
DODATOK c.4

k Zmluve o službách vo verejnom záujme v mestskej autobusovej

doprave vykonávanej autobusmi, uzatvorenej dna 01.10.2009

Mesto Zlaté Moravce ako objednávatel' a ARRIVA NITRA a.s., ako dopravca (dalej ako

"zmluvné strany"), podl'a cl. VI. bod 3. Zmluvy o službách vo verejnom záujme v

mestskej autobusovej doprave vykonávanej autobusmi na dobu urcitú od 01.10.2009 do

31.12.2017 uzatvorenej dna 01.10.2009 v znení neskorších Dodatkov c.1 - 3 (dalej iba

"zmluva n)

uzatvárajú tento DODATOK c. 4

1) Objednávatel:

Mesto Zlaté Moravce, ul. 1. mája 2, 953 33 Zlaté Moravce

Štatutárny orgán: Ing. Peter Lednár, CSc. - primátor mesta

Zástupca oprávnený rokovat vo veciach: Mgr. Roman Šíra - prednosta úradu

Identifikacné císlo: OO 308 676

DIC : 2021058787

Bankové spojenie:

Císlo úctu:

VÚB Nitra, a. s.

33422-162/0200

2) Dopravca

ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra,

zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, oddiel Sa, vl. C. 10178/N

Štatutárny orgán:

Podl'a plnej moci: Ing. Juraj Kusy - clen predstavenstva

Zástupca pre vecné rokovanie: Milan Jankulár, obchodný manažér

Identifikacné císlo: 36 545 082

DIC : 2020149307

IC DPH: SK 2020149307

Bankové spojenie: VÚB, pobocka Nitra

Císlo úctu: 2141391059/0200

DODATOK Č.4 

k Zmluve o službách vo verejnom záujme v mestskej autobusovej 

doprave vykonávanej autobusmi, uzatvorenej dňa 01.10.2009 

Mesto Zlaté Moravce ako objednávateľ a ARRIVA NITRA a.s., ako dopravca (ďalej ako 

"zmluvné strany"), podľa čl. VI. bod 3. Zmluvy o službách vo verejnom záujme v 

mestskej autobusovej doprave vykonávanej autobusmi na dobu určitú od 01.10.2009 do 

31.12.2017 uzatvorenej dňa 01.10.2009 v znení neskorších Dodatkov č.l - 3 (dá/ej iba 

"zmluva") 

uzatvárajú tento DODATOK Č. 4 

1) Objednávatel': 

Mesto Zlaté Moravce, ul. 1. mája 2, 953 33 Zlaté Moravce 

Štatu tárny orgán: Ing. Peter Lednár, CSc. - primátor mesta 

Zástupca oprávnený rokovať vo veciach: Mgr. Roman Šíra - prednosta úradu 

Identifi kačné číslo: OO 308 676 

DIČ : 2021058787 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

2) Dopravca 

VÚB Nitra, a. s. 

33422-162/0200 

ARRIVA NITRA a .s., Štúrova 72, 94944 Nitra, 

zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, oddiel Sa, vl. č . 10178jN 

Štatutárny orgán: 

Podľa plnej moci: Ing. Juraj Kusy - člen predstavenstva 

Zástupca pre vecné rokovanie: Milan Jankulár, obchodný manažér 

Identifikačné číslo: 

DIČ: 

rč DPH 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

36 545 082 

2020149307 

SK 2020149307 

VÚB, pobočka Nitra 

2141391059/0200 



Preambula

1. V súlade so záznamom v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sa,
vložka c. 10178/N, došlo dnom 01.07.2013 k zmene obchodného mena
spolocnosti" Veolia Transport Nitra a.s. n na "ARRIVA NITRA a.s. n

2. Zákon 56/2012 Z. z. o cestnej doprave - platí od 1.3.2012 a nahrádza zákon
168/1996 Z. z. o cestnej doprave. Na základe toho sa v celom texte zmluvy
vypúšta císlo zákona 168/1996 Z. z. a nahrádza platným zákonom c. 56/2012 Z.
z. o cestnej doprave.
Na základe toho zmluvné strany menia a dopínajú znenie zmluvy, vrátane jej
príloh nasledovne:

a. pojem "zmluva o službách vo verejnom záujme" sa v celom texte zmluvy mení na
pojem "zmluva o službách" v príslušnom gramatickom tvare

b. pojem "úhrada za služby" sa mení v celom texte zmluvy na pojem "úhrada za
záväzok". Úhradu od objednávatel'a za záväzok tvorí príspevok dohodnutý
v zmluve o službách.

Cl. l.
Predmet dodatku

1.1. Záväzok dopravcu na poskytnutie dopravných služieb vo verejnom záujme, najma
rozsah preprávaich casové rozloženie v záujme zabezpecenid dopravnej obslužnosti
územia mesta, vychádza z cestovných poriadkov platných pre zmluvné obdobie od
01.01.2013 do 31.12.2013 jednotlivých liniek mestskej autobusovej dopravy podl'a
Prílohy c.1, v rozsahu 29,4 tis. ubehnutých km, podl'a Prílohy c. 2, ktoré sú súcastou
tohto dodat~u.

1.2 Na základe kalkulácie jednotlivých položiek vynaložených nákladov a dosiahnutých
výnosov dopravca vycíslil predpokladanú výšku úhrady za služby na rok 2013 vo výške
42 500,- C, vrátane 50/0 primeraného zisku.

1.3 V zmysle zákona NR SR c. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave § 22 objednávatel'
uzatvára tento dodatok k zmluve o službách a poskytuje dopravcovi príspevok za ft

služby. Objednávatel' uznesením mestského zastupitel'stva c. 664/2013 zo dna
07.11.2013 schválil zálohové platby na príspevok za záväzok vo výške 40 000,- €
(slovom štyridsattisíc eur). Objednávatel' sa zaväzuje, že dopravcovi poskytne príspevok
za záväzok zálohovo a celkové vyúctovanie budú zmluvné strany realizovat po ukoncení
kalendárneho roka podl'a § 22 ods. 3, 56/2012 Z.z. o cestnej doprave.

