TARIFA
pravidelnej mestskej autobusovej dopravy
Spoločnosť Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť (ďalej len "dopravca"),
so sídlom Balkán č. 53, 960 95 Zvolen, IČO: 360 54 666, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Banská Bystrica, v oddieli Sa, vložka č. 701/S, vydáva túto Tarifu v súlade so zákonom NR SR
č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších zmien a doplnkov a Prepravným poriadkom
spoločnosti Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť.

Článok I
Základné ustanovenia
(1) Táto Tarifa upravuje najmä sadzby základného cestovného, príplatkov a zliav z neho a ďalších
úhrad spojených s prepravou cestujúcich, ich batožín a živých spoločenských zvierat, ako aj
podmienky dopravcu, za ktorých sa sadzby uplatňujú (ďalej len "tarifné podmienky"). Tarifa
obsahuje všetky úhrady, ktoré súvisia s podnikaním dopravcu. (§14 zákona NR SR č. 56/2012
Z.z. o cestnej doprave v platnom znení).
(2) Tarifa platí na všetkých linkách a spojoch pravidelnej autobusovej dopravy, ktoré zabezpečuje
dopravca Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť, v pravidelnej mestskej
autobusovej doprave v týchto mestách:





v Banskej Bystrici
vo Zvolene
v Žiari nad Hronom
v Brezne

(3) Mestská autobusová doprava je doprava na autobusových linkách na území jednej obce (mesta),
v rámci ktorej sa uplatňuje cenník dopravcu v súlade s tarifnými podmienkami danej obce.
(4) Informácie o cestovnom, zľavách, sankciách a iných prepravných podmienkach dopravca
zverejňuje formou cenníka, vývesky alebo iným primeraným spôsobom na svojom webovom
sídle, prípadne na Cestovných poriadkoch alebo inom viditeľnom verejne prístupnom mieste
dopravcu.
Článok II
Cestovné a jeho druhy
(1) Cestovné je cena za prepravu cestujúceho stanovená v závislosti od platného cenníka stanoveného
dopravcom pre jednotlivý druh dopravy a kategóriu cestujúceho.
(2) Cestujúci platí cestovné v hotovosti, bezhotovostne prostredníctvom dopravnej karty príp.
mobilného zariadenia.
(3) Tarifná vzdialenosť pre stanovenie cestovného a dovozného je určená podľa kilometrických
údajov príslušných spojov uvedených v Cestovných poriadkoch a cenníku cestovného pre daný
druh dopravy. V mestskej hromadnej doprave je cena cestovného a dovozného uvedená spravidla
za každú jazdu jednotlivo, nie podľa kilometrických vzdialeností. Maximálne cestovné
je stanovené na základe tarifných podmienok správnych orgánov vydané pre jednotlivé druhy
dopráv:





v MHD v Banskej Bystrici – MESTO BANSKÁ BYSTRICA
v MHD vo Zvolene – MESTO ZVOLEN
v MHD v Žiari nad Hronom – MESTO ŽIAR NAD HRONOM
v MHD v Brezne – MESTO BREZNO

(4) Preprava cestujúcich je vykonávaná za úhradu vo výške cestovného podľa príslušného cenníka,
a to v nasledovných druhoch cestovného:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

obyčajné (základné) cestovné,
zľavnené cestovné,
osobitné cestovné
bezplatné cestovné
evidenčné cestovné
časové lístky.

