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TARIFA PRE PRAVIDELNÚ A PRÍLEŽITOSTNÚ AUTOBUSOVÚ DOPRAVU 
ARRIVA Liorbus, a.s. 

 
I. Úvodné ustanovenia 
1.1. ARRIVA Liorbus,  a.s. (ďalej len „dopravca“) vydáva túto tarifu na vykonanie príslušných ustanovení 

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších 
predpisov a doplnkov k pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy, ktorá upravuje cenové 
vzťahy medzi dopravcom a cestujúcim, v súlade s cenníkom cestovného ŽSK č.14/2012 a 
aktuálneho Prepravného poriadku dopravcu.  

1.2. Táto tarifa upravuje sadzby obyčajného cestovného, osobitného cestovného, ceny za prepravu 
cestovnej batožiny, živých spoločenských zvierat prepravovaných spoločne s cestujúcim, ceny za 
prepravu autobusových zásielok, sadzbu sankčnej úhrady pri nepreukázaní sa platným cestovným 
lístkom, ako aj podmienky dopravcu, za ktorých sa sadzby cestovného  a ostatných cien  uplatňujú 
(ďalej len „tarifa“). 

1.3. Tarifa neplatí pre pravidelnú autobusovú dopravu: a)  na mestskú pravidelnú dopravu 
                                                                                            b)  na  diaľkovú  pravidelnú dopravu 
1.4. Tarifa platí spolu s Prepravným poriadkom dopravcu, ktorý upravuje podmienky za ktorých 

dopravca  prepravuje osoby,  batožinu a veci, drobné spoločenské zvieratá  a  autobusové zásielky. 
1.5. Táto tarifa nadobúda účinnosť dňom jej zverejnenia na webovom sídle Dopravcu. 
1.6. Dopravcom podľa tejto tarify je ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, Ružomberok, právnická 

osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vo vložke číslo 10334/L  
(ďalej len „dopravca“). 

1.7. Maximálne sadzby cestovného platia na linkách prímestskej autobusovej dopravy, ktoré sú 
prevádzkované na základe Zmlúv o službách prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme 
v dopravných regiónoch ORAVA a LIPTOV na území Žilinského samosprávneho kraja, ktoré boli dňa 
29.11.2019 uzatvorené medzi Žilinským samosprávnym krajom a dopravcom ARRIVA Liorbus, a.s., 
pod ev. č. 95/RK/2019 a 96/RK/2019 u dopravcu a 1053/2019/OD a 1054/2019/OD 
u Objednávateľa..  

1.8. Informácia o cestovnom a prepravných podmienkach formou cenníka, sú umiestnené na 
viditeľnom verejne prístupnom mieste na autobusových staniciach  dopravcu v Dolnom Kubíne, 
Liptovskom Mikuláši, Ružomberku, Námestove, Trstenej, na webovom sídle dopravcu 
a v autobusoch dopravcu určených k výkonu prímestskej autobusovej doprave. 

1.9. Podmienky pre poskytovanie osobitného cestovného sú stanovené v Tarife a  Prepravnom poriadku 
dopravcu. 

1.10. Cestovné je cena za prepravu cestujúceho stanovená dopravcom v závislosti od tarifnej   
vzdialenosti a druhu cestovného. Tarifná vzdialenosť jednotlivých autobusových zastávok sa určuje 
na základe skutočne zistenej vzdialenosti zastávky od východiskovej zastávky v kilometroch 
zaokrúhlených smerom nahor. 

1.11. Maximálne cestovné je stanovené platným cenníkom  cestovného ŽSK, ktorý tvorí prílohu Zmlúv 
o službách prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme v dopravných regiónoch ORAVA a 
LIPTOV na území Žilinského samosprávneho kraja, ktorá bola  ktoré boli dňa 29.11.2019 uzatvorené 
medzi Žilinským samosprávnym krajom a dopravcom ARRIVA Liorbus, a.s., pod ev. č. 95/RK/2019 
a 96/RK/2019 u dopravcu a 1053/2019/OD a 1054/2019/OD u Objednávateľa. 

1.12. Sadzby cestovného sú stanovené cenníkom dopravcu, ktorý tvorí  prílohu  tejto tarify. Cenníky 
dopravcu vychádzajú z platného cenníka cestovného ŽSK.  
Pozn.: Na pravidelných diaľkových linkách  je voľná tvorba cien cestovného. V príležitostnej 

doprave je cestovné stanovované dohodou. 

 

II. Tarifná vzdialenosť 
 
2.1. Tarifná vzdialenosť pre stanovenie cestovného a dovozného sa určí podľa kilometrových údajov 

príslušných spojov uvedených v cestovných poriadkoch. Kilometre sú uvedené v osobitnom stĺpci 

označenom skratkou km. 



