
 
 

MESTSKÝ  ÚRAD  V TRENČÍNE 
 
 
Mestské zastupiteľstvo                           V Trenčíne, 31.08.2011 
v Trenčíne         
 
 
 
 
 
 

Zmena Cenníka MHD Trenčín  
a zrušenie Cenového výmeru mesta Trenčín č. 2/2009    

     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
 
 
        

Predkladá:          Návrh na uznesenie:  
 
Mgr. Richard Rybníček            Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  
primátor mesta                      
                       s c h v a ľ u j e     
Spracovala:          

              zmenu cenníka MHD Trenčín      
      Ing. Jarmila Maslová  a zrušenie Cenového výmeru mesta Trenčín  
      referent pre koncepciu dopravy   č. 2/2009 v zmysle predloženého materiálu 
      Útvar životného prostredia, dopravy                                       
      a územného plánovania              

 
Stanovisko FMK: 
Finančná a majetková komisia pri MsZ 
v Trenčíne dňa 23.08.2011 odporučila 
Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne schváliť 
Cenník MHD Trenčín v zmysle predloženého 
návrhu.         

 
 
Návrh  je v súlade s PHSR. 

Tento návrh má vplyv na rozpočet Mesta Trenčín, nakoľko úpravou cien cestovného MHD sa 
navýšia tržby v MHD Trenčín. Tým sa zníži celková strata v MHD z výkonov, vykonávaných 
vo verejnom záujme, ktorá je v zmysle zmluvy dopravcovi SAD Trenčín, a.s. uhrádzaná 
z rozpočtu Mesta Trenčín. 
 
 
 
V Trenčíne, 24.08.2011 
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Dôvodová správa 
 

Zmena Cenníka MHD Tren čín a zrušenie Cenového výmeru mesta Tren čín č. 2/2009 
 
 
A. Zmena Cenníka MHD Tren čín 
 
Predložený návrh Cenníka MHD Trenčín oproti cenníku, platného od 01.11.2010 obsahuje 
nasledujúce zmeny: 
 
• úpravu výšok jednotlivých druhov cestovných lístkov MHD Trenčín s ohľadom na to, posledné 

zvyšovanie cestovného bolo k 01.11.2007, pričom za uvedené obdobie došlo k nárastu 
vstupných nákladov a k nasledujúcemu vývoju inflácie: 
Vývoj celkovej inflácie za obdobie 2007 – 2011 (podľa serveru www.euroekonom.sk, ktorý 
uvádza informácie podľa údajov MF SR) 
o 2007: 3,4 %, 2008: 4,6 %, 2009: 1,6 %, 2010: 1,0 %, 2011: 1,2 % (odhad), 

• zjednotenie poskytovaných zliav pre kategórie cestujúcich žiak, študent vo veku do 26 rokov, 
senior do 70 rokov, držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP-S (s výnimkou cestujúcich na invalidnom 
vozíku a nevidiacich cestujúcich), 

• zrušenie bezplatného cestovného pre nasledujúcu kategóriu cestujúcich: cestujúci, sprevádzajúci  
dieťa do 3 rokov veku (bez ohľadu na to, či dieťa je v kočíku alebo nie), 

• prestupový čas (pre zakúpenie prestupového lístka vo výške 70% cestovného, nastaveného na 
čipovej karte) sa zväčšuje z 25 min na 40 min, 

• pre kategóriu cestujúcich ŤZP resp. ŤZP-S na invalidnom vozíku bude naďalej poskytované 
bezplatné cestovanie ale vypúšťa sa podmienka, že títo musia byť obyvateľmi Trenčína (bola im 
vydávaná tzv. osobitná karta), tzn. zľava bude poskytovaná všetkým cestujúcim uvedenej 
kategórie, pričom pribúdajú aj cestujúci, držitelia preukazu ŤZP resp. ŤZP-S, ktorí sú nevidiaci, 

• zmene ceny časového predplatného lístka pre kategórie zľavnených cestovných lístkov, 
 
Pre nárok na bezplatnú prepravu sa z formulácie cenníka vypúšťa: 
• „poslanci NR SR, ktorí podľa § 5 ods.1 zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých 

ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov môžu bezplatne používať 
prostriedky verejnej hromadnej dopravy, 

• sudcovia Ústavného súdu SR, ktorí podľa § 16 ods. 2. zákona č. 120/1993 Z. z. o platových 
pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
môžu bezplatne používať prostriedky pozemnej hromadnej dopravy“, 

a nahrádza sa formuláciou: „cestujúci, ktorí majú nárok na bezplatnú prepravu podľa osobitných 
predpisov“. 
 
