
Príloha č.1 - Cenník obyčajného, osobitného a dovozného cestovného vo 
vnútroštátnej prímestskej autobusovej dopravy - LIPTOV 

 
Na základe cenového výmeru č.14/2012 vydaného Žilinským samosprávnym krajom dňa 20.7.2012 určuje dopravca maximálne 
ceny cestovného  na  prímestských autobusových linkách od 1. 8. 2012 nasledovne: 
                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
Cena čipovej karty 4 €.  Vklad na čipovú kartu len celé € v minimálnej hodnote 5 €.  
Preprava za jednosmerné obyčajné  cestovné z čipovej karty: 
Prepravujú sa cestujúci, ktorí vykonávajú úhradu jednosmerného obyčajného cestovného čipovou kartou. 
Preprava za jednosmerné osobitné  cestovné I  - prepravujú sa : 
a)  deti od 6. roku veku do dovŕšenia 15. roku veku,                          
b)  žiaci a študenti podľa osobitného predpisu* v dennej forme štúdia do dovŕšenia 26.roku veku,  
     /*Zákon č. 245/2008 Zb.(školský zákon)  a  zákon č.131/2002 Z.z. (o vysokých školách)/ 
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, 
f)  zviera v schránke, pes s náhubkom /vodiaci pes aj bez ochranného náhubku bezplatne/ 
Preprava za jednosmernné osobitné cestovné I platené z čipovej karty, preprava a)-f), úhrada čipovou kartou. 
Jednosmerné osobitné cestovné pre prepravu občanov nad 70.r. veku  

za každých aj začatých 25 km:   vo výške 0,35  €     
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  €     
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 € 
Jednosmerné osobitné cestovné pre prepravu dieťaťa do dovŕšenia 6.r. veku  

za každých aj začatých 25km   vo výške 0,05€ 
Bezplatná preprava:  invalidný vozík, detský kočík, vodiaci pes 
Dovozné za batožinu pri preprave  do 50 km (za kus):       vo výške 0,30 €  
- do hmotnosti 25 kg, presahujúca rozmery 30 x 40 x 60 cm , 1 pár lyží vrátane palíc, tvaru valca presahujúceho dĺžku 150 cm a  
priemer 15 cm, tvaru dosky presahujúcej rozmery 100 x 80 cm 
Dovozné za batožinu pri preprave nad 50 km  alebo hmotnosti nad 25 kg:    vo výške 0,50 €  
Sankčná úhrada pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom je 20,00 €, ak sa zaplatí v hotovosti pri kontrole, resp. do 3 

pracovných dní v pokladni informačnej kancelárie dopravcu ARRIVA Liorbus, a.s.,. V prípade platby po uplynutí uvedeného 

termínu, resp. prevodom na účet dopravcu alebo v prípade nutnosti vymáhania je úhrada 40,00 €. 

Uvedené maximálne ceny sú  vrátane 20%  DPH     Účinnosť od 15.12.2019 

Za dopravcu  ARRIVA Liorbus, a.s.       Ing. Radoslav Salák, dopravný riaditeľ 

 

Tarifná 
Vzdialenosť 

Jednosmerné 
obyčajné 
cestovné 

Jednosmerné 
obyčajné 
cestovné 

z čipovej karty 

Jednosmerné osobitné 
cestovné I 

Platené v  
hotovosti 

Platené  
z čipovej karty 

km  € € € € 

 do 4  0,65 0,59 0,45 0,36 

  5-7  0,75 0,70 0,50 0,42 

  8-10  0,80 0,75 0,55 0,47 

 11-13 1,00 0,92 0,60 0,53 

 14-17  1,10 1,03 0,65 0,59 

 18-20  1,20 1,14 0,70 0,64 

 21-25  1,50 1,41 0,80 0,75 

 26-30  1,80 1,73 1,00 0,93 

 31-35  2,00 1,93 1,10 1,03 

 36-40  2,15 2,08 1,20 1,13 

 41-45  2,30 2,23 1,35 1,28 

 46-50  2,60 2,53 1,45 1,38 

 51-55  2,80 2,73 1,60 1,53 

 56-60  2,90 2,83 1,80 1,73 

 61-70  3,30 3,23 2,00 1,93 

71-80 3,70 3,63 2,10 2,03 

81-90 4,20 4,13 2,30 2,23 

91-100 4,60 4,53 2,50 2,43 



Príloha č.2 - Cenník obyčajného, osobitného a dovozného cestovného vo 
vnútroštátnej prímestskej autobusovej dopravy - ORAVA 