 

3 
 

2.2. Tarifné vzdialenosti v km sú vyjadrené celým číslom a sú uvedené podľa smeru jazdy od 

východiskovej do konečnej zastávky linky alebo naopak. 

2.3. Ak má nástupná a cieľová zastávka v cestovnom poriadku rovnaké kilometrové údaje, cestovné a  

dovozné sa určí za najnižšiu tarifnú vzdialenosť v tých obciach, kde nie je mestská hromadná 

doprava. 

 

 

 
III. Druhy a sadzby cestovného 

 
3.1. Preprava za jednosmerné obyčajné cestovné :  

Prepravujú sa osoby, ktoré si neuplatňujú nárok na cestovné podľa bodov 2-10 čl. III. cenníka 

cestovného ŽSK č.  14/2012. 

3.2. Preprava za jednosmerné obyčajné cestovné z čipovej karty : 
Prepravujú sa cestujúci, ktorí vykonávajú úhradu jednosmerného obyčajného cestovného čipovou  

kartou. 

3.3. Preprava za jednosmerné osobitné cestovné I : 
Za jednosmerné osobitné cestovné I sa prepravujú: 

- deti  od 6. roku veku do dovŕšenia 15. roku veku, 

- žiaci a študenti podľa osobitného predpisu1) v dennej forme štúdia do dovŕšenia 26. roku veku, 

- ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP, 

- sprievodca zdravotne ťažko postihnutej osoby - držiteľa preukazu ŤZP-S, 

- rodičia na návštevu detí zdravotne postihnutých, ktoré sú umiestnené v školských, sociálnych 

alebo zdravotníckych  zariadeniach na území Slovenskej republiky. 

3.4. Preprava za jednosmerné osobitné cestovné I platené z čipovej karty : 
Prepravujú sa cestujúci, ktorí vykonávajú úhradu jednosmerného osobitného cestovného I čipovou 

kartou. 

3.5. Jednosmerné osobitné cestovné pre prepravu občanov nad 70. rokov veku za každých aj 
začatých 25 km vo výške 0,35  € 

3.6. 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  € 

3.7. 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  € 

3.8. Jednosmerné osobitné cestovné pre prepravu dieťaťa do dovŕšenia 6.roku veku   za každých aj 
začatých 25 km vo výške 0,05 € 

3.9. Bezplatná preprava: 
a) detský kočík – prázdny  

    b) invalidný vozík  

    c) vodiaci pes 

           d) poslanci NR SR   

           e) sudcovia ústavného súdu SR,   

Nárok na poskytnutie bezplatnej prepravy v ods. d), e), vznikne, ak spĺňajú podmienky stanovené 

touto tarifou a preukážu sa príslušným preukazom. 

 

 

 
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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3.10. Preprava za jednosmerné osobitné cestovné pre vymedzený okruh osôb – zamestnanecké 
cestovné: 
a)  jednosmerné osobitné cestovné platené z čipovej 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 čipovej 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 čipovej karty  – jednosmerné osobitné cestovné 
I platené z čipovej 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 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) 

3.11. Ďalšie druhy cestovného sú stanovené cenníkom dopravcu, ktorý tvorí  prílohu tejto tarify.    
           Osobitné cestovné  dopravcu - použije dopravca  na získanie nových cestujúcich,  na zamedzenie 

 poklesu cestujúcich, na udržanie  cestujúcich v konkurenčnom prostredí.    

           Druhy osobitného  cestovného dopravcu : 

           - jedno zastávkové cestovné - plošné cestovné na malú vzdialenosť  do  2 km  a  3  km (autobusové  

 linky vedené v regióne Orava). 

           - vedené na skupinu zákazníkov:  študenti používajúci  študentské karty ISIC, ISIC/Euro 26 za  

 podmienok   platných pre čipové karty študentov do dovŕšenia 26. roku veku. 

           - lokálne cestovné - je určené na konkrétne linky alebo spoje. Na vybraných linkách a spojoch  

môže  

 dopravca v  odôvodnených prípadoch  použiť  nižšiu cenu cestovného, ako je sadzba  v platnom  

 cenníku cestovné, ktorá  je stanovená ako maximálna.     

3.12. Stanovenie cestovného – cestovné sa vypočíta za určenú tarifnú vzdialenosť uvedenú v cestovnom  
poriadku, priradí sa tarifné pásmo, kde je stanovená tarifná sadzba cestovného. 
Ak má nástupná a výstupná zastávka v cestovnom poriadku rovnaké kilometrické údaje (tarifnú 
vzdialenosť), vypočíta sa cestovné za najnižšiu tarifnú vzdialenosť. 

        Pri predĺžení alebo skrátení pôvodnej linky z dôvodu vyhlásenia obchádzky, ktorá trvá najmenej 7 

dní, môže dopravca vypočítať novú tarifnú vzdialenosť zodpovedajúcu skutočne používanej 

vzdialenosti. Cestovné lístky zakúpené pred zmenou tarifnej vzdialenosti platia po celú dobu ich 

platnosti. Prípadný rozdiel v cene cestovného lístka dopravca nevracia ani nevyberá.  

