
 

 

M E S T S K Ý   Ú R A D    V    T R E N Č Í N E   
 ________________________________________________________________ 
 
Mestské zastupiteľstvo                     Trenčín, 22.03.2017 
V Trenčíne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh  
Cenníka mestskej hromadnej dopravy Trenčín 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Predkladá:      Návrh na uznesenie:  
Mgr. Richard Rybníček     na samostatnej prílohe  
primátor mesta Trenčín 
      

 
 
        
Spracoval:          
Ing. Miloš Minarech  
referent pre dopravu útvaru dopravy 

  

        
            
   
Stanovisko FMK: 
Finančná  a majetková komisia na zasadnutí dňa 01.03.2017 návrh prerokovala a odporučila schváliť 
so zmenami, ktoré sú uvedené v  prílohe č.1  k tomuto materiálu. 
 
Návrh  je v súlade s PHSR. 
 
Tento návrh má vplyv na rozpočet Mesta Trenčín. Úpravou cien cestovného MHD dôjde k zmene 
tržieb v MHD Trenčín a tým aj zmene výšky celkovej straty 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,   07.03.2017



 

 

Dôvodová správa 
 
Predložený návrh Cenníka MHD Trenčín oproti cenníku, platného od 01.08.2016 obsahuje 
nasledujúce zmeny: 
 

 zrušenie špeciálneho zľavneného JCL – „Darcovia krvi“ 

 zmena v názvosloví pre kategóriu senior do 70 rokov na „občania nad 62 rokov veku“ a zmena 
seniori nad 70 rokov na „občania nad 70 rokov veku“  

 úprava rozmerov batožiny z 30x40x60 na „20x30x50“ cm  

 návrh cenníka: 
o  ruší zavedenú špeciálnu zľavu pri platbe z čipovej karty pre držiteľov Zlatej 

a Diamantovej Jánskeho plakety a Kňazovického plakety, 
 
 
Porovnanie súčasných a navrhovaných sadzieb cestovného a dovozného: 
 

Druh cestovného lístka 

JCL zakúpené prostredníctvom 
čipovej karty (ČK) 

JCL zakúpený v hotovosti u 
vodiča 

platná sadzba 
navrhovaná 

sadzba 
platná sadzba 

navrhovaná 
sadzba 

a. základný jednorazový 
cestovný lístok (JCL) 

0,40 € - 0,80 € - 

b. zľavnený JCL – žiak, študent 
do veku  26 rokov, občania 
nad 62 rokov veku, držiteľ 
preukazu ŤZP alebo ŤZP-S 
(s výnimkou cestujúcich na 
invalidnom vozíku 
a nevidiacich) 

0,25 € - 0,50 € - 

c. občania nad 70 rokov veku 0,00 € - 0,30 € - 

d. špeciálny zľavnený JCL – 
držitelia Zlatej a 
Diamantovej plakety prof. 
MUDr. J. Janského a Plakety 
prof. MUDr. Jána 
Kňazovického 

0,25 zrušiť bez zľavy zrušiť 

e. nočné cestovné - JCL na 
nočný spoj 

1,00 € - 1,00 € - 

f. prestupný JCL – pri prestupe 
do 40 min 

70% z výšky 
cestovného 

nastaveného na ČK 
- 

70% z výšky 
cestovného 

nastaveného na 
ČK 

- 

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

0,25 € - 0,30 € - 

 
 
Výška časového predplatného lístka sa nemení 
 

Druh časového predplatného lístka (ČPL) 
30 dní 90 dní 

platná sadzba Platná sadzba 

a. základný ČPL 
15,00 € 

 
40,00 € 

 

b. 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) 

9,00 € 
 

24,00 € 
 



 

 

 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
s c h v a ľ u  j e   
 
Cenník mestskej hromadnej dopravy Trenčín v zmysle predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu 
k tomuto uzneseniu  
 
 
 



 

 

 
Cenník mestskej hromadnej dopravy Trenčín, 

 
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 vodiča 

a. a.základný jednorazový cestovný lístok (JCL) 0,40 € 0,80 € 

b. b.zľavnený JCL – žiak, študent do veku  26 rokov, 
občania nad 62 rokov veku, držiteľ preukazu ŤZP 
alebo ŤZP-S (s výnimkou cestujúcich na 
invalidnom vozíku a nevidiacich) 

0,25 € 0,50 € 

c. c.zľavnený JCL – občania nad 70 rokov veku  0,00 € 0,30 € 

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

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

nastaveného na ČK 
– 

f. f.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 

c. základný ČPL 15,00 € 40,00 € 

d. 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) 

9,00 € 24,00 € 

 
 

Článok 3 
Bezplatná a zľavnená preprava 

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

70. roku veku, ktorí majú riadne zaevidovanú jazdu prostredníctvom čipovej karty, vydanej dopravcom, 
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 20x30x50 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. občania nad 62 rokov veku – 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 62 rokov, 

d. držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S, 
e. za zľavnené cestovné sa prepravujú aj občania nad 70 rokov veku pri platbe v hotovosti, ktorí sú 

uvedení v osobitnej kategórii cestovných lístkov. 
 
 

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 20x30x50 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. g. 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. e., 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia  

 
1. Tento cenník ruší Cenník mestskej hromadnej dopravy s účinnosťou od 01.06.2017. 
2. Všetky ceny, uvedené v tomto cenníku, sú vrátane DPH. 
3. Tento cenník nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť 01.06.2017. 