Na základe cenového výmeru č.14/2012 vydaného Žilinským samosprávnym krajom dňa 20.7.2012 určuje  dopravca maximálne 
ceny cestovného  na  prímestských autobusových linkách od 1. 8. 2012 nasledovne :         
                                                                                                                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cena čipovej karty 4 €.  Vklad na čipovú kartu len celé € v minimálnej hodnote 5 €.  
Preprava za jednosmerné obyčajné  cestovné z čipovej karty: 
Prepravujú sa cestujúci, ktorí vykonávajú úhradu jednosmerného obyčajného cestovného čipovou kartou. 
Preprava za jednosmerné osobitné  cestovné I  - prepravujú sa : 
a)  deti od 6. roku veku do dovŕšenia 15. roku veku,                          
b)  žiaci a študenti podľa osobitného predpisu* v dennej forme štúdia do dovŕšenia 26.roku veku,  
     /*Zákon č. 245/2008 Zb.(školský zákon)  a  zákon č.131/2002 Z.z. (o vysokých školách)/ 
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, 
f)  zviera v schránke, pes s náhubkom /vodiaci pes aj bez ochranného náhubku bezplatne/ 
Preprava za jednosmernné osobitné cestovné I platené z čipovej karty, preprava a)-f), úhrada čipovou kartou. 
Jednosmerné osobitné cestovné pre prepravu občanov nad 70.r. veku  

za každých aj začatých 25 km:   vo výške 0,35  €     
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  €     
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 € 
Jednosmerné osobitné cestovné pre prepravu dieťaťa do dovŕšenia 6.r. veku  

za každých aj začatých 25km   vo výške 0,05€ 
Bezplatná preprava:  invalidný vozík, detský kočík, vodiaci pes 
Dovozné za batožinu pri preprave  do 50 km (za kus):       vo výške 0,30 €  
- do hmotnosti 25 kg, presahujúca rozmery 30 x 40 x 60 cm , 1 pár lyží vrátane palíc, tvaru valca presahujúceho dĺžku 150 cm a  
priemer 15 cm, tvaru dosky presahujúcej rozmery 100 x 80 cm 
Dovozné za batožinu pri preprave nad 50 km  alebo hmotnosti nad 25 kg:    vo výške 0,50 €  
Sankčná úhrada pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom je 20,00 €, ak sa zaplatí v hotovosti pri kontrole, resp. do 3 

pracovných dní v pokladni informačnej kancelárie dopravcu ARRIVA Liorbus, a.s.,. V prípade platby po uplynutí uvedeného 

termínu, resp. prevodom na účet dopravcu alebo v prípade nutnosti vymáhania je úhrada 40,00 €. 

Uvedené maximálne ceny sú  vrátane 20%  DPH     Účinnosť od 15.12.2019 

Za dopravcu  ARRIVA Liorbus, a.s.,        Ing. Radoslav Salák, dopravný riaditeľ 

Tarifná 
Vzdialenosť 

Jednosmerné 
obyčajné 
cestovné 

Jednosmerné 
obyčajné 

cestovné z čipovej 
karty 

Jednosmerné osobitné 
cestovné I 

Platené v  
hotovosti 

Platené  
z čipovej karty 

km  € € € € 

do 2 0,45 0,40 0,35 0,28 

 3 0,55 0,50 0,40 0,33 

 do 4  0,65 0,59 0,45 0,36 

  5-7  0,75 0,70 0,50 0,42 

  8-10  0,80 0,75 0,55 0,47 

 11-13 1,00 0,92 0,60 0,53 

 14-17  1,10 1,03 0,65 0,59 

 18-20  1,20 1,14 0,70 0,64 

 21-25  1,50 1,41 0,80 0,75 

 26-30  1,80 1,73 1,00 0,93 

 31-35  2,00 1,93 1,10 1,03 

 36-40  2,15 2,08 1,20 1,13 

 41-45  2,30 2,23 1,35 1,28 

 46-50  2,60 2,53 1,45 1,38 

 51-55  2,80 2,73 1,60 1,53 

 56-60  2,90 2,83 1,80 1,73 

 61-70  3,30 3,23 2,00 1,93 

71-80 3,70 3,63 2,10 2,03 

81-90 4,20 4,13 2,30 2,23 

91-100 4,60 4,53 2,50 2,43 