1.4 Objednávatel' sa zaväzuje zaplatit príspevok za služby poskytnuté k predmetu
zmluvy vo výške 40 000,00 € (slovom štyridsattisíc EUR), a to v nasledovných
zálohových splátkach

1. splátka

2. splátka

Spolu

20 000,- € do 15.12.2013

20000cL do 30.12.2013

40 000,- C

Preambula 

1. V súlade so Záznamom v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.,' Sa, 
vložka č. 10178/N, došlo dňom 01.07.2013 k zmene obchodného mena 
spoločnosti n Veolia Transport Nitra a.s. " na " ARRIVA NITRA a.s. " 

2. Zákon 56/ 2012 Z. z . o cestnej doprave - platí od 1.3.2012 a nahrádza zákon 
168/1996 Z. z. o cestnej doprave, Na základe toho sa v celom texte zmluvy 
vypúšťa číslo zákona 168/1996 Z. z. a nahrádza platným zákonom č. 56/2012 Z. 
z, o cestnej doprave. 
Na základe toho zmluvné strany menia a dopíňajú znenie zmluvy, vrátane jej 
príloh nasledovne,' 

a. pojem "zmluva o službách vo verejnom záujme" sa v celom texte zmluvy mení na 
pojem "zmluva o službách" v príslušnom gramatickom tvare 

b. pojem " úhrada za služby" sa mení v celom texte zmluvy na pojem "ú hrada za 
záväzok". Úhradu od objednávateľa za záväzok tvorí príspevok dohodnutý 
v zmluve o službách. 

Čl . I . 
Predmet dodatku 

1.1. Záväzok dopravcu na poskytnutie dopravných služieb vo verejnom záujme, najmä 
rozsah prepráv a ich časové rozloženie v záujme zabezpečeniá dopravnej obslužnosti 
územia mesta, vychádza z cestovných poriadkov platných pre zmluvné obdobie od 
01.01.2013 do 31.12.2013 jednotlivých liniek mestskej autobusovej dopravy podľa 
PrílOhy č, l , v rozsahu 29,4 tis . ubehnutých km, podl'a Prílohy č. 2, ktoré sú súčasťou 
tohto dodat~u. 

1.2 Na zák lade kalkulácie jednotlivých polOŽiek vynaložených nákladov a dosiahnutých 
výnosov dopravca vyčíslil predpokladanú výšku úhrady za služby na rok 2013 vo výške 
42 500, - C, vrátane 5% primeraného zisku. 

1.3 V zmysle zákona NR SR č, 56/20 12 Z. z. o cestnej doprave § 22 objednávateľ 
uzatvára tento dodatok k zmluve o službách a poskytuje dopravcovi príspevok za 
služby, Objednávateľ uznesením mestského zastupiteľstva č. 664/2013 zo dňa 
07.11.2013 schválil zá lohové platby na príspevok za záväzok vo výške 40000, - ( 
(slovom štyridsaťtisíc eur). Objednávateľ sa zaväzuje, že dopravcovi poskytne príspevok 
za záväzok zálohovo a celkové vyúčtovanie budú zmluvné strany realizovať po ukončení 
kalendárneho roka podl'a § 22 ods. 3, 56/2012 Z,z. o cestnej doprave. 

1.4 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť príspevok za služby poskytnuté k predmetu 
zmluvy vo výške 40 000,00 ( (slovom štyridsaťtisíc EUR), a to v nasledovných 
zálohových splátkach: 

1. splátka 20000,- ( do 15.12,2013 

2. splátka 20000.- ( do 30.12.2013 

Spolu 40 000,- C 



CI. II.

Záverecné ustanovenia

2.1 Vztahy, ktoré neupravuje tento Dodatok c.4 k zmluve, sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj zákonom NR SR C. 56/2012 Z. z. o cestnej
doprave v znení neskorších predpisova nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES)
c.1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železnicnej a cestnej osobnej doprave.

2.2 Dodatok C. 4 k zmluve sa uzatvára na dobu urcitú - na obdobie odo dna 01. januára
2013 do 31. decembra 2013.

2.3 Týmto Dodatkom C. 4 k zmluve nie sú dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy v znení
Dodatkov c.l - 3.

2.4 Dodatok C. 4 k zmluve je vyhotovený v 6 - rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná
strana obdrží tri vyhotovenia.

2.5 Dodatok c.4 k zmluve nadobúda platnost dnom podpisu poslednej zo zmluvných
strán a úcinnost dnom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na internetovej stránke
objednávatel'a.

Zoznam príloh pre zmluvné obdobie roku 2013 :

Príloha C. 1 - cestovné poriad ky
Príloha C. 2 - dopravné výkony
Príloha C. 3 - cenový výmer

V Zlatých Moravciach, dna 4.12 .1v013 V Nitre, dna

za obiednávatela:

primátor mesta

za dODravcu:

@~~~!Y~
Štúrova 72, 94944 Nitra
ICO: 36545082
IC DPH:SK2020149307

phone: +421 37 65~9224 11'Fax: +1.21 37772 0244 \.y

Ing. Juraj Kusy
podl'a plnej moci

Čl. II . 

Záverečné ustanovenia 

2.1 Vzťahy, ktoré neupravuje tento Dodatok č,4 k zmluve, sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj zákonom NR SR Č. 56/2012 Z. z. o cestnej 
doprave v znení neskorších predpisova nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č.1370j2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave. 

2.2 Dodatok Č. 4 k zmluve sa uzatvára na dobu určitú - na obdobie odo dňa 01. januára 
2013 do 31. decembra 2013. 

2.3 Týmto Dodatkom č. 4 k zmluve nie SÚ dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy v znení 
Dodatkov č.I - 3. 

2,4 Dodatok Č. 4 k zmluve je vyhotovený v 6 - rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná 
strana obdrží tri vyhotovenia. 

2.5 Dodatok čA k zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zo zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na internetovej stránke 
objednávateľa. 

Zoznam príloh pre zmluvné obdobie roku 2013 : 

Príloha č. 1 - cestovné poriadky 
Príloha č. 2 - dopravné výkony 
Príloha Č. 3 - cenový výmer 

V Zlatých Moravciach, dňa 4 42 /v01?, 

za objednávatel'a : 

~ 
primátor mesta 

V Nitre, dňa 5·/2. 'b~ 

za dopravcu : 

@~~~!Y~ 
Slurova 72, 94944 Nitra 
ICO 3~545062 
IC Or'H SK2020149)Q1 
Phone -421 31 &5~9224 
FiU .'2137772 02(4 

Ing. Juraj Kusy 
podľa plnej moci 



G VEOLlA Veolia Transport Nitra a.s.TRANSPORT

407101 Železnicná stanica-Námestie A.Hlinku-Železnicná stanica

Platí od 9. decembra 2012
do 14. decembra 2013

Prepravu zabezpecuje: Veolia Transport Nitra a.s., Štúrova 72, prevádzka Zlaté Moravce, 94944 Nitra, 037/6599520,6599530

www.veolia-transport.sk
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G VEOLlA Veolia Transport Nitra a.s.TRANSPORT