Porovnanie sú časných a navrhovaných cien: 

Druh cestovného lístka  JCL zakúpené prostredníctvom čipovej 
karty ( ČK) 

JCL zakúpený v hotovosti u 
vodi ča 

 V súčasnosti Návrh V sú časnosti Návrh 

a. Základný jednorazový cestovný lístok (JCL) 0,39 € 0,45 € 0,50 € 0,60 € 

b. zľavnený JCL – žiak, študent do veku  26 rokov, senior do 70 
rokov 

0,25 € 0,25 € 0,35 € 0,40 € 

c. zľavnený JCL – držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP-S,  0,13 € 0,25 € 0,15 € 0,40 € 

d. nočné cestovné - JCL na nočný spoj 0,80 € 1,00 € 0,80 € 1,00 € 

e. prestupný JCL 

pri prestupe do 
25 min   - 70 % z 
výšky cestovného 
nastaveného na 

ČK 

pri prestupe do 
40 min   - 70 % z 
výšky cestovného 
nastaveného na 

ČK 

– – 

f. senior nad 70 rokov, cestujúci ŤZP resp. ŤZP-S na 
invalidnom vozíku (držiteľ osobitnej karty – ruší sa ), 
sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

g. cestujúci ŤZP resp. ŤZP-S - nevidiaci 0,13 € 0,00 € 0,15 € 0,00 € 
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h. cestujúci s dieťaťom do 3 rokov veku (držiteľ osobitnej karty) 0,00 € zľava sa ruší 0,00 € zľava sa ruší 

i. dovozné (batožina, pes, detský kočík bez dieťaťa – prázdny) 0,25 € 0,25 € 0,25 € 0,30 € 

Výška časového predplatného lístka sa mení len pre kategór ie zľavnených cestovných lístkov: 
Druh časového predplatného lístka ( ČPL) 30 dní 90 dní 

 V súčasnosti Návrh V sú časnosti Návrh 

a. základný ČPL 20,00 € 20,00 € 55,00 € 55,00 € 

b. zľavnený ČPL – žiak, študent do veku  26 rokov, senior do 70 r. 15,00 € 12,00 € 40,00 € 33,00 € 

c. zľavnený ČPL – držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP-S (okrem 
cestujúcich na invalidnom vozíku a nevidiacich ) 

10,00 € 12,00 € 25,00 € 33,00 € 

Pozn.: pôvodná cena ČPL pre cestujúcich – držiteľov preukazu ŤZP resp. ŤZP-S bola 10,00 € pre 30-dňový ČPL a 25,00 € pre 90-dňový ČPL. 

 
Analýza úpravy cestovného v MHD Trenčín od r. 2007: 

a) k 1.11.2007 – zvýšenie cestovného na:  
i) základné cestovné: 16,-- Sk v hotovosti / 12,-- Sk z čipovej karty (ČK) 
ii) zľavnené žiak, študent, senior do 70 r.: 12, Sk v hotovosti / 8,-- Sk z ČK 
iii) zľavnený senior nad 70 r., držiteľ ŤZP, ŤZP-S, sprievodca ŤZP-S: 6,-- Sk v hotovosti / 4,-- 

SK z ČK 
iv) bezplatné cestovné len deti do 6 r., kočík s dieťaťom, invalidný vozík, batožina do 

rozmerov 30x40x60 cm 
b) k 1.1.2008 došlo k zavedeniu bezplatného cestovného pre sprievodcov držiteľov ŤZP-S 
c) k 1.1.2009 došlo k úprave cestovného (zníženiu) z dôvodu prechodu na euro a k zavedeniu 

časových predplatných lístkov  
i) základné cestovné: 0,50 € v hotovosti / 0,39 € z ČK 
ii) zľavnené žiak, študent, senior do 70 r.: 0,35 € v hotovosti / 0,25 € z ČK 
iii) zľavnený držiteľ ŤZP, ŤZP-S: 0,15 € v hotovosti / 0,13 € z ČK 

d) k 1.3.2010 došlo k zavedeniu bezplatného cestovného pre seniorov nad 70 r. 
e) k 13.10.2010 resp. 1.11.2010 došlo k zavedeniu bezplatného cestovného pre cestujúcich ŤZP 

na invalidnom vozíku a cestujúcich, ktorí sprevádzajú dieťa do 3 rokov veku na základe 
bezplatne vydanej čipovej karty. 

