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Predkladá:      Návrh na uznesenie:  

Ing. Róbert Hartmann     Na samostatnej prílohe  

vedúci útvaru mobility 

      
Stanovisko KŽPDIaUP zo dňa 13.09.2022: Komisia životného prostredia, dopravy, investícií 

a územného plánovania odporučila schválenie novelizácie cenníka mestskej hromadnej dopravy 

v Trenčíne 

 

Stanovisko FMK zo dňa 08.09.2022: Finančná a majetková komisia odporučila schválenie novelizácie 

cenníka  

 

          

 

Spracoval:  

 

Ing. Miloš Minarech 

útvar mobility 

 

 

       

        

 

V Trenčíne, 19.09.2022 



 

Dôvodová správa : 

V predkladanom materiáli navrhujeme vykonanie nasledujúcich zmien v Cenníku mestskej hromadnej 

dopravy v Trenčíne účinného od 01.09.2022: 

- zjednotenie názvoslovia cestujúcich so zľavneným cestovným s tarifou TSK, 

- úprava kategórie cestujúcich Občania nad 70 rokov veku, tak že cestujúci nebudú musieť byť držiteľom 

osobitnej karty dopravcu ani si nebudú musieť označovať „nulový“ cestovný lístok. V prípade kontroly 

(revízor) sa cestujúci musia preukázať občianskym preukazom. V prípade nepreukázania sa preukazom 

bude uložená pokuta 1,- €, 

- úprava označovania časových predplatných lístkov a prestupných cestovných lístkov. 

Zmeny v cenníku sú vyznačené v prílohe č. 1 tohto materiálu. Znenie cenníka bez vyznačenia zmien 

tvorí prílohu č. 2 tohto materiálu.  

 

Návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

s ch v a ľ u j e 

novelizáciu Cenníka mestskej hromadnej dopravy Trenčín v znení podľa  prílohy č. 2 k tomuto 

uzneseniu. 

  



Príloha č. 1 

(Cenník mestskej hromadnej dopravy Trenčín s vyznačením zmien) 

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 službách vo verejnom záujme 

a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v meste Trenčín, 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 

službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v meste Trenčín, 

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), platobnej karty 

(PK) alebo aplikácie 

JCL zakúpený v 

hotovosti u vodiča 

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

b. b.zľavnený JCL podľa článku 3 ods. B 0,25 € 0,50 € 

c.zľavnený JCL – občania nad 70 rokov veku 

podľa článku 3 ods. A písm. b.  a ods. B písm. e. 
0,00 € 0,30 € 

c. cd. JCL dovozné podľa článku 3 ods. C 0,25 € 0,30 € 

   
   

B. Cena prestupného cestovného lístka (vrátane DPH) je: 

 

 

Druh cestovného lístka  

PCL zakúpené 

prostredníctvom čipovej  

karty (ČK), platobnej 

karty (PK) alebo 

aplikácie 

PCL zakúpený v 

hotovosti u 

vodiča 

a. 60 minutový prestupný cestovný lístok 

(PCL60) 
0,50 € 1,00 € 

b. zľavnený PCL60 podľa článku 3B 0,30 € 0,60 € 



c.zľavnený PCL60 – občania nad 70 

rokov veku podľa článku 3 ods. A písm. 

b. a ods. B písm. e. 

0,00 € 0,40 € 

cd. PCL60 dovozné podľa článku 3 ods. 

C 
0,30 € 0,40 € 

de. 24 hodinový prestupný cestovný 

lístok (PCL24) 
1,00 € 2,00 € 

ef. zľavnený PCL24 podľa článku 3 ods. 

B 
0,60 € 1,20 € 

g. zľavnený PCL24 podľa článku 3 ods. 

A písm. b. a ods. B písm. e.  
0,00 € 0,80 € 

 

 

 

C. Cena časového predplatného cestovného lístka (vrátane DPH) je: 

Druh časového predplatného lístka (ČPL) 30 dní 90 dní 

a. základný ČPL 15,00 € 40,00 € 

b. zľavnený ČPL podľa článku 3B 9,00 € 24,00 € 

 
 

Článok 3 

Bezplatná a zľavnená preprava 

A. Bezplatná preprava: 

a.  deti do dovŕšenia 6 rokov veku 

b. občania nad 70 rokov veku – ktorí majú riadne zaevidovanú jazdu prostredníctvom dopravnej karty 

dopravcu, platobnej karty, aplikácie 

c. ťažko zdravotne postihnutá osoba na invalidnom vozíku a nevidiaci – ktorí majú riadne zaevidovanú 

jazdu prostredníctvom osobitnej dopravnej karty vydanej dopravcom  

osoba s ťažkým zdravotným postihnutím na invalidnom vozíku a nevidiaci –   držiteľ osobitnej 

dopravnej karty vydanej dopravcom  

d.  sprievodca cestujúceho, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP-S, invalidný vozík alebo vodiaci pes 

cestujúcich, ktorí sú držiteľmi preukazu ŤZP alebo ŤZP-S 

 sprievodca (osoba staršia ako 10 rokov) osoby s ťažkým zdravotným postihnutím – držiteľ preukazu 

