Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť
Sídlo: Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec, IČO: 36 054 259

Tarifa mestskej autobusovej dopravy
v meste Lučenec.

I.

Základné ustanovenia.

1. Táto tarifa upravuje najmä sadzby základného cestovného dopravcu, príplatkov a zliav z
2.
3.

neho a ďalších úhrad spojených s prepravou cestujúcich, ich batožín, ako aj podmienky
dopravcu, za ktorých sa sadzby uplatňujú.
Tarifa platí pre pravidelnú autobusovú dopravu na linkách mestskej autobusovej dopravy
v meste Lučenec. Tarifa platí spolu s Prepravným poriadkom dopravcu, ktorý upravuje
podmienky, za ktorých dopravca prepravuje osoby a batožinu.
Dopravcom podľa tejto tarify je Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová
spoločnosť. Dopravca je právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, oddiel Sa, vl. č. 699/S.

II. Cenník cestovného a dovozného podľa tarifných podmienok mesta Lučenec
1. Cestovné na jednotlivú cestu a dovozné na prepravu batožín a psov:
a) dospelá osoba a mladiství po dovŕšení 15.
roku veku
b) deti po dovŕšení 6.roku veku a mladiství do
dovŕšenia 15. roku veku
c) žiaci a študenti základných a stredných škôl
podľa zákona č. 29/1984 Z.z. o sústave
základných
a stredných
škôl
v znení
neskorších predpisov, študenti vysokých škôl
a fakúlt podľa zákona č. 131/2002 Z.z.
v znení neskorších predpisov v dennej forme
štúdia do získania vysokoškolského vzdelania
druhého stupňa, najneskôr do dovŕšenia 26.
roku veku
d) žiaci a študenti do dovŕšenia 26. roku veku
študujúci v zahraničí, ktorých štúdium sa
považuje za rovnocenné so štúdiom na
školách zriadených v SR v dennej forme
štúdia
e) príjemcovia
starobných
dôchodkov,
invalidných dôchodkov a im na roveň
postavených
dôchodkov
(s výnimkou
čiastočne invalidných dôchodcov)
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f) batožina o rozmeroch väčších ako 30 x 40 x
60 cm
g) pes
h) detský kočík bez dieťaťa

0,50

0,35

0,50

0,35

0,50

0,35

DK - cena pri platbe dopravnou kartou
V prípade ak cestujúci použije pri platení za cestovné dopravnú kartu a rozhodne sa
cestovať do 30 minút od nastúpenia do autobusu iným spojom MHD bude mu poskytnutá zľava
z cestovného 30%.

2. Cestovné za časový cestovný lístok s platnosťou 30 dní - celosieťový
a) dospelá osoba a mladiství po dovŕšení 15. roku veku

EUR
8,00

b) deti po dovŕšení 6.roku veku a mladiství do dovŕšenia 15.
roku veku

3,50

c) žiaci a študenti základných a stredných škôl podľa zákona č.
29/1984 Z.z. o sústave základných a stredných škôl v znení
neskorších predpisov, študenti vysokých škôl a fakúlt podľa
zákona č. 131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov v dennej
forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého
stupňa, najneskôr do dovŕšenia 26. roku veku

3,50

d) žiaci a študenti do dovŕšenia 26. roku veku študujúci v
zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za rovnocenné so
3,50
štúdiom na školách zriadených v SR v dennej forme štúdia
e) príjemcovia starobných dôchodkov, invalidných dôchodkov
3,50
a im na roveň postavených dôchodkov (s výnimkou
čiastočne invalidných dôchodcov)
Časový cestovný lístok je platný až po vyznačení nástupu cesty, a to priložením dopravnej
karty k strojčeku na výdaj cestovných lístkov a vytlačením kontrolného cestovného lístka. Inak je
cestovný lístok neplatný.

3. Bezplatná preprava :
a) Deti do dovŕšenia 6 roku veku s osobou s platným cestovným lístkom. Osoba s platným
cestovným lístkom si môže uplatniť bezplatnú prepravu na jedno dieťa do dovŕšenia 6 roku
veku
b) Žiaci základných škôl podľa osobitného predpisu (zákon č. 245/2008 Z.z.. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov), najneskôr do 15 roku veku s trvalým alebo prechodným pobytom v meste
Lučenec
c) Žiaci základných škôl podľa osobitného predpisu (zákon č. 245/2008 Z.z.. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov), najneskôr do 15 roku veku, ktorí navštevujú základnú školu zriadenú na území
mesta Lučenec
d) Držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S, vrátane invalidného vozíka, sprievodcu alebo vodiaceho psa,
Ak zrakovo postihnutého držiteľa preukazu ŤZP-S sprevádza súčasne sprievodca a vodiaci
pes, bezplatná preprava sa poskytuje len jednému z nich.
e) Rodič s detským kočíkom s dieťaťom.
f) Občania nad 70 rokov veku
Podmienkou bezplatnej prepravy je zakúpenie evidenčného cestovného lístka.
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4. Preprava držiteľov preukazov JRCI, JRCII a JRCZ
a)

JRC I. (Jednosmerné režijné cestovné I.)
Za jednosmerné režijné cestovné I. vo výške 0,04 € sa prepravujú zamestnanci
dopravných spoločností zabezpečujúcich výkony vo verejnom záujme
b) JRC II. (Jednosmerné režijné cestovné II.)
Za jednosmerné režijné cestovné II. vo výške 0,05 € sa prepravujú deti zamestnancov SAD
a deti dôchodcov do dovŕšenia 26. roku veku
c) JRZC (Jednosmerné režijné zľavnené cestovné)
Za jednosmerné režijné zľavnené cestovné vo výške 0,17 € (pri platbe dopravnou kartou
0,13 €) sa prepravujú:
•
manželky a manželia zamestnancov podnikov SAD zabezpečujúcich výkony vo
verejnom záujme,
• vdovy, vdovci a siroty po zamestnancoch SAD
• dôchodcovia SAD – bývalí zamestnanci organizácií, ktoré zabezpečovali výkony vo
verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave za ostatných 10 rokov, a pokiaľ
im boli zľavnené cestovné výhody poskytované 10 rokov bezprostredne pred
odchodom do starobného dôchodku alebo plného invalidného dôchodku,
priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 70% a viac.
Nárok na zľavnené cestovné držiteľ preukazu preukazuje preukazom vystaveným
dopravcom, na ktorom je potvrdený nárok na zľavu. Vzor preukazu je v prílohe tejto tarify.

