Príloha č. 4

Žilinský samosprávny kraj
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 378 08 427, DIČ: 202 162 66 95
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a. s., č. účtu: 0360366110/5600
Tel.: +421/41/5032 222, fax: +421/41/5032 236
e-mail: zvnukova@zask.sk, www.regionzilina.sk

V Žiline 20.07. 2012

CENNÍK CESTOVNÉHO ŽSK č. 14 / 2012
Žilinský samosprávny kraj v súlade s článkom 3 ods. 2 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 a § 21 ods. 6 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z.
o cestnej doprave a po dohode s dopravcom: SAD LIORBUS, a. s., IČO: 36403431,
Bystrická cesta 62, Ružomberok (ďalej len ako „dopravca“)

určuje
v územnom obvode Žilinského samosprávneho kraja
maximálne sadzby jednosmerného obyčajného cestovného
a jednosmerného osobitného cestovného pre vymedzený okruh cestujúcich

Tarifná
vzdialenosť

Jednosmerné
obyčajné
cestovné

Jednosmerné
obyčajné
cestovné z
dopravnej karty

Jednosmerné osobitné
cestovné I
Platené v
hotovosti

Platené z
dopravnej karty

km

€

€

€

€

do 4
5-7
8-10
11-13
14-17
18-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-70
71-80
81-90
91-100

0,65
0,75
0,80
1,00
1,10
1,20
1,50
1,80
2,00
2,15
2,30
2,60
2,80
2,90
3,30
3,70
4,20
4,60

0,59
0,70
0,75
0,92
1,03
1,14
1,41
1,73
1,93
2,08
2,23
2,53
2,73
2,83
3,23
3,63
4,13
4,53

0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,80
1,00
1,10
1,20
1,35
1,45
1,60
1,80
2,00
2,10
2,30
2,50

0,36
0,42
0,47
0,53
0,59
0,64
0,75
0,93
1,03
1,13
1,28
1,38
1,53
1,73
1,93
2,03
2,23
2,43
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I. Všeobecné podmienky
1. Maximálne sadzby cestovného platia na linkách prímestskej autobusovej dopravy, ktoré sú
prevádzkované na základe Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej
autobusovej doprave prímestskej na území Žilinského samosprávneho kraja, ktorá bola dňa
30. 11. 2009 uzatvorená medzi Žilinským samosprávnym krajom a dopravcom pod číslom
zmluvy ŽSK: 888/2009/ODaRR a pod číslom zmluvy dopravcu: 160/RK/2009 v znení jej
neskorších dodatkov.
2. Informácia o cestovnom a prepravných podmienkach formou cenníka, vývesky alebo iným
primeraným spôsobom sa umiestňuje na viditeľnom verejne prístupnom mieste dopravcu a na
webovom sídle dopravcu.
3. Podmienky pre poskytovanie osobitného cestovného sú stanovené v Prepravnom poriadku
a Tarife dopravcu.
II. Druhy cestovného
1. Preprava za jednosmerné obyčajné cestovné :
Prepravujú sa osoby , ktoré si neuplatňujú nárok na cestovné podľa bodov 2-10 čl. II. tohto
cenníka cestovného.
2. Preprava za jednosmerné obyčajné cestovné z dopravnej karty :
Prepravujú sa cestujúci, ktorí vykonávajú úhradu jednosmerného obyčajného cestovného
dopravnou kartou.
3. Preprava za jednosmerné osobitné cestovné I :
Za jednosmerné osobitné cestovné I sa prepravujú:
a) deti od 6. roku veku do dovŕšenia 15. roku veku,
b) žiaci a študenti podľa osobitného predpisu1) v dennej forme štúdia do dovŕšenia 26. roku
veku,
c) ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP,
d) sprievodca zdravotne ťažko postihnutej osoby - držiteľa preukazu ŤZP-S,
e) rodičia na návštevu detí zdravotne postihnutých, ktoré sú umiestnené v školských,
sociálnych alebo zdravotníckych zariadeniach na území Slovenskej republiky.

