Usmernenie
k získaniu a používaniu dopravnej karty „OBYVATEĽ MESTA BREZNO“.
V súlade s Tarifnými podmienkami vydanými Mestom Brezno, sa v MHD Brezno zavádza dopravná karta:
„OBYVATEĽ MESTA BREZNO“.

PRAVIDLÁ PRE VYBAVENIE A POUŽÍVANIE DOPRAVNEJ KARTY
„OBYVATEĽ MESTA BREZNO“.
Bezplatné cestovné je viazané na použitie dopravnej karty „Obyvateľ mesta Brezno“. Nárok na jej vydanie majú
osoby s trvalým pobytom na území mesta Brezno. Pre vybavenie dopravnej karty „Obyvateľ mesta Brezno“ je žiadateľ
povinný navštíviť dopravnú kanceláriu dopravcu, predložiť platný občiansky preukaz s trvalým pobytom na území mesta
Brezno a fotografiu o rozmere 3,5 x 2,5 cm, ktorá zodpovedá súčasnej podobe žiadateľa. Po predložení potrebných
dokladov a Potvrdenia Mestského úradu Brezno pre účely vydania karty zliav na rok.....(súčasťou potvrdenia je
potvrdenie Mestského úradu o tom, že žiadateľ nemá voči mestu a ním zriadeným organizácii finančné záväzky po
lehote ich splatnosti) bude do čipu dopravnej karty zapísaný nárok na bezplatnú prepravu s platnosťou 365 dní (pri
študentoch do konca septembra po ukončení príslušného školského roka).
V prípade, že cestujúci chce využívať bezplatnú dopravu aj naďalej, musí opätovne požiadať o nový zápis nároku na
bezplatnú prepravu do čipu dopravnej karty. Nárok mu bude priznaný až po opätovnom overení trvalého pobytu a
platnosti príslušného preukazu resp. potvrdenia. Dopravnú kartu „Obyvateľ mesta Brezno“ je možné si uplatniť na
existujúce dopravné karty vydané dopravcom. Cestujúci je povinný sa pred prepravou bezprostredne po nastúpení do
vozidla dopravcu riadne zaevidovať priložením dopravnej karty k elektronickému čítaciemu zariadeniu, resp. po splnení
podmienok pre uplatnenie bezplatného cestovného požiadať vodiča o zaevidovanie sa v preprave. Cestovným
dokladom z danej prepravy je pre cestujúceho vytlačený evidenčný lístok s nulovou hodnotou.