III.

Preukazovanie nároku na zľavnené cestovné.

1. Bezplatná preprava :
a) Držitelia preukazov ŤZP, ŤZP-S sa preukazujú preukazom podľa zákona č. 195/1998 Z.z.
b) Občania po dovŕšení 70. roku veku sa preukazujú preukazom totožnosti - občianskym
preukazom, alebo preukazom, ktorý vydáva informačná kancelária na autobusovej
stanici v Lučenci
c) Žiaci základných škôl uvedený v časti III ods. 3, písm. b), c) sa preukazujú len platnou
dopravnou kartou vydanou dopravcom. Ceny DK a manipulačných poplatkov sú
stanovené dopravcom podľa cenníka. Platnosť preukazu je stanovená do dovŕšenia 15.
roku veku žiadateľa, maximálne však na 3 roky od vydania preukazu. K vybaveniu
preukazu je potrebná vyplnená žiadanka, občiansky preukaz zákonného zástupcu, karta
poistenca a jedna fotografia žiadateľa

2. Preprava za zľavnené cestovné :
a) Deti po dovŕšení 6. roku veku do dovŕšenia 15. roku veku uvedené v časti II, ods. 1, písm.
b) sa preukazujú preukazom veku dieťaťa, DK, cestovným pasom dieťaťa alebo žiackym
preukazom. Ceny DK a manipulačných poplatkov sú stanovené dopravcom podľa
cenníka. Platnosť preukazu je stanovená do dovŕšenia 15. roku veku žiadateľa,
maximálne však na 3 roky od vydania preukazu. K vybaveniu preukazu je potrebná
vyplnená žiadanka, občiansky preukaz zákonného zástupcu, karta poistenca a jedna
fotografia žiadateľa
b) Žiaci a študenti uvedení v časti II, ods. 1, písm. c), d) sa preukazujú preukazom alebo DK.
Ceny DK a manipulačných poplatkov sú stanovené dopravcom podľa cenníka. Platnosť
preukazu je stanovená na jeden školský rok spravidla do 30.9., s výnimkou žiakov
a študentov posledných ročníkov kde platnosť zľavy je stanovená do 31.8. K vybaveniu
preukazu je potrebná vyplnená žiadanka, potvrdenie o návšteve školy (ktorú žiadateľ
navštevuje), občiansky preukaz žiadateľa alebo zákonného zástupcu, karta poistenca
a jedna fotografia žiadateľa. Žiak alebo študent sa tiež môže preukázať platnou
študentskou kartou ISIC.
c) Cestujúci uvedení v časti II, ods. 1, písm. e) sa preukazujú preukazom alebo DK, ktoré
vydáva informačná kancelária na autobusovej stanici v Lučenci. Ceny DK
a manipulačných poplatkov sú stanovené dopravcom podľa cenníka. Platnosť preukazu
je stanovená na jeden rok od dátumu vystavenia. K vybaveniu preukazu je potrebná
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vyplnená žiadanka, potvrdenie o poberaní starobného alebo invalidného dôchodku
(vydáva Slovenská pošta), občiansky preukaz a jedna fotografia žiadateľa

3. Preprava za časové cestovné lístky :
a) Cestujúci so zakúpeným časovým cestovným lístkom sa preukazujú DK. Ceny DK
a manipulačných poplatkov sú stanovené dopravcom podľa cenníka. Platnosť
časového cestovného lístka je 30 dní od zakúpenia časového cestovného lístka.
K vybaveniu preukazu je potrebná vyplnená žiadanka, občiansky preukaz, v prípade
detí do 15 roku veku občiansky preukaz zákonného zástupcu, karta poistenca a jedna
fotografia žiadateľa

IV.

Podmienky prepravy psov

1. Preprava 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 s nevidiacim v priestore prvej sedačky za vodičom.

V. Všeobecné pokyny, sankčné úhrady
1. Práva a povinnosti dopravcu a cestujúceho upravuje prepravný poriadok, ktorý vydáva
podľa zákona číslo 56/2012 Z.z. dopravca, ktorý mestskú autobusovú dopravu prevádzkuje.

2. Preprava autobusových zásielok je zakázaná.
3. Výška sankčnej úhrady pri nepreukázaní sa cestovným lístkom je 50,00 € a cestovné.

4.

V prípade, že cestujúci zaplatí sankčnú úhradu v čase kontroly je to 25,00€ a cestovné.
Poplatok za dodatočné doručenie zakúpeného cestovného lístka, ktorý nebol predložený
počas dopravnej kontroly alebo dodatočné preukázanie zľavy, v sídle spoločnosti podľa
Prepravného poriadku, odstavec 11.24 je 10,00€.
Cestujúci je povinný zaplatiť paušálnu úhradu za znečistenie autobusu 16,60 € a úhradu za
poškodenie autobusu v plnej výške vzniknutej škody.

V Lučenci 1.1.2018

Ing. Vojtěch Kupka
výkonný riaditeľ
a predseda predstavenstva a.s.
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