

(3) Nárok na bezplatnú prepravu oprávneným osobám podľa ods. 1 trvá:
a) podľa písm. a) odo dňa dovŕšenia šiesteho roku veku do dňa predchádzajúceho dňu

dovŕšenia šestnásteho roku veku,
b) podľa písm. b) odo dňa dovŕšenia šestnásteho roku veku do 31. augusta roku, v ktorom sa

končí aktuálny školský rok. V prípade študentov vysokých škôl do 30. septembra roku, v
ktorom sa končí aktuálny akademický rok. V prípade, že ide o posledný ročník štúdia, do 30.
júna roku, v ktorom sa končí aktuálny akademický rok. Nárok súčasne trvá najviac do dňa
predchádzajúceho dňu dovŕšenia dvadsiateho šiesteho roku veku,

c) podľa písm. c) odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku podľa prílohy č. 3a k zákonu
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

d) podľa písm. d) po dobu platnosti preukazu,
e) podľa písm. e) po dobu platnosti preukazu,
f) podľa písm. f) sa trvanie nároku neskúma,

(4) Cestujúci nárok na zľavu podľa ods. 2 tohto článku preukazuje pri registrácii v listinnej podobe,
v dopravnej kancelárii dopravcu.

(5) Cestujúci nárok na zľavu podľa ods. 2 písm. a), a c) tohto článku preukazuje periodicky, raz za 5
rokov.

(6) Cestujúci nárok na zľavu podľa ods. 2 písm. d) tohto článku preukazuje periodicky, raz za 12
mesiacov.

(7) Dopravca akceptuje nárok na zľavu podľa ods. 2 písm. a), c) a d) tohto článku aj na základe
preukazu vystaveného na meno jeho držiteľa aj iným dopravcom.

Článok 6
Zásady používania cestovných lístkov zakúpených u vodiča vozidla

(1) Jednorazový CL (JCL) vydaný u vodiča sa vydáva v listinnej podobe pri nástupe cestujúceho.
Cestujúci musí mať platný cestovný lístok pri sebe po celý čas prepravy, ako aj v okamihu vystúpenia
z vozidla MAD a na vyzvanie sa ním preukázať revízorovi alebo oprávnenej osobe.

(2) JCL zakúpený vo vozidle MAD platí na jednu cestu MAD bez prestupu, a to na spoji, na ktorom bol
vydaný. Po vystúpení z vozidla (ukončenie cesty, prestup, prerušenie cesty) stráca platnosť a v
prípade ďalšej cesty je potrebné zakúpiť nový cestovný lístok.

(3) Predaj JCL môže byť vodičom odmietnutý, ak cestujúci zakupuje JCL neprimerane vysokou
hotovosťou. Neprimerane vysokou hotovosťou sa rozumie hotovosť vyššia ako 20-násobok ceny
zakupovaného cestovného lístka.

(4) Neplatný cestovný lístok má právo revízor alebo iná oprávnená osoba cestujúcemu odobrať
(pokiaľ slúži ako dôkazový materiál).

(5) Cestovný lístok nie je možné postúpiť inej osobe, pokiaľ nebol pre ňu priamo zakúpený.

(6) Zľavnené JCL sú platným cestovným lístkom len v spojení s príslušným preukazom na tarifnú
zľavu podľa tejto tarify. V opačnom prípade majú charakter neplatného cestovného lístka.

(7) Pokiaľ je v cestovnom poriadku pri spoji uvedená poznámka, že spoj pokračuje na inej linke alebo
spoj je prípojný k inému spoju MAD, v takom prípade sú z tarifného hľadiska tieto dva spoje
posudzované ako jeden spoj a JCL je platný aj na nadväzujúcom spoji.
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(8) Za stratený, odcudzený alebo zničený CL sa náhrada neposkytuje.

Článok 7
Záverečné ustanovenia

Tarifa  MAD Hriňová  nadobúda  účinnosť  1.4.2021.

V Hriňovej dňa 01.03.2021

Jozef Krnáč
Konateľ spoločnosti
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