 
Vyjadrenie k položke rozpočtu Mesta Trenčín Program 6 Podprogram 1 „Autobusová doprava“:  

V zmysle zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme máme dopravcovi SAD Trenčín, a.s. uhrádzať 
mesačné preddavky na vo výške 1/12 predpokladanej straty pre daný rok (v zmysle dohovoru 
s dopravcom by to malo byť aspoň 80 % z uvedenej čiastky). Výška straty dopravcu bola 
kalkulovaná na súčasné ceny a pre rok 2011 bola predpokladaná vo výške 2.476.478,-- eur, tzn. 
výška zálohovej platby by mala byť 206.373,-- eur mesačne. Pôvodný návrh na položku 
v rozpočte bol uvedený tak, aby táto čiastka bola pokrytá vo výške cca 85 %. Keďže nedošlo 
k podpísaniu dodatku zmluvy pre rok 2011, Mesto uhrádza preddavky vo výške roku 2010, tzn. 
107.457,-- eur, čo predstavuje 52 % nárokovateľnej čiastky dopravcu. Nakoľko aj rozpočet Mesta 
bol schválený na výšku 12-násobku uvedenej zníženej platby (107.457,-- eur), zostávajúca strata 
sa prenesie do nasledujúceho rozpočtového obdobia.  
Predkladaný návrh Cenníka MHD je upravený na základe požiadaviek FMK zo dňa 24.08.2011. 
Pôvodný návrh úpravy Cenníka MHD (pred jeho prerokovaním na FMK) uvažoval s vyšším 
zvýšením ceny cestovného pre kategórie zľavnených cestovných lístkov (0,30 € z čipovej karty – 
0,45 € v hotovosti), pričom rušil bezplatné cestovné pre kategóriu cestujúcich nad 70 rokov 
a cestujúcich ŤZP, ŤZP-S na invalidnom vozíku. Pri pôvodnom návrhu bolo na základe analýzy 
dopravcu (ktorá uvažovala s primeraným úbytkom cestujúcich na základe zvýšenia ceny 
cestovného) predpokladané navýšenie tržieb o cca 550.000,-- eur ročne. Na základe úpravy cien 
podľa požiadaviek FMK nebola vykonaná analýza dopadu na tržby MHD (z dôvodu krátkosti času 
medzi konaním FMK a zaslaním materiálu do MsZ), ale podľa reálneho odhadu dopravcu 
zvýšenie tržieb by v tomto prípade mohlo predstavovať max. 200.000,-- eur ročne. O uvedenú 
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čiastku sa v príslušnom kalendárnom roku zníži strata dopravcu (vrátane dohodnutého zisku), 
ktorú Mesto Trenčín uhrádza zo svojho rozpočtu. 

 
Nakoľko v súčasnej dobe už obec nemá právo určovať ceny v MHD (toto právo bolo zákonom 
č. 18/1996 Z. z. o cenách zrušené v decembri 2009), z Cenníka MHD boli vypustené aj podmienky pre 
preukazovanie na nárok zliav a niektoré tarifné podmienky. Tieto sú súčasťou podrobnej Tarify MHD, 
ktorú vydáva dopravca v zmysle zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave. 
 
Zároveň z uvedeného dôvodu súčasné ceny ur čené Cenníkom MHD sú dvojstrannou dohodou 
medzi Mestom Tren čín a dopravcom SAD Tren čín, a.s. a cenník je prílohou k zmluve 
o výkonoch vo verejnom záujme. Tzn. cenník bude pla tný po podpise oboma stranami.   
 
 
 

B. Zrušenie Cenového výmeru mesta Tren čín č. 2/2009 
 
 
Dňa 17.12.2009 bol Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne schválený dokument Cenový výmer mesta 
Trenčín č. 2/2009, ktorý stanovoval maximálne ceny v pravidelnej autobusovej doprave na území 
mesta Trenčín 
 
Do 2.12.2009 podľa zákona č. 18/1996 o cenách obce určovali maximálne ceny mestskej pravidelnej 
dopravy osôb, čo umožňovalo schvaľovanie týchto dokumentov v Mestskom zastupiteľstve. Od 
3.12.2009 platí úprava uvedeného zákona tak, že obce určujú maximálne ceny už len mestskej 
električkovej dopravy a trolejbusovej dopravy.  
 
