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SADZBA CESTOVNÉHO MESTSKEJ AUTOBUSOVEJ 

DOPRAVY V NITRE č. 2/2016 
 

Mesto Nitra v zmysle čl. 3 ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1370/2007 a par. 21 ods. 6. písm. c) zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave 

 

                                   u r č u j e 
 

maximálne sadzby základného cestovného, príplatkov a zliav z neho a ďalších úhrad 

spojených s prepravou cestujúcich, ich batožín a živých spoločenských zvierat, podmienky, za 

ktorých sa sadzby uplatňujú, ako aj ostatné tarifné podmienky na linkách autobusovej 

dopravy v Nitre nasledovne: 

 

Druh cenového lístka      max. cena s DPH v  € 

 

 

1. Cestovné lístky v predaji u vodiča v súčasnosti 

 

a. 60-minútový cestovný lístok – občianske cestovné  0,80 € 

 

b. 60-minútový cestovný lístok – zľava 40%   0,50 € 

 

c. 24-hodinový cestovný lístok – občianske cestovné  2,40 € 

 

d. týždenný cestovný lístok – občianske cestovné   8,40 € 

Plán do budúcna: 

a. 40-minútový cestovný lístok 

b. nočný cestovný lístok  

 

 

2. Cestovné lístky zakúpené prostredníctvom SMS 
 

a. 60-minútový cestovný lístok – občianske cestovné  0,90 € 

    

    vykonávať zárobkovú činnosť) 

3. Jednorazové cestovné lístky v elektronickej forme 
 

a. jednorazový cestovný lístok – občianske cestovné   0,50 € 

 

b. jednorazový cestovný lístok – zľava 40%    0,30 € 

 

c. jednorazový cestovný lístok – zľava 80%    0,10 € 

 

             

4. Predplatné cestovné lístky v elektronickej forme 
 

4.1 Mesačné cestovné lístky 

 

a. mesačný cestovný lístok – občianske cestovné   20,00 € 
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b. mesačný cestovný lístok – zľava 40%    12,00 € 

  

4.2 Štvrťročné cestovné lístky 

 

a. štvrťročný cestovný lístok – občianske cestovné   50,00 € 

 

b. štvrťročný cestovný lístok – zľava 40%    30,00 € 
 

                      

4.3 Polročné cestovné lístky 

 

a. polročný cestovný lístok – občianske cestovné   90,00 € 

 

b. polročný cestovný lístok – zľava 40%    54,00 € 

 

c. polročný cestovný lístok – evidenčné cestovné 1   12,00 € 

 

d. polročný cestovný lístok – evidenčné cestovné 2     6,00 € 

 

e. polročný cestovný lístok – evidenčné cestovné 3     1,00 € 

 

 

5. Bezplatná preprava, rozsah a výška poskytovaných zliav 

 

A. Bezplatne sa prepravujú: 

1) deti do začatia povinnej školskej dochádzky, 

2) invalidný vozík držiteľa preukazu ŤZP alebo ŤZP-S, 

3) sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S, 

4) držitelia preukazov „Konfederácia politických väzňov“ (KPV), 

5) bývalí príslušníci „Vojenských táborov nútených prác“(VTNP), 

6) držitelia preukazov „ Politickí väzni – Zväz protikomunistického odboja“, 

7) detský kočík, batožina, pes, 

8) osoby odkázané na invalidný vozík, 

9) nevidiace osoby. 

 

B. So zľavou 40% sa prepravujú: 

1) deti od začiatku povinnej školskej dochádzky do dovŕšenia 15. roku veku, 

2) žiaci a študenti v dennej forme štúdia do dovŕšenia 26. roku veku: 

a. na základných a stredných školách podľa osobitého predpisu 

b. na vysokých školách a fakultách podľa osobitého predpisu, do získania 

vysokoškolského vzdelania druhého stupňa 

c. študujúci na stredných a vysokých školách v zahraničí, ktorých štúdium sa 

považuje za ekvivalent štúdia na školách zriadených v SR, 

3) občania nad 65 rokov veku, 

4) poberatelia starobných dôchodkov, 

5) poberatelia invalidných dôchodkov s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú 

činnosť o viac ako 70%, 

6) poberatelia výsluhových dôchodkov po dovŕšení 60. roku veku, 

7) držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S, 
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8) držitelia Bronzovej alebo Striebornej Jánskeho plakety s trvalým pobytom v niektorej 

z obcí uvedených v bode 6b – zľava sa vzťahuje na jednorazové cestovné lístky 

v predaji u vodiča a v elektronickej forme, 

9) držitelia Bronzovej, Striebornej, Zlatej alebo Diamantovej Jánskeho plakety alebo 

Kňazovického medaily bez ohľadu na adresu trvalého pobytu – zľava sa vzťahuje len 

na jednorazový cestovný lístok v predaji u vodiča. 