407104 Autobusová stanica-Prílepy

Platí od 9. decembra 2012
do 14. decembra 2013

Prepravu zabezpecuje: Veolia Transport Nitra a.s., Štúrova 72, prevádzka Zlaté Moravce, 949 44 Nitra, 037/6599520,6599530

www.veolia-transport.sk
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G VEOLlA Veolia Transport Nitra a.s. 
TRANSPORT 

407104 Autobusová stanica-Prílepy 

Platí od 9. decembra 2012 
do 14. decembra 2013 

Prepravu zabezpečuje: Veolla Transport Nitra a.S., Stúrova 72, prevádzka Zlaté Moravce, 949 44 Nitra, 037/6599520,6599530 
www veolia-transport sk 
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Príloha c. 2

Dopravný výkon podla liniek:

Císlo Názov linkyPocet za týžden
linky:

spojovKm
407101

Žel. stanica - Dlhá ul.- Chyzerovce - Žel. stanica 45455
407104

Calex - Autobusová stanica - Prílepy 30120

Kvantifikácia úhrady za služby
v roku 2013

UKAZOVATEL
Ubehnuté kilometre

29,4 tis. km

(prepravný výkon) *Predpokladaná výška príspevku za
42 500,- Eur

záväzok na r 2013

- príspevok za záväzok hradený

40 000,- Eurmestom zálohovo

Rozhodujúcim ukazovatelom pre plnenie zmluvy je výkon v kilometroch
podla schváleného cestovného poriadku

* rozdiel nákladov a tržieb z cinnosti pri predpokladanom pocte ubehnutých
kilometrov na rok 2013 s primeranou rentabilitou 5 %

Príloha Č. 2 

Dopravný výkon podl'a liniek: 

Cislo 
linky: 

407101 
407104 

Názov linky Počet za týždeň 

IZel. stanica - Dlhá ul.- Chyzerovce - Zel. stanica 
Calex - Autobusová stanica - PríleDv 

Kvantifikácia úhrady za služby 
v roku 2013 

UKAZOVATEĽ 

Ubehnuté kilometre 
(prepravný výkon) 

* Predpokladaná výška príspevku za 
záväzok na r 2013 

- príspevok za záväzok hradený 
mestom zálohovo 

spojov Km 
45 455 
30 120 

29,4 tis . km 

42500,- Eur 

40000,- Eur 
. . . . . . 

RozhoduJuclm ukazovateľom pre plnenie zmluvy Je vykon v kilometroch 
podľa schváleného cestovného poriadku 

• rozdiel nákladov a tržieb z činnosti pri predpokladanom počte ubehnutých 
ki lometrov na rok 2013 s primeranou rentabilitou 5 % 



Mesto Zlaté Moravce
Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

ARRIVA NITRA a.s.
o

g 2 2. 10. 2013

CENOVÝ VÝMER c.l/2013

Mesto Zlaté Moravce, podla § 20 zákona NR SR c. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisova v zmysle Opatrenia MF SR c. 01/RJ2005 zo 16. februára 2005, ktorým sa mení Opatrenie
MF SR c.Ol/R/2003 z 9.decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru, vydáva

rozhodnutie, ktorým v územnom obvode mesta Zlaté Moravce urcuje maximálne ceny tovaru:

Klasifikácia produkcie:

60.21.21 mestská pravidelná doprava osôb

Druh cestovného lístka max. cena s DPH v €

A) Cestovné za jednotlivú cestu a dovozné za prepravu batožiny, psa a detského kocíka
zakúpený u vodica:

a. jednosmerné základné cestovné
b. jednosmerné zlavnené cestovné l.
c. jednosmerné zlavnené cestovné n.
d. jednorazový cestovný lístok evidencný
e. jednorazový cestovný lístok batožinový

0,50 €
0,3 O €

0,40 €
0,20 €

0,30 €

B) Cestovné za jednotlivú cestu a dovozné za prepravu batožiny, psa a detského kocíka
zakúpený z cipovej karty:

a. jednosmerné základné cestovné z cipovej karty
b. jednosmerné zl'avnené cestovné l. z cipovej karty
c. jednosmerné zlavnené cestovné n. z cipovej karty
d. jednorazový cestovný lístok evidencný z cipovej karty
e. jednorazový cestovný lístok batožinový z cipovej karty

C) Bezplatná preprava:

0,40 €

0,20 €
0,30 €
0,10 €
0,30 €

Bezplatne sa na linkách mestskej pravidelnej doprave osôb prepravujú:
a. poslanci NR SR a sudcovia Ústavného súdu SR v zmysle zákona c. 120/1993 Z.Z.
b. detské kocíky cestujúcich detí, ktoré sú držitelmi preukazu TZP alebo TZP-S,

invalidné vozíky cestujúcich invalidov, ktorí sú držitel'mi preukazu TZP alebo
TZP-S, vodiaci pes u zrakovo postihnutého držitela preukazu TZP

c. batožina v priestore cestujúcich, ktorá má menšie rozmery ako 30 x 30x 50 cm
alebo úzke predmety kratšie ako 150 cm a ktorých hmotnost nepresahuje 25 kg

d. nákupná taška na kolieskach cestujúcich, ktorí sú držitel'mi preukazu TZP alebo
TZP-S a dôchodcov nad 70 rokov veku

Mesto Zlaté Moravce 
Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 Ol Zlaté Moravcc 

ARRIVA NITRA a.s. 

