Tarifa cestovného v MAD Topoľčany
Mesto Topoľčany podľa § 17 zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a v súlade
s článkom 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1370/2007 určuje maximálnu výšku cestovného a tarifné podmienky v MAD Topoľčany, ktorú vykonáva na základe udelenej licencie a zmluvy
o službách vo verejnom záujme dopravca Veolia Transport Nitra, a. s. Nitra pre jednotnú
klasifikáciu produkcie 60.21.31. mestská pravidelná cestná doprava nasledovne.
Sadzby cestovného:
Druh cestovného

cena cestovného s DPH
úhrada
úhrada
v hotovosti
EZČK
0,60 €
0,45 €

1. základné cestovné
dospelá osoba a mladistvý starší ako 15. rokov veku
2. osobitné cestovné I.
0,30 €
0,25 €
deti do dovŕšenia 15. roku veku
žiaci a študenti podľa osobitného predpisu v dennej forme
štúdia do dovŕšenia 26. rokov veku
0,30 €
0,25 €
občania SR nad 65 rokov veku s trvalým pobytom v SR
0,30 €
0,25 €
invalidní občania s invaliditou nad 70 % schopnosti
vykonávať zárobkovú činnosť
0,30 €
0,25 €
sprievodca dieťaťa do dovŕšenia 6. roku veku
0,30 €
0,25 €
3. osobitné cestovné II.
držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S
0,20 €
0,10 €
0,20 €
0,10 €
sprievodca osoby – držiteľa preukazu ŤZP-S
4. dovozné
batožina nespĺňajúca podmienky bezplatnej prepravy, pes,
ktorý nie je prepravovaný v schránke, detský kočík bez dieťaťa 0,30 €
0,30 €
5. bezplatná preprava
- poslanci NR SR a sudcovia Ústavného súdu
- detský kočík s dieťaťom
- detský kočík pokiaľ je držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP-S dieťa
- invalidný vozík cestujúcich osôb – držiteľov preukazu ŤZP a ŤZP-S
- invalidný vozík držiteľa preukazu ŤZP, ŤZP-S
- vodiaci pes u zrakovo postihnutého cestujúceho
- batožina v priestore pre cestujúcich, ktorá má menšie rozmery ako 20x40x60 cm alebo
úzke predmety kratšie ako 150 cm a ktorých hmotnosť súčasne nepresahuje 25 kg

Tarifné podmienky:
- sadzba cestovného je rozličná podľa spôsobu úhrady
a) sadzba za prepravu cestujúcich, ktorí vykonávajú úhradu cestovného hotovosťou u
vodiča
b) sadzba za prepravu cestujúcich, ktorí vykonávajú úhradu cestovného prostredníctvom
EZČK (evidenčnej zálohovej čipovej karty)

Podmienky poskytnutia osobitného cestovného
Nárok na poskytnutie osobitného cestovného preukazujú oprávnené osoby nasledovnými
dokladmi:
- platným preukazom ŤZP a ŤZP-S pre osobitné cestovné II. v bode 3. alebo pre bezplatnú
prepravu podľa bodu 5.
- preukazom totožnosti pre osobitné cestovné I. v bode 2.
- potvrdením zo Sociálnej poisťovne o nevykonávaní zárobkovej činnosti a platným výmerom
z úradu dôchodkového zabezpečenia o priznaní invalidného dôchodku v prípade invalidity
nad 70 % schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pre osobitné cestovné I. v bode 2.
- preukazom poslanca NR SR a preukazom sudcu Ústavného súdu SR v bezplatnej preprave
v bode 5.
- potvrdením školy a kmeňovou kartou vystavenou dopravcom pre osobitné cestovné I.
v bode 2.
Tarifa cestovného v MAD Topoľčany bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva
Topoľčany č. 14/2012/XII./15./B/2. na jeho 12. riadnom zasadnutí dňa 12. 12. 2012 a platí
od 1. 1. 2013. Zároveň sa týmto dňom končí platnosť cenového výmer č. 1/2008, ktorý bol
schválený na zasadnutí MsZ Topoľčany dňa 3. 9. 2008 a nadobudol účinnosť v časti A) od
1. 10. 2008 a v časti B) od 1. 12. 2008.
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