Na základe uvedeného predkladáme návrh na zrušenie Cenového výmeru mesta Trenčín č. 2/2009.  
 
Mesto Trenčín tak v súčasnosti môže ovplyvňovať ceny v MHD len na základe podmienok 
dohodnutých v zmluve o výkonoch vo verejnom záujme, ktorú má mesto s dopravcom uzatvorenú. Na 
základe toho prílohou č. 6 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom 
záujme v mestskej autobusovej doprave na území mesta Trenčín a v súvisiacich oblastiach tvorí 
Cenník MHD Trenčín. Úprava Cenníka MHD Trenčín je predložená na schválenie. 
 
Schválený cenník bude prenesený do tarify dopravcu a ako príloha sa stane jej súčasťou. 
 
 
Prílohy k dôvodovej správe: 

1. Analýza výkonov, nákladov, tržieb a straty v MHD Trenčín za roky 2005 – 2010  
(2011 - predpoklad) 

2. Porovnanie cestovného MHD v jednotlivých krajských mestách SR a Zvolena k 10.07.2011  
(okrem Bratislavy, Košíc a Prešova) 
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Analýza výkonov, nákladov, tržieb a straty v MHD Tr enčín za roky 2005 – 2010  
(2011 - predpoklad) 

 

  
ubehnuté 
km v tis. 

počet 
cestujúcich 

v tis. 

oprávnené 
náklady 

primeraný zisk 
6% 

tržby 
výška straty z výkonov v MHD 
vrátane zisku 6%, ktorú Mesto 

Trenčín uhrádza zo svojho rozpočtu 

2005 - Sk 1 855 7 237 60 409 000 3 624 540 48 123 000 15 910 540 

2005 - eur     2 005 211 120 313 1 597 391 528 133 

2006 - Sk 1 892 7 081 68 394 488 4 103 669 45 782 803 26 715 355 

2006 - eur     2 270 281 136 217 1 519 711 886 787 

2007 - Sk 2 063 6 813 78 816 000 4 728 960 45 870 000 37 674 960 

2007 - eur     2 616 212 156 973 1 522 605 1 250 580 

2008 - Sk 2 080 6 156 91 899 774 5 513 986 53 933 270 43 480 490 

2008 - eur     3 050 514 183 031 1 790 257 1 443 288 

2009 - eur 2 061 5 650 3 220 464 193 228 1 557 123 1 856 569 

2010 - eur 2 199 6 187 3 423 438 205 406 1 619 063 2 009 781 

2011 plán - eur 2 290 6 000 3 714 914 222 895 1 461 331 2 476 478 
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Porovnanie cestovného MHD v jednotlivých krajských mestách SR a Zvolena k 10.07.2011  
(okrem Bratislavy, Košíc a Prešova) 

Trenčín - súčasný stav Banská Bystrica Nitra 
Jednorazový cestovný lístok hotovosť ČK Jednorazový cestovný lístok hotovosť ČK Jednorazový cestovný lístok hotovosť ČK   

Základný JCL 0,50 € 0,39 € základný 0,60 € 0,50 € občiansky 0,60 € 0,40 €   

zľavnený JCL - žiak, študent 0,35 € 0,25 € zľavnený - žiak, študent 0,40 € 0,25 € študentský - žiak, študent 0,30 € 0,20 €   

senior do 70 r 0,35 € 0,25 € dôchodca do 70 r 0,40 € 0,30 € 
dôchodcovský - senior do 70 
r, čiastočný invalid 

0,40 € 0,27 €   

senior nad 70 r. 0,00 € 0,00 € 
evidenčný - ŤZP, ŤZP-S, 
sprievodca ŤZP-S 

0,20 € 0,10 € evidenčný - senior nad 70 r. 0,10 € 0,07 €   

zľavnený - ŤZP, ŤZP-S 0,15 € 0,13 € evidenčné - senior nad 70 r 0,01 € 0,01 € evidenčný - ŤZP, ŤZP-S 0,10 € 0,07 €   

nočné cestovné 0,80 € 0,80 € nočné cestovné 1,20 € 1,10 € nočné cestovné - -   

darca krvi (zlatá alebo 
diamantová plaketa) 

- - 
zľavnené - darca krvi (zlatá 
alebo diamantová plaketa) 

0,20 € 0,15 € 
evidenčný - darca krvi (zlatá 
alebo diamantová plaketa) 