;g 2 2. 10. 1013 

CENOVÝ VÝMER č. 112013 Oddet. ef.: 
Cisl 

Mesto Zlaté Moravce, podľa § 20 zákona NR SR Č. I 81l 996 Z.z. o cenách v zneni neskorších 
predpisova v zmysle Opatrenia MF SR č. Ol/RI2005 zo 16. februára 2005, ktorým sa mení Opatrenie 
MF SR č.OI1R/2003 z 9.decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru, vydáva 
rozhodnutie, ktorým v územnom obvode mesta Zlaté Moravce určuje maximálne ceny tovaru: 

Klasifikácia produkcie: 

60.21.21 mestská pravidelná doprava osôb 

Druh cestovného lístka max. cena s DPH v € 

A) Cestovné za jednotlivú cestu a dovozné za prepravil batožiny, psa a detského kočíka 
zakúpený u vodiča: 

a. jednosmerné základné cestovné 
b. jednosmerné zl'avnené cestovné l . 
c. jednosmerné zl'avnené cestovné rr. 
d. jednorazový cestovný lístok evidenčný 
e. jednorazový cestovný lístok batožinový 

0,50 € 
0,30 € 
0,40€ 
0,20€ 
0,30 € 

B) Cestovné za jednotlivú cestu a dovozné za prepravu batožiny, psa a detského Iwčíka 
zakúpený z čipovej karty: 

a. jednosmerné základné cestovné z čipovej karty 
b. jednosmerné zl'avnené cestovné I. z čipovej karty 
c. jednosmerné zľavnené cestovné ll. z čipovej k.\uty 
d. jednol'azový cestovný lístok evidenčný z čipovej karty 
e. jednorazový cestovný lístok batožinový z čipovej karty 

c) Bezplatná preprava: 

0,40 € 
O,20€ 
0,30 € 
0,10 € 
0,30 € 

Bezplatne sa na linkách mestskej pravidelnej doprave osôb prepravujú: 
a. poslanci NR SR a sudcovia Ústavného súdu SR v zmysle zákona č. 120/1993 Z.z. 
b. detské kočiky cestujúcich detí, ktoré sú držitel'mi preukazu ŤZP alcbo ŤZP.S, 

invalidné vozíky cestujúcich invalidov, ktorí sú dditel'mi preukazu ŤZP alcbo 
ŤZP.S, vodiaci pes u zrakovo postihnutého držitel'a preukazu ŤZP 

c. batožina v priestore cestujúcich, ktorá má menšie rozmery ako 30 x 30x 50 cm 
alebo úzke predmety kratšie ako 150 cm a ktorých hmotnosť nepresahuj e 25 kg 

d. nákupná taška na kolieskach cestujúcich, ktorí sú držitel'mi preukazu TZr alebo 
ŤZP-S a dôchodcov nad 70 rokov veku 



II. Podmienky pre poskytovanie zl'avneného cestovného l. a II. A bezplatnej prepravy

Nárok na prepravu za jednosmerné zlavnené cestovné 1. a II. a na bezplatnú prepravu preukazujú
oprávnené osoby nasledovnými dokladmi:

cipovou kartou u osôb podla bodu 5.
dokladom na preukázanie veku dietata opatreným fotografiou dietata u osôb podla bodu 2.a)
a 4.b)
dokladom na dokázanie veku dietata ( rodným listom, preukazom poistenca zdravotnej
poistovne, cestovným pasom) podla bodu 2.b) a 4.b), a to do dovršenia 6.roku veku dietata
žiackym, študentským preukazom alebo cipovou kartou vystavenými dopravcom na základe
potvrdenia školy na príslušný školský rok, medzinárodným študentským preukazom (ISIC
karta) vydaným príslušnou školou, s platnostou urcenou príslušnou školou u osôb podla bodu
2.c) a 6.a)
kmell0vou kartou alebo cipovou vystavenou dopravcom na predpredajných miestach
dopravcu u osôb podla bodov 3.a), 3.b), 7.a) a 7.b)
preukazom totožnosti alebo cipovou kartou u osôb podla bodu 4.a) a 8.a)
platným preukazom TZP a TZP-S u osôb podl'a bodov 4.b), 4.c) , C) b., 8.b) a 8.c)
preukazom poslanca NR SR a preukazom sudcu Ústavného súdu SR v bezplatnej preprave
podla bodu C) a.

Ak je možné súcasne uplatnit nároky na jednosmerné osobitné cestovné z viacerých
dôvodov, zohladní sa prepravovanej osobe ibajeden nárok.

III. Ostatné tarifné podmienky:

a. Tarifa (jednorazový cestovný lístok) MAD je neprestupná.
b. Predaj jednorazových cestovných lístkov sa realizuje vo vozidlách MAD cez vodica.
c. Cestujúci môže so sebou vziat do vozidla tri batožiny maximálnej váhy 50 kg a maximálnych

rozmerov 50 x 60x 80 cm , úzke predmety max. dÍžky 300 cm.
d. Dopravca neposkytuje náhradu za stratenú alebo znehodnotenú cipovú kartu.
e. Pre vznik poruchy, reklamácie cipovej karty a dalšie prevádzkové podmienky dopravca

s cestujúcim uzatvára zmluvný vztah na výdajných miestach dopravcu.
f. Úhrada pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom alebo odcÍtanÍm z cipovej karty

za cestovné je stonásobok základného cestovného.
g. Úhrada pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom alebo odcÍtanÍm z cipovej kaIiy

za dovozné je pätnásobok základného cestovného.

Uvedené ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty.

Týmto cenovým výmerom sa ruší Cenový výmer C. 1/2008 zo dna 1. 12. 2008.

Cenový výmer nadobúda úcinnost dll0m l. novembra 2013.

V Zlatých Moravciach dna 19.09.2013

~
Ing. Peter Lednár, CSc

primátor mesta

3

Il. Podmienky pre poskytovanie zl'avneného cestovného I. a n. A bezplatnej prepravy 

Nárok na prepravu za jednosmerné zl'avnené cestovné I. a ll. a na bezplatnú prepra vu preukazujú 
oprávnené osoby nasledovnými dokladmi: 

čipovou kartou u osôb podl'a bodu 5. 
dok ladom na preukázanie veku d ieťaťa opatreným fotografiou dieťaťa u osôb podľa bodu 2.a) 
a 4.b) 
dokladom na dokázanie veku dieťaťa ( rodným listom, preukazom poistenca zdravotnej 
poisťovne, cestovným pasom) podľa bodu 2.b) a 4.b), a to do dovŕšenia 6.roku veku dieťaťa 
žiackym, študentským preukazom alebo čipovou kartou vystavenými dopravcom na základe 
potvrdenia ško ly na príslušný ško lský rok, medzinárodným študentským preukazom (ISle 
karta) vydaným prísl ušnou školou, s platnosťou určenou príslušnou školou u osôb podl'a bodu 
2.c) a 6.a) 
kmeňovou kartou alebo čipovou vystavenou dopravcom na predpredajných miestach 
dopravcu u osôb podl'a bodov 3.a), 3.b), 7.a) a 7.b) 
preukazom totožnosti alebo či povou kartou u osôb podl'a bodu 4.a) a 8.a) 
platným preukazom ŤZP a ŤZP-S u osôb podl'a bodov 4.b), 4.c) , c) b., 8.b) a 8.c) 
preukazom poslanca NR SR a preukazom sudcu Ústavného súdu SR v bezplatnej preprave 
podľa bod u C) a. 