(5) Obyčajné (základné) cestovné je cestovné pre dospelú osobu a mladistvého staršieho ako
15 rokov, bez akýchkoľvek príplatkov a zliav. Obyčajné základné cestovné tvorí základ
pre výpočet ostatných cien cestovného po odpočítané príslušnej zľavy (zľavnené cestovné, ai.),
ako aj základ pre výpočet sankcií pri porušení Prepravného poriadku a Tarify dopravcu.
Článok III.
Podmienky uplatňovania zľavneného, osobitného a bezplatného cestovného
(1) Zľavnené, osobitné a bezplatné cestovné sa uplatní, ak cestujúci splní dopravcom určené
podmienky predložením stanoveného preukazu nároku na zľavu, resp. vekom po predložení
určeného dokladu.
(2) Zľavy na cestovnom nie je možné kombinovať. Ak je možné súčasne uplatniť zľavnené cestovné
z viacerých dôvodov, zľava sa poskytuje len z jedného z uvedených dôvodov. Cestujúci má nárok
na výber toho druhu cestovného/dovozného, na ktorý má oprávnenie cestovať a ktorý je pre neho
najvýhodnejší. Pri dopravnej kontrole sa následne musí vedieť preukázať správnymi dokladmi,
resp. kombináciou dokladov pre uznanie správnosti zakúpeného cestovného lístka a priznanej
zľavy.
(3) Preukaz nároku na zľavu na cestovnom (zľavnené cestovné) si môže vybaviť každý cestujúci
(resp. jeho zákonný zástupca), ktorý spĺňa podmienky pre jeho poskytnutie stanovené dopravcom
v dopravnej kancelárii alebo na inom predpredajnom mieste dopravcu.
(4) Pre vydanie preukazu nároku na zľavu na cestovnom od dopravcu je cestujúci povinný
sa preukázať nasledujúcimi dokladmi:
 deti do 6. roku veku – bez potreby preukazovania nároku na zľavu,
 deti od 6. do 15. roku veku - rodný list, cestovný pas, preukaz poistenca,
 žiaci, študenti SŠ a VŠ max. do 26. roku veku – rodný list, občiansky preukaz, cestovný pas +
potvrdenie o návšteve školy v aktuálnom školskom roku, resp. preukaz ISIC s elektronickou
platnosťou pre daný školský rok (s výnimkou podľa ods. 7), platí len pre dennú formu štúdia,
 príjemcovia starobných dôchodkov, čiastočných starobných dôchodkov, invalidných
dôchodkov – doklad totožnosti + platný výmer z úradu dôchodkového zabezpečenia o priznaní
príslušného dôchodku,
 držitelia Jánskeho plakety (diamantová a zlatá) – doklad totožnosti + potvrdenie
od organizácie Slovenský červený kríž o udelení Diamantovej alebo Zlatej Jánskeho plakety,
 držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S – doklad totožnosti + preukaz ŤZP alebo ŤZP-S vydaný
príslušným orgánom (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny),
 občania nad 70 rokov veku – preukaz totožnosti s fotografiou ako doklad o veku.
(5) Preukazovanie nároku na bezplatné príp. zľavnené cestovné sa priamo pri zakúpení cestovného
lístka vo vozidle dopravcu preukazuje nasledovne:
 deti do 6. roku veku – v prípade pochybností o veku dieťaťa pre bezplatné cestovné - rodný
list, cestovný pas, preukaz poistenca,
 deti od 6. do 15. roku veku – preukaz veku „15“, resp. preukaz „Žiak/Študent“ vydaný
dopravcom,