0,10 € 0,07 €   

prestupný JCL do 25 min - 70% z JCL prestupný JCL do 45 min - 0,10 € prestupný JCL - -   

dovozné (batožina, kočík, 
pes) 

0,25 € 0,25 € 
dovozné (batožina, kočík, 
pes) 

0,60 € 0,50 € 
dovozné (batožina, kočík, 
pes) 

0,00 € 0,00 €   

                    

                    

           

Časový predplatný lístok 30 dní 90 dní Predplatný program MAXI 30 dní   Časový predplatný lístok Mesačný 1/4-ročný Ročný 

základný ČPL 20,00 € 55,00 € základný 20,00 €   občiansky 20,00 € 50,00 € 186,00 € 

zľavnený ČPL - žiak, študent, 
senior, ŤZP, ŤZP-S 

15,00 € 40,00 € 
zľavnený - žiak, študent, 
senior do 70 r 

10,00 €   študentský 10,00 € 25,00 € - 

            dôchodcovský 13,50 € 33,50 € - 

            evidenčný 3,50 € 8,50 € - 

          

bezplatne 

deti do 6 r., kočík s 
dieťaťom, ŤZP na 
invalidnom vozíku, 
senior nad 70 r., 
sprievodca dieťaťa do 
3 r. (trenčania), 
batožina do 30x40x60 

bezplatne 

deti do 6 r., príslušník 
MsP v uniforme, 
poslanci NR SR, ŤZP-S 
- invalidný vozík, 
nevidimý, kočík s 
dieťaťom, 1 ks 
batožina 

bezplatne 

deti do 6 r., držitelia preukazov 
KPV a VTNP, sprievodca ŤZP, 
cestujúci na invalidnom vozíku, 
nevidiaci 

          

      Turistické cestovné lístky       
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      24-hodinový 1,70 €     

      7-dňový 6,70 €     

 

Trnava Žilina Zvolen 
Jednorazový cestovný lístok - 
pásmo 1-1 (mesto Trnava) 

hotovosť ČK Jednorazový cestovný lístok 
hotovosť - 
automaty 

ČK Jednorazový cestovný lístok hotovosť ČK 

obyčajný 0,50 € 0,40 € Základný JCL 0,56 € Základný JCL 0,60 € 0,50 € 

zľavnený - žiak, študent 0,30 € 0,20 € zľavnený JCL - žiak, študent 0,37 € zľavnený JCL - žiak, študent 0,40 € 0,25 € 

obyčajný - senior do 70 r  0,50 € 0,40 € senior do 70 r 0,37 € senior do 70 r 0,40 € 0,30 € 

zľavnený JCL - senior nad 70 r. 0,10 € 0,07 € zľavnený JCL - senior nad 70 r. 0,37 € senior nad 70 r. 0,01 € 0,01 € 

zľavnený JCL - ŤZP, ŤZP-S 0,10 € 0,07 € zľavnený JCL - ŤZP, ŤZP-S 0,37 € zľavnený - ŤZP, ŤZP-S 0,20 € 0,10 € 

nočné cestovné - - nočné cestovné 1,00 € nočné cestovné 0,80 € 0,80 € 

darca krvi (zlatá alebo 
diamantová plaketa) 

- - 
darca krvi (zlatá alebo 
diamantová plaketa) 

0,37 € 
darca krvi (zlatá alebo diamantová 
plaketa) 

0,20 € 0,15 € 

prestupný JCL do 25 min - cca 50% prestupný JCL 0,70€/0,46€ prestupný JCL do 25 min - 0,10 € 

dovozné - batožina, kočík 0,30 € 0,20 € dovozné - batožina, kočík 0,30 € dovozné (batožina, kočík, pes) 0,60 € 0,50 € 

dovozné - pes 0,50 € 0,47 € dovozné - pes 0,56 € 

Žilina má 
iný spôsob 
využívania 
Čipových 
kariet - 

predpláca 
sa istý 

počet ciest 
pre 

jednotlivé 
kategórie 

cestujúcich        

      základný u vodiča 1,00 €         

          

      Časový predplatný lístok 30 dní 90 dní Časový predplatný lístok 30 dní   

      základný ČPL 23,24 € 56,43 € základný ČPL 20,00 €   

      
zľavnený ČPL - žiak, študent, 
senior 

16,60 € 43,15 € 
zľavnený ČPL - žiak, študent, senior, ŤZP, 
ŤZP-S 

10,00 €   

      zľavnený ČPL - ŤZP, ŤZP-S 
využívyjú predplatené 

cesty v cene 0,03 €/cesta 
      

                  