Ak je možné súčasne uplatniť nároky na jednosmerné osobitné cestovné z viacerých 
dôvodov, zohl'ad ní sa prepravovanej osobe iba jeden nárok. 

III. Ostatné tarifné podmienky: 

a. Tarifa (jednorazový cestovný lístok) MAD je neprestupná. 
b. Predaj jednorazových cestovných lístkov sa realizuje vo vozidlách MAD cez vodiča. 
c. Cestujúci môže so sebou vz iať do vozidla tri batožiny maximálnej váhy 50 kg a maximálnych 

rozmerov 50 x 60x 80 cm , úzke predmety max. dížky 300 cm. 
d. Dopravca neposkytuje náhradu za stratenú alebo znehodnotenú čipovú kartu. 
e. Pre vzn ik poruchy, reklamác ie čipovej karty a ďalšie prevádzkové podmienky dopravca 

s cestujúcim uzatvára zml uvný vzťah na výdajných miestach dopravcu. 
f. Úhrada pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom alebo odčítaním z čipovej karty 

za cestovné je stonásobok základného cestovného. 
g. Úhrada pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom alebo odčítaním z čipovej karty 

za dovozné je päťnásobok zák ladného cestovného. 

Uvedené ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty. 

Týmto cenovým výmerom sa ruší Cenový výmcr Č. 1/2008 zo diía I. 12.2008. 

Cenový výmer nadobúda účinnosť diíom 1. novembra 2013. 

v Zlatých Moravciach dňa 19.09.2013 

C?~ 
Ing. Peter Lednár, CSc 

primátor mesta 



Mesto Zlaté lVloravce - Mestský úrad
IlI. 1. l11ája 2 , 953 01 Zlaté l\loravcer---- ---

Veolia Transport Nitra a,s._. -- -

CENOVÝ VÝMf:R C•• 1./2008
- 1 -12- 2008

G~'I~'0~~,f. Prn.:

OtJdnl.: A.1 J i Ref.:~,1cstoZlaté 1\'1oravce podl'a § 20 z.ákona NR SR c. 18il996 Z.Z. o c~ntich"""~eIH4\ ,~~

predpisova v zmysle Oputrenia r•...tr SR c. O1lRl2005 lÁ.) 16. n~brLlára , ktor}'J1] sa mení Opatrenie JvlF
SR c.OI/R/2003 z 9.dcccmbra 2003 , ktol)tl11 sa ustanovuje \'Ozsah fcgulc.icic cien tovaru vydáva

rozhodnutie ~ktor)'m v Územnom ob"'ode mesta Zlaté J\'1ora\,cc urcuje maximálne c·eny tovaru:

KlasifikÚcia produkcie:

60.21.21 m(~tsk~. pravidelná doprava osôb

Druh C(~sto"ného lístka U13X. cena s DPH ,. S1, / €

A) Ccstovnc za ,jcdnotlivú cestu a dovo7.né 7.n prepravu bntožiny , psa u dctského kocíka
znktipcnj' u \'odic.n :

:t. jednosmerné ~Udadné cesto\'né
b. jednosmerné l.I'avucné cestovné }.
c. jednosmerné zl'avncué cl'sÍ(wné n.
d. jcdnorazo\'j' ccsto\'ný listol( evidcncn)'
c. jednora7.ov)' ccsto\'nj' lístok batožinoy}'

12, - Sk / 0,40 E::

6J - Sl, I 0~20€
IO,SOS( I 0;35 €
3, - Sk I 0,10 €
9~- Sk I 0,30 €

B) Cestovné zu jednotli,,·ú cestu a do\'ol.ué za prcprnnl batožín)" , p-sa a detského Jwcj(m
zukÚpenj' Z cipoy(~j kar(y ( EZCK ) :

a. jednosmerné základné cestovné z EZCK
b, jednosmerné z!'nvnené cestovné I. z EZCK
c. jednosmerné zl"1\'ucné cesto\'né II. Z EZCK
d. jednonlZU")' cesto'\ruj' lístok cvidencn)' z EZ·GK
c. jednorazový ccstovllS' listul, batožinovj" z EZCK

C) Bez(Jlntná pl'Cpra\'H :

9, - Sk
4,50Sk
8, - SI,
2, - Sk
9, - SI{

I O~O €
I 0,15 €
I 0,27 €

I 0,07 €
I 0,30 e

Bezplatne sa na linliácb mcstsl(cj pravidelnej doprC1vc osôb prC]Jnlvujú :
a. poslanci NR SR a sudcovia Ústavného súdu SR" zmysle z~iJ\.Onn C. 120/1993 Z.l ..
h. detské kociIq.' cestujúcich d(,~tí, ktoré sú držitcl'mi preuJ\azu TZP alebu TZP-S,

in \'aliané-,iozi1{\'-cest uju-cicb iii,'ali do .••.,·Ii:to ri -sô-d riitel'm ipreukazu~f-ZP-nl cbo
TZP-S, vodiaviwpes ti zrakovo postihnutéhu držih:'l'n preukazu 'lzP

c. batož.ina v priest()n.~ ct.'stujúcicb , ktorá má menšie rozmcl)' nIm 30 .x30:\ 50 cm
alebo úzke predmety I<ratšic ako 150 cm nl<tory·cb hmotnost nepresahuje 25 kg.

Mesto Zlaté Moravce - Mestský úrad 
Ul. I. mája 2 .953 Ol Zlaté Moravce 

" 1 
Veolia Transport Nitra a.s. 