A) KATEGÓRIE CESTUJÚCICH S NÁROKOM NA BEZPLATNÉ CESTOVNÉPODMIENKY BEZPLATNEJ PREPRAVY (POTREBNÉ DOKLADY K VYDANIU
DOPRAVNEJ KARTY „OBYVATEĽ MESTA BREZNO“).
1. DETI DO DOVŔŠENIA 6. ROKU VEKU – BEZ PREUKAZU – S EVIDENČNOU POVINNOSŤOU.
Po ich zaevidovaní vodičom v prípade, ak sa ich sprievodca po dovŕšení veku 10 rokov preukáže dopravnou kartou „Obyvateľ
mesta Brezno“ resp. po preukázaní sa platným občianskym preukazom sprievodcu s trvalým pobytom na území mesta
Brezno. V prípade pochybností o veku dieťaťa má vodič prípadne iná oprávenená osoba dopravcu, oprávnenie požadovať
doklad o veku dieťaťa (napr. rodný list, cestovný pas, preukaz poistenca).
2. DETI PO DOVŔŠENÍ 6. ROKU VEKU AŽ DO DOVŔŠENIA 15. ROKU VEKU – S EVIDENČNOU POVINNOSŤOU.
Po zaevidovaní sa prostredníctvom dopravnej karty „Obyvateľ mesta Brezno“. Nárok na jej vydanie sa preukazuje dokladom o
veku dieťaťa (napr. rodný list, cestovný pas, preukaz poistenca) s predložením Potvrdenia Mestského úradu Brezno pre účely
vydania karty zliav na rok...
3. ŽIACI A ŠTUDENTI ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL, ŠTUDENTI VYSOKÝCH ŠKÔL V DENNEJ FORME ŠTÚDIA
DO ZÍSKANIA VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELANIA DRUHÉHO STUPŇA, NAJNESKÔR DO DOVŔŠENIA 26. ROKU VEKU
– S EVIDENČNOU POVINNOSŤOU.
Po zaevidovaní sa prostredníctvom dopravnej karty „Obyvateľ mesta Brezno“. Nárok na vydanie preukazu sa dokladuje
potvrdením príslušnej školy o štúdiu alebo platnou ISIC kartou s aktivovanou dopravnou časťou v elektronickej podobe
(vydanou príslušnou školou na území SR), resp. ISIC kartou s vizuálnym overením platnosti (vydanou školou so sídlom mimo
územia SR) a predložením Potvrdenia Mestského úradu Brezno pre účely vydania karty zliav na rok...
4. JEDEN SPRIEVODCA DIEŤAŤA V DETSKOM KOČÍKU, DETSKOM INVALIDNOM VOZÍKU ALEBO DIEŤAŤA V BABY
VAKU – DIEŤA DO DOVŔŠENIA 6. ROKU VEKU – S EVIDENČNOU POVINNOSŤOU.
Po zaevidovaní sa prostredníctvom dopravnej karty „Obyvateľ mesta Brezno“. Sprievodca dieťaťa má povinnosť sa po
nástupe do vozidla zaevidovať a požiadať vodiča o zaevidovanie dieťaťa v preprave. Pre účely priznania bezplatného
cestovného jednému sprievodcovi dieťaťa musí byť dieťa počas prepravy z bezpečnostných dôvodov umiestnené v detskom
kočíku, detskom invalidnom vozíku alebo v baby vaku. V prípade pochybností o veku dieťaťa má vodič, príp. iná oprávenená
osoba dopravcu, oprávnenie požadovať doklad o veku dieťaťa (napr. rodný list, cestovný pas, preukaz poistenca).
5. DRŽITELIA PREUKAZU ŤZP A ŤZP-S, SPRIEVODCA DRŽITEĽA ŤZP-S – S EVIDENČNOU POVINNOSŤOU.

Po zaevidovaní sa prostredníctvom dopravnej karty „Obyvateľ mesta Brezno“ držiteľa preukazu ŤZP, ŤZP-S.
Sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S sa preukazuje dopravnou kartou „Obyvateľ mesta Brezno“ ŤZP-S osoby, ktorú
počas prepravybezprostredne sprevádza vo vozidle. Sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S má povinnosť po nastúpení
do vozidla požiadať vodiča o zaevidovanie sa v preprave. Nárok na vydanie dopravnej karty „Obyvateľ mesta
Brezno“ sa dokladuje preukazom ŤZP alebo ŤZP-S vydaným ÚPSVR a predložením potvrdenia Mestského úradu
Brezno pre účely vydania karty zliav na rok....
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6. DRŽITELIA PREUKAZU ŤZP-S S POZNÁMKOU „NEVIDIACI - BLIND“ A JEDEN SPRIEVODCA DRŽITEĽA ŤZP-S RESP.
VODIACI PES – BEZ EVIDENČNEJ POVINNOSTI.
Preukazujú sa preukazom ŤZP a ŤZP-S vydaným ÚPVSR, prípadne preukazom „ŤZP, ŤZP-S“ vo forme dopravnej karty
vydanej dopravcom. Sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S môže byť najviac jeden a preukazuje sa preukazom ŤZP-S osoby,
ktorú počas prepravy bezprostredne sprevádza vo vozidle. Sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S má povinnosť po nastúpení
do vozidla požiadať vodiča o zaevidovanie sa v preprave. Nárok na vydanie preukazu „ŤZP, ŤZP-S“ vo forme dopravnej
karty sa dokladuje preukazom ŤZP alebo ŤZP-S vydaným ÚPSVR. Druhým dokladom je platný doklad totožnosti s
fotografiou (napr. občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz).
7. DRŽITELIA PREUKAZU ŤZP A ŤZP-S, NA INVALIDNOM VOZÍKU, JEDEN SPRIEVODCA DRŽITEĽA ŤZP-S NA
INVALIDNOM VOZÍKU – BEZ POVINNOSTI.
Preukazujú sa preukazom ŤZP a ŤZP-S vydaným ÚPVSR.
8. DRŽITELIA PREUKAZU „DARCA KRVI“ (DRŽITELIA ZLATEJ JÁNSKEHO PLAKETY, DIAMANTOVEJ JÁNSKEHO
PLAKETY A KŇAZOVICKÉHO MEDAILY)
Po zaevidovaní sa prostredníctvom dopravnej karty „Obyvateľ mesta Brezno“. Nárok na jej vydanie sa dokladuje potvrdením
príslušného územného spolku Slovenského červeného kríža o udelení Zlatej Jánskeho plakety, Diamantovej Jánskeho
plakety alebo Kňazovického medaily a predložením Potvrdenia Mestského úradu Brezno pre účely vydania karty zliav na rok.
9. OBYVATELIA, KTORÝM VZNIKOL NÁROK NA STAROBNÝ DÔCHODOK – S EVIDENČNOU POVINNOSŤOU.
Po zaevidovaní sa prostredníctvom dopravnej karty „Obyvateľ mesta Brezno“. Nárok na jej vydanie sa preukazuje predložením
Potvrdenia Mestského úradu Brezno pre účely vydania karty zliav na rok....
10.POBERATELIA INVALIDNÝCH DÔCHODKOV S VÝNIMKOU ČIASTOČNE INVALIDNÝCH DÔCHODKOV
– S EVIDENČNOU POVINNOSŤOU
Po zaevidovaní sa prostredníctvom dopravnej karty „Obyvateľ mesta Brezno“. Nárok na jej vydanie je podmienený platným
výmerom z Úradu dôchodkového zabezpečenia o priznaní príslušného invalidného dôchodku pre osobu s mierou invalidity
min. 70% a predložením Potvrdenia Mestského úradu Brezno pre účely vydania karty zliav na rok....