 žiaci, študenti SŠ a VŠ max. do 26. roku veku – preukaz „Žiak/Študent“ vydaný dopravcom,
resp. preukaz ISIC s elektronickou platnosťou pre daný školský rok (s výnimkou podľa ods.
7), platí len pre dennú formu štúdia,
 príjemcovia starobných dôchodkov, čiastočných starobných dôchodkov, invalidných
dôchodkov do 70 rokov veku (s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac
ako 70%). – preukaz „Dôchodca“ vydaný dopravcom,
 držitelia Jánskeho plakety (diamantová a zlatá) – preukaz „Držiteľ Jánskeho plakety“ vydaný
dopravcom + doklad totožnosti s fotografiou,
 držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S – doklad totožnosti + preukaz ŤZP alebo ŤZP-S vydaný
príslušným orgánom (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny),
 občania nad 70 rokov veku – preukaz totožnosti s fotografiou ako doklad o veku.
(6) Držiteľ ISIC karty (International Student Identity Card) vydanej školou so sídlom na území SR
má nárok na zľavu na cestovnom len v prípade, ak má na tejto karte aktivovanú dopravnú časť
v elektronickej forme na príslušný rok, s platnosťou určenou príslušnou školou. Iné potvrdenia,
preukazy, študentské karty, ISIC karty a pod. vydané školou a opatrené validačnými známkami
platnými na príslušný školský rok, na preukázanie nároku na zľavnené cestovné neplatia.
(7) V prípade, že cestujúci je držiteľom ISIC preukazu vydaného školou so sídlom mimo územia SR,
je táto akceptovaná ako platný preukaz nároku na zľavu len po vizuálnej stránke a vizuálnom
overení platnosti.
(8) Preukazy a dopravné karty na zľavnené cestovné pre žiakov a študentov vydáva dopravca
na základe žiadosti cestujúceho potvrdenej príslušnou školou. Potvrdenie o návšteve školy
sa nevyžaduje u žiakov základných škôl do dovŕšenia 15. roku veku.
(9) Dopravca určí hneď pri vydaní platnosť dopravnej karty, prípadne platnosť preukazu nároku
na zľavu.
(10) Nárok na zľavnené cestovné preukazujú zdravotne a telesne postihnutí cestujúci platným
preukazom ŤZP alebo ŤZP-S. Držiteľ preukazu ŤZP-S má nárok na zľavu na cestovnom len
pre jedného sprievodcu.
(11) Evidenčné cestovné sa podľa tejto Tarify rozumie ako povinnosť cestujúceho pri preprave
prostriedkom verejnej dopravy u dopravcu zaevidovať sa hneď pri nástupe do vozidla, a to buď
len formou vydania evidenčného cestovného lístka bez finančnej hodnoty, alebo táto povinnosť
môže byť podľa tarifných podmienok a cenníka dopravcu spojená aj s povinnosťou úhrady
konkrétnej výšky evidenčného cestovného (buď pre vybrané kategórie cestujúcich alebo celú
cestujúcu verejnosť jednotne).
(12) Pokiaľ cenník cestovného vydaný dopravcom stanovuje možnosť uplatnenia zľavy pre iné
kategórie cestujúcich, ako určuje táto Tarifa, preukazovanie nároku na zľavu určí dopravca
v príslušnom cenníku.
Článok IV.
Podmienky uplatňovania časových cestovných lístkov v MHD Banská Bystrica
Časové cestovné lístky je možné využívať u dopravcu len v MHD Banská Bystrica ako základný
a zľavnený časový lístok.
(1) Podmienky pre priznanie zľavy – časové lístky:
a) základný – časový lístok si má možnosť zakúpiť dospelá osoba a mladistvý starší ako 15
rokov veku, pokiaľ je držiteľom platnej dopravnej karty.
b) zľavnený – časový lístok si majú možnosť zakúpiť:
 deti do dovŕšenia 15. roku veku,
 žiaci a študenti ZŠ, SŠ, VŠ, max. do 26. roku veku,
 príjemcovia predčasných, starobných a invalidných dôchodkov, s výnimkou čiastočne
invalidných dôchodkov,
 držitelia Zlatej a Diamantovej Jánskeho plakety, pokiaľ sú držiteľom platnej dopravnej karty.