1)

zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a zákon č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
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4. Preprava za jednosmerné osobitné cestovné I platené z dopravnej karty :
Prepravujú sa cestujúci, ktorí vykonávajú úhradu jednosmerného osobitného cestovného I
dopravnou kartou.
5. Jednosmerné osobitné cestovné pre prepravu občanov nad 70. rokov veku za každých
aj začatých 25 km
vo výške 0,35 €
6. Jednosmerné osobitné cestovné pre prepravu občanov vo veku 65 -70 rokov v sobotu,
nedeľu, vo sviatok a deň pracovného pokoja, v pracovný deň od 16.00 hod. do 24.00
hod. za každých aj začatých 25 km
vo výške 0,35 €
7. Jednosmerné osobitné cestovné pre prepravu ťažko zdravotne postihnutých osôb,
ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP-S za každých aj začatých 25 km
vo výške 0,05 €
8. Jednosmerné osobitné cestovné pre prepravu dieťaťa do dovŕšenia 6.roku veku za
každých aj začatých 25 km
vo výške 0,05 €
9. Bezplatná preprava:
a) detský kočík – prázdny
b) invalidný vozík
c) vodiaci pes
10.Preprava za jednosmerné osobitné cestovné pre vymedzený okruh osôb –
zamestnanecké cestovné:
a) jednosmerné osobitné cestovné platené z dopravnej karty za každých aj začatých 50 km vo
výške 0,04 € pre nasledujúcich cestujúcich :
zamestnanci dopravných spoločností zabezpečujúcich výkony vo verejnom záujme a
bývalí zamestnanci týchto dopravných spoločností, ktorí v rámci organizačných zmien
sú v pracovnom pomere v organizácií, ktorá dodávateľský participuje na činnosti
dopravných spoločnosti v rámci zabezpečovania výkonov vo verejnom záujme alebo
ktorí ako fyzické osoby - podnikatelia dodávateľsky participujú na činnosti
dopravných spoločností v rámci zabezpečovania výkonov vo verejnom záujme
b) jednosmerné osobitné cestovné platené z dopravnej karty za každých aj začatých 50 km
vo výške 0,05 € pre nasledujúcich cestujúcich:
deti zamestnancov, ktorí sú uvedení v písm. a) a to do dovŕšenia 26. roku veku
c) jednosmerné osobitné cestovné platené z dopravnej karty – jednosmerné osobitné
cestovné I platené z dopravnej karty v zmysle tohto cenníka cestovného pre
nasledujúcich cestujúcich:
dôchodcovia - bývalí zamestnanci dopravných spoločností a organizácií, ktoré sú
uvedené v písm. a), pokiaľ im boli zľavnené cestovné výhody poskytované 10 rokov
bezprostredne pred odchodom do starobného dôchodku, predčasného starobného
dôchodku alebo invalidného dôchodku, ktorý bol priznaný z dôvodu poklesu
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schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % v porovnaní so zdravou
fyzickou osobou
vdovy, vdovci a siroty po zamestnancoch uvedených v písm. a)
manželia/manželky zamestnancov, ktorí sú uvedení v písm. a)
Uvedené ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty.
Týmto cenníkom cestovného sa ruší Cenový výmer ŽSK č. 13/2011 zo dňa 22. 12. 2011.
Tento cenník cestovného nadobúda účinnosť dňom 01.08.2012 a je platný do doby, kým sa
zmluvné strany nedohodnú inak.
V Žiline, dňa 20.07. 2012

V Ružomberku, dňa 20.07. 2012

Žilinský samosprávny kraj:

SAD LIORBUS, a.s.

Pečiatka ŽSK

Pečiatka SAD LIORBUS, a.s.

………………………………………
Ing. Juraj Blanár, predseda, v. r.

…………………………………..........
Ing. Ladislav Hološ,
predseda predstavenstva, v.r.
…………………………………………
Ing. Marcel Hlavoň,
podpredseda predstavenstva, v.r.

.
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