B) PODMIENKY UPLATŇOVANIA BEZPLATNÉHO DOVOZNÉHO
1. PREPRAVA SPOLOČENSKÝCH ZVIERAT – BEZ EVIDENCIE ZVIERAŤA.
Po preukázaní, resp. po zaevidovaní sa cestujúceho prostredníctvom dopravnej karty „Obyvateľ mesta Brezno“.
Spoločenským zvieraťom je jedinec domestikovaného druhu psa, mačky, fretky, králika a jedinec druhu zaradeného medzi
hlodavce a okrasné ryby s výnimkou voľne žijúceho zvieraťa a zvieraťa chovaného alebo držaného na farmárske účely. Zviera
musí byť prepravované v uzavretej klietke alebo inej vhodnej schránke s nepriepustným dnom, s výnimkou psa, ktorý má
bezpečný náhubok a drží sa na krátkej vôdzke.
2. PRÍRUČNÁ BATOŽINA S ROZMERMI DO 50 x 80 x 120 CM – BEZ EVIDENCIE BATOŽINY
3. BATOŽINA O ROZMEROCH VAČŠÍCH AKO 50 x 80 x 120 CM, ÚZKE PREDMETY S DĹŽKOU NAD 150 CM A
PREDMETY V TVARE DOSKY S ROZMERMI NAD 5 x 80 x 120 CM A TO I V PRÍPADE, ŽE PRESAHUJE ČO I LEN
JEDEN Z UVEDENÝCH ROZMEROV – BEZ EVIDENCIE BATOŽINY.
Po preukázaní, resp. po zaevidovaní sa cestujúceho prostredníctvom dopravnej karty „Obyvateľ mesta Brezno“. Cestujúci má
právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu alebo hmotnosť možno rýchlo a bez ťažkostí
naložiť a umiestniť vo vozidle. Cestujúci je povinný svoju batožinu umiestniť vo svojej blízkosti tak, aby neprekážala ostatným
cestujúcim a nebola potenciálnym zdrojom ohrozenia zdravia a bezpečnosti cestujúcich, ako aj majetku dopravcu.

C) PLATNÝ CESTOVNÝ LÍSTOK Z DOPRAVNEJ KARTY „OBYVATEĽ MESTA BREZNO“.
1. Pri cestovaní vo vozidle MHD Brezno je cestujúci povinný mať pri sebe počas celej prepravy a aj pri výstupe z vozidla platný
evidenčný lístok.

2. Pri dopravnej kontrole sa ďalej preukazuje dopravnému kontrolórovi platnou dopravnou kartou a platným dokladom
totožnosti.
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