- - --
CENQVY VYMER č ..... / 2008 ;; 

;;; - I -12- 2008 a 

" -.:-. --črs l o b~t.., l Prn.: 
Op,,, 'U 

c n. Mesto Zlaté Moravce POd l'fl § 20 zákonn NR SR č . 1811996 Z.z.. o 
ReI., 

predpisova v l'Juysle Op;lIrenia MF SR č. OJ /RI200S ro 16. fcbnlära, ktor)'JIl sa meni Op.11renie MF 
SR č.O I /Rl200J z 9.dcccmbm 2003 , l<lorým Sit tlSlanO\'ujc ro:r.sah regulác ie ciclI tovaru V)dh '8 
rozhodnulie! ktor)'1ll v .Juutnom oh,,·odc mestu Zlaté MOI'A\'CC určuje m8), imálnc ceny tovanl : 

Klasifikacia produkc ie : 

60.21.21 me$ukli pru\'idclná doprava n! ôb 

Druh \'cslomého 1í5tkH nHl!. cena s DPB" Sk I € 

A) CClIitovné :lj l jcdnollil'ú ccstu II dO\'07I1é 7.n pct'llľUvu batofJny . p!'IlI. Il det~kého kočíka 
:t.lIkÚIlCII)' u ,'ndičlI : 

ll. jednoslllerné l.I\kladllé c~lnvné 
b. jednosmerné d'llvncnč cestovné l. 
c. jtdoo.!Jmerne d'u"nenč c,-slovné ll. 
d, jetJnora7.0v)' enlo\'ný listok evidcD~ný 
1' , jednor.lzový cestovný lístok blltoijnovj' 

12,· Sk 
6, - Sk 

IO,50Sk 
J , -Sk 
9. - Sk 

I O.4U € 
I 0,10 € 
I O,JH 
I 0,10 f 
I O,JO € 

O) Cesto\'aé 1I1 jetluotlivú ecstu II do,'o:wé 7.8 prcpnn'u baloi.iny , )l-'lll It detského kočJkn 
z.:lkú~ný:r. čipo,'ej Jurty ( EUK) : 

<I. jednO!lIIcrut ZÁkladné ccstovné "I. EZtK 
b, jednosmerné zI'lIvllené ccstovné l. % [UK 
c. jcdnosmcľol' 'll',l\'neué (csto\'né n. Z [lČK 
tJ. jcdnonlwvý cestovn)' lístok evidenčný 7. EZČK 
c. jednoraLový cC~Hovnj' lístok batožinový z [ZČK 

C) BczplmnlÍ prcpra\'1l : 

9, - Sk 
4,SOSk 
8, - Sk 
2, - Sk 
9. - Sk 

I O,JO € 
I O,lSť 

I 0,27 f 
I 0,07 € 
I O,JO f 

Bezphltne sa nlollinkách IIlcstsk~j )lrnvklclncj dOJlra\'c osôb prc)lr:lvujli : 
a. poslanci Nit SR II s udcovia Ústnvného s lidu SR v zmysle :clkonll Č. 120/1993 ZoL 
h. dcl.5kf koliky ccstujúcich dt,tI, ktoré sú drf.llcl'mi IIl'tukazu ŤZI) alebo tZJ'-S. 

IlI\' nlidnť vozíky Cl'stujticícb hl\'nlldO\', ktor! sil tldite"mi 1'J'eukllzu 'tZP IIlcbo 
ŤZP-S. vodiavl pes u zr,lkO\'o postihnutéllO ddit('l'a preukazu tzp 

c. batolina v priestore , .. ·('Stujlicich • klon mlÍ m('IlJ ic roz.mery Ilko JO x JO" SO enl 
alebo úzke predmety knt1!i e ako ISO cm 1\ ktorých hmotnost' IIt'presahuje 25 k~. 

'!'L- '. 

-
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l. Druhy cestovného:
J. Jednosmerné záJdadné cestovné ~ v hotovosti platia prcpravované osoby I ktoré si

neuplatnujú nárok na cestovné podra bodov A) b.~c.,d,
2. Jcdnosmcl"né zl'avnc"é cestovné l - platia v hotovosti osoby:

n) deti do dovršenia 15, roku veku

b) sprievodca dietata do dovršenia 6, roku veku
c) žiaci a študenti na jednotlivÍ! eestu \' denncj forme štÚdia do dovršenia 26, roku veku

na z..ákladn)ich a stredných školách podl'a osobitného predpisu l) , na vysokých
školách a fakultách podla osobitného predpisu 2) do získania vysokoškolského
vzdelania sruhého stupna a študenti študujÚci v zahranicí, ktory'ch štÚdium sa

poval.uje za rovnocenné štúdiom na školäch zriad~n5'ch v Slovenskej republike
3•. Jednosmerné zlavnené cestovné ll. - platia ••..hotovosri osoby:

11) dôchodca do 70 rokov
b) invalidný dôchodca nad 70% schopnosti vykoná ••..at zárobkovÍl cinnost

4. Jednorazový ce.stovnj'listok cvidcncný - platia v hotovosti osoby:
a) dôchodca nad 70 rokov

b) držítel' pr~ukazu TZP a 'fZP-S
c) sprievodca držitela preukazu TZP-S

5.. Jednosmerné z~Udadné c~sto\'n& Z EZCK - bezhotovostne, použitím cipovej karty platia
prepravované osoby, ktoré si neuplatnujú nárok na cestovné podl'a bodov A) b.,c .•d,

6. Jednosmerné zl'avnené cestovné l z EZCK - platia:
a) žiaci tt študenti na je.dnotlivÚ cestu podra bodu 2.a) , pricom Úhradu vykonávajÚ

cipovou kartou
b) sprievodca dietata do dovršenia 6,roku veku, pricom Úhradu vykonáva cipovou

kartou a cestovné plati i Z2 dopreväd7..ané dieta
c) držÍlcHa preukazov i'zp a -J'ZP-S , pricom Í1hradu vykonávajÚ cipovou kHrtOll •

n držitelia preukazu 'j'ZP-S platia cestovné aj spricvodcovy
7.. JcdnosmcJ'né zl'a,,"ncné cestovné II z EZCK - platia:

a) dôchodc.a do 70 rokov, pricom úhradu vykonáva cipu\'oU kartou
b) invalidn)' dÔchodca nad 70% schopnosti vykonávat zárobkovÚ cinnost, pricom

úhradu v)tkon[lva cipovou kartou
8, Jcdnornzov)' ccsto,ruý lístok evidencuý z EZCK - platia:

a) dôchodca nad 70 rokov, pricom úhradu vykonávajÚ cipovou kartou
b) držitelia preukazov tzp a TZP-S , pricom Úhradu vykonávajÚ cipovou kartou
c) sprievodca držitcl'a preukazu i'zP·S , pricom úhradu 'v)"konáva cipovou kartoll

držitcl preukazu tzP-s
9. Jednornzo,,'Ý cestovný listol{ batolinový - do'\'ozné sa platí:

a) batoiinn ktorej rozmcl1" presahuj[i 30 x 30 x 50 cm , alebo \Ízlu~ predmety ,
l{t011'ch dížka presahuje 150 cm , alebo ktorých hmotnost' prcs~,huje 25 kg

b) detské kocíky, okrem bodu C) b.