(2) Základný alebo zľavnený časový lístok platí odo dňa jeho zakúpenia na neobmedzený počet ciest
a je neprestupný počas obdobia, ktoré určuje doba platnosti časového lístka.
(3) Cestovné za nevyužitý základný alebo zľavnený časový lístok sa nevracia.
(4) Základný alebo zľavnený časový lístok si môžu cestujúci, ktorí spĺňajú podmienky pre jeho
použitie, zakúpiť na predpredajnom mieste dopravcov. Dopravcovia sú splnomocnení na
spoplatnenie úkonu, ktorý umožní cestujúcemu uplatniť zľavu – časový lístok, podľa cenníka
dopravcu.
(5) Každý cestujúci ako držiteľ platného časového cestovného lístka, na základe ktorého sa
prepravuje v rámci liniek MHD Banská Bystrica, je povinný sa pred prepravou bezprostredne po
nastúpení do vozidla dopravcu riadne zaevidovať. Potvrdením o evidencii o danej preprave je pre
cestujúceho vytlačený evidenčný cestovný lístok s nulovou hodnotou.
(6) Pokiaľ sa cestujúci ako držiteľ platného časového cestovného lístka, na základe ktorého sa
prepravuje v rámci liniek MHD Banská Bystrica, nepreukáže platným evidenčným cestovným
lístkom z príslušnej linky a spoja dopravnej kontrole, je následne dopravná kontrola oprávnená
postupovať v zmysle §17 zákona NR SR č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave a udeliť cestujúcemu
sankcie podľa tejto Tarify.
Článok V.
Dovozné za batožiny a spoločenské zvieratá
(1) Dovozné sa platí za prepravu batožiny a živých spoločenských zvierat, prepravovaných podľa
podmienok určených dopravcom a príslušného cenníka dovozného. Živé spoločenské zviera sa
považuje za batožinu a musí byť prepravované v schránke (okrem psa).
(2) Dovozné je cestujúci povinný uhradiť za každú batožinu jednotlivo podľa príslušného cenníka
dopravcu.
(3) Podmienky prepravy batožiny cestujúceho bližšie upravuje Prepravný poriadok.
(4) Bezplatne sa prepravuje len 1 ks príručnej batožiny, ktorá má rozmery menšie ako určuje cenník
dopravcu v danom druhu dopravy.
(5) Povinnosť uhradiť dovozné za batožinu vzniká, ak čo i len jeden z rozmerov presahuje stanovené
rozmery a určenú hmotnosť na bezplatnú prepravu batožiny.
(6) Dovozné za živé spoločenské zviera sa účtuje podľa príslušného cenníka cestovného.

Článok VI.
Iné poplatky a sankčné úhrady
(1) Cestujúci, ktorý znečistí autobus, zaplatí náklady na odstránenie znečistenia v plnej výške.
Pri znečistení v malom rozsahu je povinný uhradiť dopravcovi úhradu minimálne vo výške 20,- €.
(2) Cestujúci, ktorý poškodí autobus, uhradí dopravcovi takto spôsobenú škodu v plnej výške.
(3) Ak cestujúci žiada podľa príslušných ustanovení Prepravného poriadku vrátenie zaplatenej sumy
alebo jej časti pri nepoužití alebo len čiastočnom použití cestovného lístka a predloží ako doklad
o splnení podmienok stanovených Prepravným poriadkom dopravcu potvrdenie výdajne
alebo vodiča, prípadne ich splnenie osvedčí iným spôsobom, dopravca túto žiadosť prehodnotí
a do 30 dní od predloženia zodpovedajúcich dokladov od cestujúceho túto žiadosť cestujúceho
vybaví.
(4) V prípade, ak sa vracia cestovné alebo jeho časť je čiastka, ktorá je predmetom vrátenia znížená
o poplatky za prevod alebo zaslanie späť cestujúcemu.

(5) Cestujúcemu, ktorý sa nepreukáže dopravnej kontrole alebo inej oprávnenej osobe dopravcu
vrátane osádky vozidla platným cestovným lístkom, uloží oprávnená osoba dopravcu povinnosť
zaplatiť cestovné a sankčnú úhradu vo výške:
a) 20,- € pri zaplatení sankčnej úhrady na mieste kontroly, resp. pri maloletých cestujúcich
(vo veku do 15 rokov) do 7 kalendárnych dní odo dňa vykonania kontroly,
b) 40,- € pri zaplatení sankčnej úhrady do 30 kalendárnych dní odo dňa vykonania kontroly,
c) 100-násobok základného cestovného bez príplatkov a zliav po uplynutí 30 kalendárnych dní
odo dňa vykonania kontroly.
(6) Dopravca upustí od povinnosti cestujúceho zaplatiť sankčnú úhradu vo výške stanovenej podľa
ods. (5) v prípade, ak sa pri kontrole cestujúci nepreukázal dokladom preukazujúcim nárok
na zľavnené cestovné a v čase kontroly vlastnil takýto doklad (mal štatút cestujúceho s nárokom
na zľavnené cestovné) a cestujúci preukáže tento pôvodný platný doklad do 30 dní odo dňa
vykonania kontroly na určenom pracovisku dopravcu po zaplatení manipulačného poplatku
10,- €. Po tomto termíne je cestujúci povinný zaplatiť sankčnú úhradu tak, ako je uvedené
v ods. (5).
(7) Dopravca upustí od povinnosti cestujúceho zaplatiť sankčnú úhradu vo výške stanovenej podľa
ods. (5) v prípade, ak sa pri dopravnej kontrole cestujúci nepreukázal platným cestovným lístkom
z kontrolovanej linky a spoja a následne sa ním dodatočne preukáže do 30 dní odo dňa vykonania
kontroly na určenom pracovisku dopravcu, po zaplatení manipulačného poplatku 10,- €. Po tomto
termíne je cestujúci povinný zaplatiť sankčnú úhradu tak, ako je uvedené v ods. (5).
(8) Ak v stanovenej lehote cestujúci neuhradí pokutu podľa výmeru a záverov kontroly, bude voči
jeho osobe vedené konanie s cieľom právneho vymáhania maximálnej výšky sankčnej úhrady
podľa Prepravného poriadku a Tarify dopravcu spolu s príslušenstvom.