ŤZP – S 

e. pes so špeciálnym výcvikom (vodiaci pes, asistenčný pes, signálny pes) cestujúceho, ktorý je 

držiteľom preukazu ŤZP alebo ŤZP-S 

f. invalidný vozík resp. chodítko (zdravotná pomôcka používaná pri obmedzenej mobilite) cestujúceho, 

ktorý je držiteľom preukazu ŤZP-S 

g. detský kočík s dieťaťom, 

h. 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, 

i. 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 od 6 do 16. rokov 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  

žiaci a študenti  podľa osobitného predpisu v dennej forme štúdia do 26 roku veku (Zákon č.  245/2008 

Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 131/2002 Z.z.  vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov)  

c. občania nad 62 rokov veku – ktorí sú poberateľmi starobných dôchodkov, predčasných starobných 

dôchodkov, výsluhových dôchodkov a invalidných dôchodkov (s výnimkou čiastočných invalidných 

dôchodkov) a im na rovnakú úroveň postavených dôchodkov, do dovŕšenia 70 rokov  

seniori od dovŕšenia dôchodkového veku– držiteľ osobitnej dopravnej karty vydanej dopravcom , do 

dovŕšenia 70 rokov veku, 

d. držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S, 

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím – držiteľ preukazov 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 špeciálneho  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. 

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. Bezplatný prestup je možné realizovať iba s tarifou ČPL a PCL. 

4. Predaj jednorazových a prestupných 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 (nie ČPL) alebo PK, je povinný bezodkladne po nástupe do 

vozidla, realizovať úhradu cestovného na označovacom zariadení, nachádzajúcom sa vo vozidle. 



Povinnosť sa vzťahuje aj na každý prestup v prípade prestupného cestovného lístka (cestovné bude 

účtované iba 1x, a to na konci dňa). Pri zakúpení 60min. a 24 hod. cestovného lístka si cestujúci označuje 

jazdu iba pri prvotnom nákupe, počas prestupu do iného vozidla v rámci 60 minút alebo 24 hodín si 

neprikladá ČK k označovaciemu zariadeniu. V prípade skončenia časového obmedzenia si cestujúci 

opätovne môže zakúpiť 60min.alebo 24 hod. cestovný lístok.    

7.  Cestujúci, držiteľ ČPL, je povinný bezodkladne po nastúpení do vozidla označiť cestu na 

označovacom zariadení, nachádzajúcom sa vo vozidle  

Cestujúci, držiteľ platného ČPL (30-dňový a 90-dňový) nemusí prikladať kartu k označovaciemu 

zariadeniu. Kartu stačí predložiť v prípade výzvy kontroly cestovných lístkov. Pri zakúpení 

predplatného lístka cez internet musí cestujúci pri prvom nastúpení do vozidla kartu k označovaciemu 

zariadeniu priložiť, z dôvodu aby bol cestovný lístok zapísaný na kartu.   

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 PK 

alebo aplikácie, 

10. Úhrada pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom za dovozné je do výšky päť násobku 

dovozného bez príplatkov a zliav uhrádzaného z ČK, PK alebo aplikácie. 

11. Občania nad 70 rokov sa pri preprave nepreukazujú osobitnou dopravnou kartou vydanou 

dopravcom, jazdu si nemusia označovať na označovacích zariadeniach a rovnako si nemusia zakúpiť 

nulový cestovný lístok. Občania nad 70 rokov na základe výzvy cestovnej kontroly (revízori) sa 

preukážu platným občianskym preukazom (OP). V prípade nepreukázania sa OP, bude udelená pokuta 

do výšky 1,- eur.   

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

1. Doteraz platný cenník MHD TN zo dňa 01.09.2022 sa ruší. 

2. Tento cenník nadobúda platnosť dňom podpísania oboch zmluvných strán a nadobúda účinnosť 

01.10.2022. 

 

V Trenčíne dňa .....................  

                                                  __________________________ 

            TD Transport s.r.o. 

__________________________ 

Mgr. Richard Rybníček,  

Primátor mesta Trenčín      _______________________ 

                                                                                                         Transdev Morava s.r.o. 

  



Príloha č. 2 

(Cenník mestskej hromadnej dopravy Trenčín navrhované znenie) 

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 službách vo verejnom záujme 

a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v meste Trenčín, 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 

službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v meste Trenčín, 

uzavretej medzi dopravcom a Mestom Trenčín. 