 
 
 
 
Mesto Trenčín       SAD Trenčín, a.s. 
 
V Trenčíne dňa .........................     V ..........................dňa 
......................... 
 
 
 
 
 
Mgr. Richard Rybníček     JUDr. Vladimír Zachar 
primátor mesta Trenčín      predseda predstavenstva  
        SAD Trenčín, a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ing. Eduard Vaník  
        podpredseda predstavenstva  
        SAD Trenčín, a.s. 
 
 

 
 
 

        Ing. Jozef Lackovič  
        člen predstavenstva  
        SAD Trenčín, a.s. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
Prílohač.1 - Návrh Cenníka MHD Trenčín odporučený Finančnou a  majetkovou komisiou zo  
dňa 01.03.2017 
 
Predložený návrh Cenníka MHD Trenčín oproti cenníku, platného od 01.08.2016 obsahuje 
nasledujúce zmeny: 
 

 zrušenie špeciálneho zľavneného JCL - držitelia Zlatej a Diamantovej plakety prof. MUDr. J. 
Janského a Plakety prof. MUDr. Jána Kňazovického 

 zrušenie návrhu samostatnej kategórie cestujúcich „deti do dovŕšenia 6 rokov veku“, ponechanie 
súčasného stavu – bezplatná preprava „deti do dovŕšenia 6 rokov veku“ 

 zmena v názvosloví pre kategóriu senior do 70 rokov na „občania nad 62 rokov veku“ a zmena 
seniori nad 70 rokov na „občania nad 70 rokov veku“  

 úprava dovozného – zmena rozmerov batožiny z 30x40x60 na „20x30x50“ cm  

 návrh cenníka: 
o  ruší zavedenú špeciálnu zľavu pri platbe z čipovej karty pre držiteľov Zlatej 

a Diamantovej Jánskeho plakety a Kňazovického plakety, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cena časového predplatného cestovného lístka (vrátane DPH) je: 
 

Druh časového predplatného lístka (ČPL) 30 dní 90 dní 

e. základný ČPL 15,00 € 40,00 € 

f. 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) 

9,00 € 24,00 € 

 

  

Druh cestovného lístka  
JCL súčasná 

stav 
(DK) 

JCL 
súčasný 

stav 
u vodiča  

g. a.základný jednorazový cestovný lístok 
(JCL) 

0,40 € 0,80 €  

h. b.zľavnený JCL – žiak, študent do veku 
26 rokov, občania nad 62 rokov veku 
držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP-S 
(s výnimkou cestujúcich na invalidnom 
vozíku a nevidiacich) 

0,25 € 0,50 € 

i. c.zľavnený JCL – občania nad 70 rokov 
veku 

0,00 € 0,30 € 

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

k. e.prestupný JCL – pri prestupe do 40 min 

70% z výšky 
cestovného 

nastaveného na 
DK 

– 

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

0,25 € 0,30 € 

m. g. návrh a) deti do dovŕšenia 6 rokov veku  0,00 € 0,10 € 

n.    návrh b) deti do dovŕšenia 6 rokov veku 0,10 € 0,10 €  

o. návrh c)  deti do dovŕšenia 6 rokov veku 
Ponechať 

súčasný stav 
 



 

 

 
 

Článok 3 
Bezplatná a zľavnená preprava 

 
A. Bezplatná preprava: 
a. deti do dovŕšenia 6. roku  

(deti do dovŕšenia 6 roku veku, pri platbe kartou) 
b. občania nad 70 rokov veku – ktorí majú riadne zaevidovanú jazdu prostredníctvom dopravnej karty 

vydanej dopravcom, Krajskej karty multiCARD, príp. dopravnej karty iného dopravcu zapojeného 
v zúčtovacom systéme EMBASE,  

c. ťažko zdravotne postihnutá osoba na invalidnom vozíku a nevidiaci – ktorí majú riadne zaevidovanú 
jazdu prostredníctvom osobitnej dopravnej karty vydanej dopravcom,  

d. sprievodca cestujúceho, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP-S, invalidný vozík alebo pes so špeciálnym 
výcvikom (vodiaci pes, asistenčný pes, signálny pes) cestujúcich, ktorí sú držiteľmi preukazu ŤZP 
alebo ŤZP-S, 

e. detský kočík s dieťaťom,  
f. príručná batožina menšia ako sú rozmery 20x30x50 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. občania nad 62 rokov veku – poberatelia 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 62 rokov,  

d. držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S 
e. za zľavnené cestovné sa prepravujú aj občania  nad 70 rokov veku  pri platbe v hotovosti, ktorí sú 

uvedení v osobitnej kategórii cestovných lístkov. 
C. deti do dovŕšenia 6 rokov veku :  

a) pri platbe v hotovosti  
b) pri platbe v hotovosti aj platobnou kartou) 

D.  Za dovozné sa prepravuje: 
a.  zviera s výnimkou psa so špeciálnym výcvikom (vodiaci pes, asistenčný pes, signálny pes) 

cestujúceho, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP resp. ŤZP-S, 
b.  príručná batožina s rozmermi väčšími ako 20x30x50 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.  

 
E.  Cestujúcim, ktorí cestujú nočným spojom sa neposkytuje bezplatné, zľavnené a prestupné cestovné 

s výnimkou cestujúcich podľa čl. 3 bod A. písm. g. V nočnom spoji nie je možné využiť ČPL. 
 
 
 