    

C. So zľavou 80% sa prepravujú: 

1) občania nad 70 rokov veku s trvalým pobytom v niektorej z obcí uvedených v bode 6b 

– zľava sa vzťahuje len na jednorazové cestovné lístky v elektronickej forme 

2) držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S s trvalým pobytom v niektorej z obcí uvedených 

v bode 6b – zľava sa vzťahuje len na jednorazové cestovné lístky v elektronickej 

forme 

3) držitelia Zlatej alebo Diamantovej Jánskeho plakety alebo Kňazovického medaily 

s trvalým pobytom v niektorej z obcí uvedených v bode 6b – zľava sa vzťahuje len na 

jednorazové a predplatné cestovné lístky v elektronickej forme 

 

D. Za evidenčné cestovné sa prepravujú: 

1) držitelia Bronzovej alebo Striebornej Jánskeho plakety s trvalým pobytom v niektorej 

z obcí uvedených v bode 6b – nárok sa vzťahuje len na polročný cestovný lístok 

„evidenčné cestovné 1“ 

2) držitelia Zlatej alebo Diamantovej Jánskeho plakety alebo Kňazovického medaily 

s trvalým pobytom v niektorej z obcí uvedených v bode 6b – nárok sa vzťahuje len na 

polročný cestovný lístok „evidenčné cestovné 2“ 

3) občania nad 70 rokov veku s trvalým pobytom v niektorej z obcí uvedených v bode 6b 

– nárok sa vzťahuje len na polročný cestovný lístok „evidenčné cestovné 3“ 

4) držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S s trvalým pobytom v niektorej z obcí uvedených 

v bode 6b – nárok sa vzťahuje len na polročný cestovný lístok „evidenčné cestovné 3“ 
 

 

6. Všeobecné podmienky pre poskytovanie zliav 

 

a) podmienky a spôsob preukázania nároku na poskytnutie zliav alebo evidenčného 

cestovného podrobne upravuje Tarifa MHD Nitra vydaná dopravcom 

b) podmienkou pre uplatnenie niektorých zliav uvedených v bode 5 je trvalý pobyt 

cestujúceho v niektorej z nasledujúcich obcí: Nitra, Branč, Ivanka pri Nitre, Lužianky, 

Nitrianske Hrnčiarovce alebo Štitáre. Pre určenie trvalého pobytu je pre tento účel 

rozhodujúci záznam v občianskom preukaze žiadateľa, v prípade maloletého 

cestujúceho záznam v občianskom preukaze jeho zákonného zástupcu. 

 

7. Ostatné tarifné podmienky 

 

a) cestovné lístky v predaji u vodiča a cestovné lístky zakúpené prostredníctvom SMS 

platia na neobmedzený počet ciest v rámci svojej časovej platnosti. Platnosť 60-

minútového a 24-hodinového cestovného lístka sa končí uplynutím poslednej minúty 

platnosti cestovného lístka, platnosť týždenného cestovného lístka sa končí uplynutím 

posledného dňa platnosti cestovného lístka 

b) jednorazový cestovný lístok v elektronickej forme platí na jednu cestu bez prestupu, 

a to na spoji, v ktorom bol vykonaný elektronický odpočet cestovného. Prestup na 

ďalší spoj je bezplatný za predpokladu, že cestujúci prestúpi a kartu opätovne priloží 
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k snímaciemu zariadeniu do 40 minút od prvého nástupu. Bezplatný prestup nemožno 

využiť viackrát po sebe 

c) predplatný cestovný lístok v elektronickej forme platí na neobmedzený počet ciest 

v rozsahu svojej časovej platnosti. Platnosť mesačného, štvrťročného a polročného 

cestovného lístka sa končí uplynutím posledného dňa platnosti cestovného lístka 

d) predaj cestovných lístkov uvedených v bode 1. zabezpečuje vodič autobusu 

v hotovosti 

e) predaj predplatných cestovných lístkov v elektronickej forme a dobíjanie kreditu na 

čipovú kartu, z ktorého možno zakúpiť jednorazový cestovný lístok v elektronickej 

forme sa realizuje na obchodných miestach dopravcu, prípadne prostredníctvom 

zmluvných predajcov 

f) predaj cestovných lístkov prostredníctvom SMS sa realizuje v spolupráci 

s agregátorom a mobilnými operátormi v rozsahu licencií NBS udelených mobilným 

operátorom. Predaj sa uskutoční zaslaním prázdnej SMS správy na určené telefónne 

číslo. Po približne 2 minútach bude cestujúcemu doručený SMS lístok. Platnosť SMS 

lístka začína doručením cestujúcemu, do vozidla možno nastúpiť až po doručení SMS 

lístka. 

g) držiteľ predplatného cestovného lístka v elektronickej forme je povinný začiatok 

každej cesty (aj po prestupe) vyznačiť priložením čipovej karty k snímaciemu 

zariadeniu vo vozidle 

h) ďalšie prepravné a tarifné podmienky podrobne upravuje Prepravný poriadok a Tarifa 

MHD vydaná dopravcom. 

 

 

8. Záverečné ustanovenie 

 

 

Cenový výmer schválený uznesením mestského zastupiteľstva číslo .......................... 

zo dňa .............................  

 

Dňom nadobudnutia záväznosti tohto cenového výmeru sa končí platnosť cenového výmeru 

č. ............................. zo dňa ............................. vydaného Mestom Nitra. 

 

Tento výmer nadobúda účinnosť od ............................. 

 

 

 

 

            Marek Hattas 

V Nitre dňa .................     primátor mesta Nitra 