Článok 2 

Sadzby cestovného a dovozného 

C. 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), platobnej karty 

(PK) alebo aplikácie 

JCL zakúpený v 

hotovosti u vodiča 

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

e. b.zľavnený JCL podľa článku 3 ods. B 0,25 € 0,50 € 

f. c. JCL dovozné podľa článku 3 ods. C 0,25 € 0,30 € 

   
   

D. Cena prestupného cestovného lístka (vrátane DPH) je: 

 

 

Druh cestovného lístka  

PCL zakúpené 

prostredníctvom čipovej  

karty (ČK), platobnej 

karty (PK) alebo 

aplikácie 

PCL zakúpený v 

hotovosti u 

vodiča 

a. 60 minutový prestupný cestovný lístok 

(PCL60) 
0,50 € 1,00 € 

b. zľavnený PCL60 podľa článku 3B 0,30 € 0,60 € 

c. PCL60 dovozné podľa článku 3 ods. C 0,30 € 0,40 € 



d. 24 hodinový prestupný cestovný lístok 

(PCL24) 
1,00 € 2,00 € 

e. zľavnený PCL24 podľa článku 3 ods. 

B 
0,60 € 1,20 € 

 

 

 

C. 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 podľa článku 3B 9,00 € 24,00 € 

 
 

Článok 3 

Bezplatná a zľavnená preprava 

A. Bezplatná preprava: 

a.  deti do 6 rokov veku 

b. občania nad 70 rokov veku  

c. osoba s ťažkým zdravotným postihnutím na invalidnom vozíku a nevidiaci –   držiteľ osobitnej 

dopravnej karty vydanej dopravcom  

d.  sprievodca (osoba staršia ako 10 rokov) osoby s ťažkým zdravotným postihnutím – držiteľ preukazu 

ŤZP – S 

e. pes so špeciálnym výcvikom (vodiaci pes, asistenčný pes, signálny pes) cestujúceho, ktorý je 

držiteľom preukazu ŤZP alebo ŤZP-S 

f. invalidný vozík resp. chodítko (zdravotná pomôcka používaná pri obmedzenej mobilite) cestujúceho, 

ktorý je držiteľom preukazu ŤZP-S 

g. detský kočík s dieťaťom, 

h. 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, 

i. cestujúci, ktorí majú nárok na bezplatnú prepravu podľa osobitných predpisov. 

B. Za zľavnené cestovné sa prepravujú: 

a. deti od 6 do 16. rokov veku, 

b. žiaci a študenti  podľa osobitného predpisu v dennej forme štúdia do 26 roku veku (Zákon č.  245/2008 

Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 131/2002 Z.z.  vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov)  

c. seniori od dovŕšenia dôchodkového veku– držiteľ osobitnej dopravnej karty vydanej dopravcom , do 

dovŕšenia 70 rokov veku, 

d. osoby s ťažkým zdravotným postihnutím – držiteľ preukazov ŤZP alebo ŤZP-S  

 



C. Za dovozné sa prepravuje: 

a. zviera s výnimkou špeciálneho  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. 

 

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. Bezplatný prestup je možné realizovať iba s tarifou ČPL a PCL. 

4. Predaj jednorazových a prestupných 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 (nie ČPL) alebo PK, je povinný bezodkladne po nástupe do 

vozidla, realizovať úhradu cestovného na označovacom zariadení, nachádzajúcom sa vo vozidle. Pri 

zakúpení 60min. a 24 hod. cestovného lístka si cestujúci označuje jazdu iba pri prvotnom nákupe, počas 

prestupu do iného vozidla v rámci 60 minút alebo 24 hodín si neprikladá ČK k označovaciemu 

zariadeniu. V prípade skončenia časového obmedzenia si cestujúci opätovne môže zakúpiť 60min.alebo 

24 hod. cestovný lístok.    

7.  Cestujúci, držiteľ platného ČPL (30-dňový a 90-dňový) nemusí prikladať kartu k označovaciemu 

zariadeniu. Kartu stačí predložiť v prípade výzvy kontroly cestovných lístkov. Pri zakúpení 

predplatného lístka cez internet musí cestujúci pri prvom nastúpení do vozidla kartu k označovaciemu 

zariadeniu priložiť, z dôvodu aby bol cestovný lístok zapísaný na kartu.   

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 PK 

alebo aplikácie, 

10. Úhrada pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom za dovozné je do výšky päť násobku 

dovozného bez príplatkov a zliav uhrádzaného z ČK, PK alebo aplikácie. 

11. Občania nad 70 rokov sa pri preprave nepreukazujú osobitnou dopravnou kartou vydanou 

dopravcom, jazdu si nemusia označovať na označovacích zariadeniach a rovnako si nemusia zakúpiť 

nulový cestovný lístok. Občania nad 70 rokov na základe výzvy cestovnej kontroly (revízori) sa 

preukážu platným občianskym preukazom (OP). V prípade nepreukázania sa OP, bude udelená pokuta 

do výšky 1,- eur.   

 



 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

1. Doteraz platný cenník MHD TN zo dňa 01.09.2022 sa ruší. 

2. Tento cenník nadobúda platnosť dňom podpísania oboch zmluvných strán a nadobúda účinnosť 

01.10.2022. 

 

V Trenčíne dňa .....................  

                                                  __________________________ 

            TD Transport s.r.o. 

__________________________ 

Mgr. Richard Rybníček,  

Primátor mesta Trenčín      _______________________ 

                                                                                                         Transdev Morava s.r.o. 

 


