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Príloha č.1 k Zmluve - Základné cestovné autobusovej mestskej hromadnej dopravy na území mesta 
Sereď na rok 2022 

 
 

Platné druhy cestovných lístkov a ceny cestovného (dovozného) od 
1.1.2022 

 
 
 

Druhy cestovného 
(dovozného) 

Platba v 
hotovosti 

 
Platba 

dopravnou 
kartou 

Obyčajné cestovné 
 na jednotlivú cestu  0,35 € 0,30 € 

Zľavnené cestovné 
 na jednotlivú cestu 0,20 € 0,15 € 

Evidenčný lístok 0,00 € 0,00 € 

Dovozné (batožina, 
pes, prázdny detský 

kočík) 
0,35 € 0,25 € 

 
 
Jednotlivé druhy cestovného (dovozného) sa uplatňujú nasledovne: 
 
1. Obyčajné cestovné na jednotlivú cestu: 

a) dospelé osoby, 
b) mladiství po dovŕšení 15. roku veku 

 
2. Zľavnené cestovné na jednotlivú cestu: 

a) deti a mladiství do dovŕšenia 15. roku veku, 
b) žiaci a študenti základných a stredných škôl podľa osobitného predpisu (zákon NR 

SR  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v z. n. p.) a študenti vysokých škôl a fakúlt podľa osobitného 
predpisu (zákon NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov) v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého 
stupňa, najneskôr do dovŕšenia 26. roku veku, 

c) žiaci a študenti do dovŕšenia 26. roku veku študujúci v zahraničí, ktorých štúdium 
sa považuje za ekvivalent štúdia na školách zriadených v Slovenskej republike 
v dennej forme štúdia, 

d) držitelia preukazu ZŤP a ZŤP – S(sprievod), 
e) všetci cestujúci – poberatelia akéhokoľvek dôchodku (okrem výsluhového). 

 
3. Evidenčný lístok a bezplatná preprava: 

a) detský kočík s dieťaťom, 
b) vodiaci pes a invalidný vozík držiteľa preukazu ZŤP a ZŤP-S, 
c) deti do dovŕšenia 6. roku veku, 
d) dôchodcovia po dovŕšení 70. roku veku, 
e) osoby, ktoré majú nárok na zľavnené cestovné a sú držiteľom dopravnej karty 

vydanej dopravcom,  
f) dôchodcovia do dovŕšenia 70. roku veku, ktorí sú držiteľom dopravnej karty 

vydanej dopravcom. 
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4. Dovozné: 
a) batožina, o rozmeroch väčších ako 20 cm x 30 cm x 50 cm, batožina v tvare valca, 

ktorého dĺžka presahuje 150 cm a priemer presahuje 10 cm, batožina v tvare dosky 
o rozmeroch väčších ako 5 cm x 100 cm x 80 cm. Dovozné sa uplatňuje 
v prípadoch, keď ktorýkoľvek (aj jeden) rozmer presahuje stanovené rozmery. 
Hmotnosť batožiny nesmie presiahnuť 25 kg, 

b) pes a iné drobné zvieratá v schránkach s pevným dnom, 
c) prázdny detský kočík. 

 
5. Podmienky prepravy psov 

a) Cestujúci so psom bez schránky musí upovedomiť vodiča o nástupe so psom bez 
schránky (obalu) a musí vodiča informovať, na ktorej zastávke vystupuje. 

b) V jednom vozidle sa prepravuje najviac jeden pes bez schránky. Pes bez schránky 
(obalu) sa zásadne neprepravuje na vyhradenom mieste pre prepravu detských 
kočíkov a na sedadlách autobusu. 

c) Vodiaci pes sa prepravuje spolu so zrakovo postihnutým držiteľom preukazu ZŤP 
- S v priestore prvej sedačky za vodičom. 

 
6. Všeobecné pokyny, sankčné úhrady v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. 

a) Preprava autobusových zásielok je zakázaná. 
b) Výška sankčnej úhrady pri nepreukázaní sa cestovným lístkom je 30,00 €. V 

prípade, že cestujúci zaplatí sankčnú úhradu v čase kontroly je to 20,00 €. 
c) Uloženie sankcie nemá vplyv na vyplatenie sumy vo výške cestovného lístku.             
d) Cestujúci je povinný zaplatiť úhradu za preukázateľné znečistenie autobusu   15,00 

€ a úhradu za poškodenie autobusu v plnej výške vzniknutej škody. 
 
 
 
Záver 
Práva a povinnosti dopravcu a cestujúceho upravuje prepravný poriadok v zmysle zákona 
č. 56/2012 Z. z. dopravca, ktorý mestskú autobusovú dopravu prevádzkuje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