         

bezplatne 

Deti do 6 r., 
sprievodca ŤZP-S, 
invalidný vozík, 
detský kočík s 
dieťaťom, poslanci NR 
SR a Ústavného súdu 
SR 

bezplatne 

deti do 5 rokov, 
sprievodca ŤZP-S, 
invalidný vozík, vodiaci 
pes a kočík s dieťaťom 
do 5 rokov 

bezplatne 

deti do 6 r., kočík s 
dieťaťom, ŤZP na 
invalidnom vozíku, 
senior nad 70 r., 
sprievodca dieťaťa 
do 3 r. (trenčania), 
batožina do 
30x40x60 
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   Turistický cestovný lístok        

   24-hodinový 1,69 €      
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Príloha č.6 
k Zmluve o spolupráci pri  

zabezpečovaní dopravy  
a o výkone vo verejnom záujme  
v mestskej autobusovej doprave 

na území mesta Trenčín  
a v súvisiacich oblastiach  

 
 

 
Cenník mestskej hromadnej dopravy Tren čín, 

 
ktorý stanovuje sadzby cestovného a dovozného mestskej pravidelnej dopravy osôb na území mesta 
Trenčín pre pravidelné autobusové linky, ktoré sú súčasťou zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme, 

uzavretej medzi dopravcom a Mestom Trenčín. 
 
 

Článok 1  
Účel cenníka  

 

Účelom tohto cenníka je stanovenie sadzieb cestovného a dovozného za prepravu batožiny, 
psa a detského kočíka za jednotlivú cestu a sadzieb časových predplatných lístkov (vrátane DPH), 
platných pre pravidelné autobusové linky, ktoré nepresahujú územie mesta Trenčín a sú predmetom 
zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme, uzavretej medzi dopravcom a Mestom Trenčín. 
 

Článok 2 
Sadzby cestovného a dovozného 

 

A. Cena cestovného za jednotlivú cestu a dovozného za prepravu batožiny, psa a detského kočíka 
(vrátane DPH) je: 

Druh cestovného lístka  
JCL zakúpené 

prostredníctvom čipovej 
karty ( ČK) 

JCL zakúpený v 
hotovosti u vodi ča 

j. základný jednorazový cestovný lístok (JCL) 0,45 € 0,60 € 

k. zľavnený JCL – žiak, študent do veku  
26 rokov, senior do 70 rokov, držiteľ preukazu 
ŤZP alebo ŤZP-S (s výnimkou cestujúcich na 
invalidnom vozíku a nevidiacich) 

0,25 € 0,40 € 

l. nočné cestovné - JCL na nočný spoj 1,00 € 1,00 € 

m. prestupný JCL – pri prestupe do 40 min 
70% z výšky cestovného 

nastaveného na ČK 
– 

n. dovozné (batožina, pes, detský kočík bez 
dieťaťa – prázdny) 

0,25 € 0,30 € 

 

B. Cena časového predplatného cestovného lístka (vrátane DPH) je: 
Druh časového predplatného lístka ( ČPL) 30 dní 90 dní 

d. základný ČPL 20,00 € 55,00 € 

e. zľavnený ČPL – žiak, študent do veku  26 rokov, 
senior do 70 rokov, držiteľ preukazu ŤZP alebo 
ŤZP-S (s výnimkou cestujúcich na invalidnom 
vozíku a nevidiacich) 

12,00 € 33,00 € 
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Článok 3 
Bezplatná a z ľavnená preprava 

A. Bezplatná preprava: 
a. deti do dovŕšenia 6. roku veku, 
b. seniori nad 70 rokov – občania SR alebo držitelia povolenia k pobytu cudzincov od dovŕšenia 

70. roku veku, 
c. ťažko zdravotne postihnutá osoba na invalidnom vozíku a nevidiaci 
d. sprievodca cestujúceho, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP-S, invalidný vozík alebo vodiaci pes 

cestujúcich, ktorí sú držiteľmi preukazu ŤZP alebo ŤZP-S, 
e. detský kočík s dieťaťom,  
f. príručná batožina menšia ako sú rozmery 30x40x60 cm, batožina tvaru valca, ktorého dĺžka        

nepresahuje 150 cm a priemer 10 cm, alebo tvaru dosky, ktorej rozmer nepresahuje        
5x80x100 cm, 

g. cestujúci, ktorí majú nárok na bezplatnú prepravu podľa osobitných predpisov. 
B. Za zľavnené cestovné sa prepravujú: 

a. deti od dovŕšenia 6. roku veku do 15. roku veku, 
b. žiaci a študenti základných a stredných škôl podľa osobitného predpisu, študenti vysokých 