1) zákon-t:-245l200S Z-;z. o-v>'t:hQvi..~a-vzdehívanl (-školsk)' zákon )_a_oLlnCne_(\_c:i~pl~enLnie_kt9!l~h

predpisov
2) zákon C. 13 1/2002 Z.z, o vY'sok}'ch ~kolách a o 2m~ne a doplnení niektor}'<:h zákonov \' ne5kor~ích

predpisov

Strana 2 
I. DTUhy tC.!Itovoliho : 

l . JcdnOllmcrn ŕ lákl:tdn~ testovoc! - v hotovosti pIntilI prepravované osob)' ,I-toré si 
neuplatňujú mírok na cestovné podľa bodov A) b.,e.,d. 

2. Jcdnosmrrné ;,ol'svD('fté ce.liovné I - platia v hotovoSli osoby: 
a) deli do dovišcni" 15. roku \'eku 
b) sprievodca dieťaťa do dovŕtcnia 6, roku vt:ku 
c) ~iaci a ~Iudenti najcdnotlivú cestu v dennej forme štúdia do dovrl\cni:t 26. roku veku 

nit 7..ákladných a stredných ~koléeh podľa o~obitného predpisu I), na \'Ysokých 
školách a fakultách podľa osobitného predpisu 1.) do zfsktlnia vysokoSkolského 
vzdelania solhého stupňa a ~tudCf1li študujúci v zahraničí. ktorých šttidium sa 
povatuje L1 rovnocclll\é štúdiom na školách 7.riadt:n)'Ch \' Slovenskej republike 

3. Jcdno.!lllltraé zl'I\vnené cestovné ll, - platil\ v hotovosti osoby; 
ll) dôchodca do 70 rokov 
b) invalidný dôchodca lIad 700/. schopnosti vykonáva!' zárobkovú činnos!' 

4. Jednoraun'j ce.!ltovn)' listok evidenčný - platia \' hotovosti osoby ; 
n) dôchodca nad 70 rokov 
h) držiteľ preukazu ŤZP a 'tZP-S 
c) sprie\'odca držiteľa preukazu tzP-s 

S, .Jednosmerné dkladné cestovné z E:ZČK - bezhotovostne, použitim čifXwcj karty platia 
prepravované osoby, ktoré si neuplatňujú mirok na eesto\'né podl'a bodov A) b"c .• d, 

6. Jed nosmerné zI'avnené cestovné I z F,ZČK - platia; 
a) žiaci a ~ludenti najednollivú cestu l>Odra bodu 2.a). pričom úhradu vykonävajl! 

čipovou kartou 
b) sprievodca diet'aľa do dovŕšenia 6.roku veku, pričom llhra.du vykonávft čipovou 

kartou a cestovné plati i za doprevád7..ané dieťa 
c) držilelia preukazov 1"ZP a tzP-S , priČ<'lm úhradu vykonávajú čipovou kllrtou • 

II držiteli41 preukazu tZP-S plalia cestovné aj spricvodco\'y 
7. Jcd nU.'imcmé zl'avncué cestovné Il ~ EZČK - plotia : 

a) dôchodca do 70 rokov, pričom úhradu ... ykon!va čipovou kartou 
b) in\·alidný dôchodca nad 700,.1, schopnosti vykonavaľ zárobkovú činnosť, pričom 

úhrndu vykonáva čipovou kartou 
8. Jednonu.ový ustovný Ustok evidenčlIÝ z EZČK - plalia ; 

a) dôchodca nad 70 rokov, pričom úhradu vykonávajú čipovou kartou 
b) držitelia preukazov 'l'ZP a 1"ZI'-S , pričom úhradu vykonávajú čipovou kartou 
c) sprievodca dr.litcľa preukazu 1'ZP-S • pričom úhradu ... ykonáva čipovou kartou 

drlitcľ preukazu "lZP-S 
9. Jeduomzový cestovný listok batolillový - .lovoUlé sa piati: 

a) batožinu k torej !'Ol.mtry pre.!lllhuju JO I JO l50 cm • alebo lizh predmety , 
ktorýcb d íJ.ka presahuje 150 cm ,alebo ktorých hmotnosl' prcsllhuje 25 kg 

h) det.ské kočíky, oknm bodu C) b, 

I) z:;ikon t.. 2451200~ Z.z. o vycho .. 'e a vzdchivani ( :lkolský zákon) a o 7JTlCne ól doplneni nieklor)'ch 
predpisov 

2) zák(m Č . 1 J II2OQ2 'Lz. o v)'50~ý<:h ~kolách a u 2/nCne a doplneni nic~IOr)'CI1 zákonov v neskor~lch 
predpiS('1I 
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II. Podmienky prc posk),tu,,"anic lJ'a\'ncného ccsto\'ného l. a II. A bezplatnej preprav)'

~úrok na prepravu za jednosmerné zravnené ccstovné l. a II. ti na bezpJ3tníJ prepmvu preukalujÚ

oprávnené osoby nas!cdovn5'mi dokladmi:

c·ipovulI ~arlou LI osôb podra bodu 5.
dokladom na prcukázaníe veku diet'ata opatren)'m fotografiou dietat"a u osôb pndl'a bodu 2.3)
Ll 4.b)
dt}kladom na doknzanic veku dietata ( rodn)'rn listom, preukazom poistenca zdravotnej
poistovnc , cestovn)'1tl pasom) podl'a bodu 2.b) a 4.b) . LllO do dovršenia 6.roku veku diettita
žiackym . študentsk}'m prcukazom alebo cipovou kartou vystaven)'mi dopmvcom na ztiklade

potvrdenia školy na príslušn}' školsk)' rok , medzinárodn)'''11 študentsk)'m preukazom ( ISIC
karta) vydaným prislušnol1 školou, s plntnosfou UrCeTWLJ prí.slll~u()u školou u osôb podra
bodu 2,c) (l 6.a)
kl11ciloVOU kanou ak.ho cipovou vy-stavenou dopmvcom ml predprcdílju~'ch miestach

doprnvctllI osôb podr" hodov 3,a) 1 J.b) . 7.a) a 7.b)
prcukazom totožnosti alebo cipovou karfOU u osÔb podl'a bouu 4.a) .1 8,a)

platl1)'m pnmka7.om TZP a tzP-S u usÔb podla bodov 4.b) , 4.c) ~C) b.. S.b) II H.c}

prcukazom pl}slancn NR SR a preukazom sudcu Ústavného sÚdu SR \' bezplatnej preprave

podla bodli C) a.

Ak jc možnc ~Úcas)]c uplatnil' nároky na jcdnosmcmé osobitné cc~tovné l. viaccr)'c.h dôvodov,

l.ohl'adni sa prepravov:mcj osobe iba jeden nárok.