Článok VII.
Prílohy
Neoddeliteľnou časťou tejto Tarify sú:
(1) Aktuálne cenníky cestovného:
a)
b)
c)
d)

MHD Banská Bystrica
MHD Zvolen
MHD Žiar nad Hronom
MHD Brezno

(2) Tarifné podmienky vydané mestami pre danú MHD:
a)
b)
c)
d)

Tarifné podmienky MHD Banská Bystrica
Tarifné podmienky MHD Zvolen
Tarifné podmienky MHD Žiar nad Hronom
Tarifné podmienky MHD Brezno

Ing. Anton Mazán
generálny riaditeľ spoločnosti
v. r.

Vo Zvolene dňa 1. marca 2012

Dodatok i. 1
k Tarife pravidelnej mestskej autobusovej dopravy

itdnok fV. - a).
Podmienlry uplatilovania iasovf'ch cestovnj'ch listkov v MHD Zvolen
easov6 cestovndlistky je mohnd pouhivat u dopravcu v MHD Zvolen ako
zilkladqi dasoqi listok 30 dfioqi
zfkladny dasovy lfstok 90 dnoqi (d'alej len ako iasovf listok).
(1) Podmienky pre priznanie zlavy - dasovf listok.
Casovylistok si m6 moZnost'zakiryif dospel6osobaa mladistqi star5iako 15
rokov veku, pokial' je drZitelbm platnej dopravnej karfy - ,,Obdianskakarta".
(2) iasovf listok plati odo dia jeho zakripeniana neobmedzenypodet ciest a je neprestupn;fpodas
obdobia,ktor6 urduje doba platnosti dasov6holistka.
(3) Cestovndzanevyfiity dasovylfstok sa nevracia.
(4) iasovi listok si mdZu cestujrici,ktori spifain podmienky pr. jeho pouZitie, zaktryi(qfhradne len
na predpredajnommieste dopravcu.Dopravcaje splnomocnenyna spoplatneniefkonu, ktory umoZnf
cestujfcemuuplatnit zfavu- dasovylistok, podl'a cennikadopravcu.
(5) KaZdj cestujriciako drZitel'platn6hodasov6hocestovn6holfstka, na zilkladektor6ho sa
prepravuje v r6mci liniek MHD Zvolen,je povinn;i sa pred prepravou bezprostrednepo
nastupenido vozidla dopravcu riadne zaevidovat'.Potvrdenim o evidencii danej prepravy je pre
cestujricehovytladenlfevidendn;icestovn;flistok s nulovou hodnotou.
(6) Pokial' sa cestujrici ako drLitel platn6ho dasov6hocestovn6holistka, na zilklade ktor6ho
sa prepravuje v rdmci liniek MIID Zvolen, nepreukSLeplatnym evidendnym cestovn;fm
lfstkom z prfslu5nejlinky a spoja dopravnejkontrole,je n6slednedopravn6kontrola opr6vnen6
postupovafv zmysle $ ll zhkonaNR SR d. 5612012Z.z. o cestnejdopravea udelit' cestujricemu
sankciepodl'a tejto Tarifu.

Tentododatokd.1 nadobridaplatnost'diom 1.1.2016
Ing. KntonMazim

gener6lny
riaditel'spolodnosti
v.r.
Yo Zvolenedia 28.12.2015