škôl a fakúlt podľa osobitného predpisu, v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského 
vzdelania druhého stupňa, najneskôr do dovŕšenia 26. roku veku, 

c. seniori do 70 rokov – občania SR alebo držitelia povolenia k pobytu cudzincov, ak sú 
poberateľmi starobných a invalidných dôchodkov (s výnimkou čiastočných invalidných 
dôchodkov) a im na rovnakú úroveň postavených dôchodkov, do dovŕšenia 70 rokov, pri 
výsluhových dôchodkoch a predčasných starobných dôchodkoch, len ak ich poberatelia sú 
starší ako 60 rokov, 

d. držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S, 
C. Za dovozné sa prepravuje: 

a. zviera s výnimkou vodiaceho psa cestujúceho, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP resp. ŤZP-S, 
b. príručná batožina s rozmermi väčšími ako 30x40x60 cm, 
c. príručná batožina tvaru valca s rozmermi väčšími ako dĺžka 150cm a s priemerom väčším 

ako 10 cm, 
d. príručná batožina tvaru dosky s rozmermi väčšími ako 5x80x100 cm.  

D. Cestujúcim, ktorí cestujú nočným spojom sa neposkytuje bezplatné, zľavnené a prestupné 
cestovné s výnimkou cestujúcich podľa čl. 3 bod A. písm. h. a i. V nočnom spoji nie je možné 
využiť ČPL. 

 
 

 
Článok 4 

Všeobecné ustanovenia 

 
1. Spôsob vybavovania a preukazovanie nároku na zľavy a ostatné podrobné tarifné podmienky 

stanovuje Tarifa mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne vydaná dopravcom, 
2. tarifa mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne pre jednorazový cestovný lístok mestskej 

autobusovej dopravy v Trenčíne, zakúpený v hotovosti  u vodiča, je neprestupná, 
3. tarifa mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne pre jednorazový cestovný lístok, zakúpený 

prostredníctvom ČK, je prestupná podľa článku 2., ods. A., písm. d., 
4. predaj jednorazových cestovných lístkov, uhrádzaných v hotovosti, sa realizuje vo vozidlách 

mestskej hromadnej dopravy u vodiča, 
5. miesto a spôsob predpredaja ČPL a nabíjanie finančnej čiastky do ČK stanovuje dopravca, 
6. cestujúci, ktorý uhrádza cestovné z ČK, je povinný bezodkladne po nástupe do vozidla, realizovať 

úhradu cestovného na označovacom zariadení, nachádzajúcom sa vo vozidle, 
7. cestujúci, držiteľ ČPL, je povinný bezodkladne po nastúpení do vozidla označiť cestu na 

označovacom zariadení, nachádzajúcom sa vo vozidle, 
8. cestujúci si môže so sebou vziať do vozidla max. tri príručné batožiny,  
9. úhrada za cestovné pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom, respektíve nepreukázaním 

sa označením cesty, je do výšky sto násobku základného JCL bez príplatkov a zliav uhrádzaného 
z ČK, 

10. úhrada pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom za dovozné je do výšky päť násobku 
dovozného bez príplatkov a zliav uhrádzaného z ČK. 
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Článok 5 
Záverečné ustanovenia  

 

1. Tento cenník ruší Cenník mestskej hromadnej dopravy zo dňa 01.11.2010. 
2. Všetky ceny, uvedené v tomto cenníku, sú vrátane DPH. 
3. Tento cenník nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť 15.09.2011. 
 
 
 
V Trenčíne dňa ........................      
 
 
Mesto Trenčín       SAD Trenčín, a.s. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Richard Rybní ček     JUDr. Vladimír Zachar 
primátor mesta Trenčín      predseda predstavenstva  
        SAD Trenčín, a.s. 
 
 
 
 
 
 
        Ing. Eduard Vaník  
        podpredseda predstavenstva  
        SAD Trenčín, a.s. 

 

 

 

 

        Ing. Jozef Lackovi č  
        člen predstavenstva  
        SAD Trenčín, a.s. 