III. Ostatné t.uifné podmienli}" :

a. l(irinl (jednorazov):' cestovny lístok) 1\/1AD je. neprestupnft,
h. Predaj jednCJrazov),'ch ccsto\'n~'ch lísckov sa realizuje vo vozidlách fvlAD CCI.. vodica.

c, CestujlJci môže .st) sebou vliat do vozidla tri batol.iny maximálnej váhy 50 kg a maxilluilnydl

rozmerov 50 x 60x 80 cm , lÚke predmcty max. dížky 3 OO <:111 .

d, Oopravea ncposk)1uje náhradu za stnHI:JlÚ al~bo znehodnotenÚ cipovÚ knrtll.
c. Prc \'7.11ik poruchy'", reklamácie cipovej karty il t.lalšic pr~V,tdlkové podmienky dopravca

s ccstujúcim uzatvára lmluvn~1 vztah na v}'dajll)'ch miestach doprw~'cll.
f. Úhrada pri ncpreukázani sa platn)'lTl cestuvu)'l11 lístkom alebo udcítanim l éipovcj kaJ1Y

za cestovné je stonásoho" 7.ákladného c~stovného.
g. llhrada pri ~l;prellkázHl1í sa pl(ltll)'m ccstovn}'JJ1 lístkom alebn odéihm[m 7.éipovcj karl)'

za dovozne je pätm1sohok z.áldadncho cestovného.

Uvedene ccn)' SlJ vrátane danc z pridanej hudnoty.

r}'mto cenoY)'J1I výmerom sa fl.lSí Ccnov)' v)'mcr c. l I 2004 zo d11:1 16.11.2004,

Cenov}' v}'mcr nadobúda Úciunosl l, decemhra 200R

•• tr.: - (l

Ing. SeratIna ()stríhuiHwiÍ
Primi1torka mesta Zhué T'vtorav...:1.::

f ).
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II . Podmienk)' "re poskytovanie I.I'a\·ucnčho Cl.oslo\'nl;ho I. n II . A lu.'7.platncj prt prJ\ y 

;-\;irok na prepravu za jednoslIlemé 71'avnl.'né ccstlWIIC I. a II . a na bc7pl3tnil prepravu prcukawjil 
oprávnené llsoby naslcdovn~'mi dok ladmi . 

čipo"oll ~ltrtou II osôb po<ll'3 bodu 5. 
dokllldolll na preukázanie veku dicfata opalreným (()lografiou dieťa!'a u osôb pt'HIra bodu 2 a) 
il 4.b) 
dokladom na dokozanie vcku diel 'a!'a ( rodn)'Jn listom . prcuku.lOl11 poistenca wra"omcj 
poisfo\'l1C, cestOVI1)'1Il pasom) podr .. bodu 2.b) a 4 b) . II IO do dovŕkn ia 6 ruku "eku dicfafa 
žind.,)'1Il ,1itudenlským preukazom alcbo čipovou knnou vystaven)'mi doprnvC'olll na zcíl..l;ul~ 
po tvrdenia školy na prisluSny školský rok , mcdLinárodll}' m ~tudcnISk)'m prcukaLom ( IS IC 
karta) vydaným pris lLl ~nou ~ko l t>u , s plal1l0sfOl' urč~nuLl prisILl~Ik)U ~lu lou u osôb podra 
bodu 2.1.') a 6.a) 
klllel~OVOu kllrlou akhn čipovou vysl(wcnuu dopravcom oa predprcdajnych miestach 
doprn\'cu u osôb podru hodov 3.a) , 3.b), 7.a) rt 7.h) 
prcukllLomtotožoO!;(i akbll čip()\ou karlIlu II osób pod!'a bodu 4.3) 118.::1) 
plôUll)'m prcuka701n ·tzr a tzP-S u usbb podľa bodO\' 4 .b) , 4 .c) , cl bo. 8 b) a R.c) 
prcIII.:a7.orn poslanca NR SR a prouknLOIll sudcu lJslo,'ného súdu SR \ hezplatnej preprave 
pod l'" bodu C) a. 

AJ.. je možne súčasne uplatnil' lIároky na jcdnoslllcmč osobitné ~to"né I \'iaccr}ch dô"oovv, 
mhl'lldni sa prcpruvo\lancj o sobe iba jeden nárok 

III. OslaCné I:lrirné potlmicnky: 

a. r ;,rirt. (jednorazovy ccstovny !Istok) MAD je neprc:.tupná. 
h. l'rcdajjednol1'l7'0vYch ccslO\'llých lístkov sa realizuj!,; \0 \'o7idlách MAD CCI. \'odi~a 
c Cestujúci môže so ,;t'bou Vlial' do \'ozidla tri bato'!IlY m:t~imálnej váhy SO kg a max illlliln}~'h 

WLmerOY SO ~ 60x 80 cm , íllke predmety 11111.)( dlž.ky 300 ~' 1Il . 
d. Doprav!,;;! ncposk)1uje náhradu z<l "tralenÚ alebo znehodnotenti čipovú l aflu 
!,;. Pre \'lJliJ.. poruchy . rcklamäcie čipO\' cj kar1y it ďa l jil: l>TIev,ídtlo\'t.! (XK.lmicnk)' clopravc~1 

s ccsllyúcim l17.atv:im l.mlu \'ný vzt'ah na v}\lajn)'ch miestach dopr.I\'l'II. 
r. ( Ihrada pri ncpreukä7Jlni sa plalll};1I1 cestuvuým lístkom alebo vtll ítanim l ~ipo\'cJ \o.alt)' 

/.3 cestovne je :. tol1ásoboJ.. 7.á.klooncho cc<;tovného. 
g Úhrnda pri Ilcpreukázllnl sa phlllLým CCl.IOYIl)'1II líslkom alehťl od~ittullm I. čip<.l\'cj lum}' 

Z.1 cllwozne je päl·násobok táll:1dn~ho cestovného 

Uvedene Celi)' sÍl vrátane dane z pridanej h()únolY 

1)'0110 ccnov)'1lI vymerom Sll nI~ i Cenov)' v)'llIer Č 1 / 200-1 zo diía 16. 11 2004 

Cenovy .. }imer nadohtida lu~: illnost' I decembra 200R 

OO 

, , 
Ing. Scrnlin;1 OstrihulÍnv:i. 
I'rim:i.lCll'ka lUesla Zhl\č Morah:C 

( 1(, "II 
• • 