3.13. Iné poplatky 
- vydanie čipovej karty (elektronická peňaženka, elektronický žiacky preukaz), je bezplatné, cena  

čipovej karty je uvedená v platných cenníkoch dopravcu.. 

- 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 kancelácie 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 €. 
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  - cena za prepravu autobusových zásielok je stanovená dohodou s objednávateľom.  

- cena za prepravu cestovnej batožiny, živých spoločenských zvierat prepravovaných spolu   

s cestujúcim (dovozné) - je uvedená v platných cenníkoch dopravcu ktorý tvorí  prílohu  tejto 

tarify, určuje ju dopravca podľa hmotnosti, rozmerov a tarifnej vzdialenosti za každý kus (zväzok), 

pri preprave lyží za každý jednotlivý pár vrátane palíc.   

 

 
IV. Podmienky poskytnutia cestovného 
 
4.1. Jednosmerné obyčajné cestovné 

Nárok na prepravu za obyčajné cestovné má každý cestujúci nad 15. rokov veku bez obmedzenia.  
4.2. Jednosmerné obyčajné cestovné z čipovej karty 

Nárok na prepravu za obyčajné cestovné z čipovej karty má každý cestujúci nad 15. rokov veku,   
po predložení čipovej karty.  

4.3. Čipová karta 
Čipová karta (v ďalšom texte len ČK), je elektronický nosič údajov, zabezpečujúci bezhotovostnú 

úhradu cestovného a  uplatnenie zliav na autobusovú dopravu zabezpečovanú  dopravcom 

v prevádzkach Lipt. Mikuláš, Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo, Trstená. ČK sa vydá na základe 

vyplnenej Žiadanky o vydanie ČK na autobusových staniciach Lipt. Mikuláš, Ružomberok, Dolný 

Kubín, Námestovo, Trstená. Po zakúpení ČK sa táto stáva majetkom žiadateľa.  

4.4. Podmienky používania čipovej karty. 
ČK je možné používať ako elektronickú peňaženku pri úhrade cestovného, cestovného aj pre ďalšiu 

osobu, dovozného za batožinu, nahrádza aj preukaz „Žiak“, “Študent“, vtedy ČK je neprenosná. 

Maximálna doba životnosti  ČK je 5 rokov. Po tomto období sa stáva nefunkčnou. Potrebné je 

zakúpiť novú ČK. Zostatok z odovzdanej nefunkčnej 5. ročnej ČK je možné na žiadosť držiteľa 

preniesť na novo zakúpenú ČK. Správa vkladu na čipovej karte sa začína účtovať až po uplynutí 

lehoty 12 mesiacov od dátumu ukončenia platnosti čipovej karty vystavenej na dobu 5 rokov a to 

poplatkom 3€ ročne, respektíve do výšky vkladu. 

Používanie ČK musí spĺňať  podmienky: 

a) ČK sa nesmie ohýbať, lámať, čistiť, mechanicky poškodiť 
b) ČK nesmie prísť do styku s elektrickým prúdom, elektrickým výbojom,  silným magnetickým 

poľom, chemickými látkami  
c) ČK nesmie prísť do styku s vysokou teplotou  
Záručná doba na  ČK je 24 mesiacov od jej vydania. Nevzťahuje sa  na ČK poškodenú nedodržaním 

podmienok určených v tomto bode.  

Reklamácia ČK 

V prípade straty funkčnosti ČK, nesprávnych transakcií, môže držiteľ ČK reklamovať ČK v zmysle 

Reklamačného poriadku dopravcu, v dopravno-informačných kanceláriách na autobusových 

staniciach dopravcu. Reklamácia sa neuzná, ak je ČK poškodená nedodržaním podmienok určených 

v bode 2.2 tohto dokumentu. Počas reklamácie je možné vydať dočasne platnú ČK. 

Stratu, odcudzenie ČK, musí držiteľ bezodkladne nahlásiť v dopravno-informačných kanceláriách. 

Pri strate, odcudzení, zabezpečí dopravca zablokovanie ČK do 24 hodín od nahlásenia. 

Zodpovednosť za prípadné zneužitie ČK v tejto dobe nesie držiteľ ČK. Na požiadanie držiteľa môže 

byť vydaná nová ČK za cenu uvedenú v Cenníku, na ktorú môže byť prenesený posledný známy 

zostatok zo stratenej ČK, ktorá bude vyradená z evidencie. Za stratenú, odcudzenú 

alebo poškodenú ČK sa náhrada neposkytuje. 

   Žiadateľ o ČK predloží  :   

    1.Vyplnenú a školou potvrdenú žiadosť dopravcu (len žiak a študent). 

    2.Občiansky preukaz. 

   3. Fotografiu súčasnej podoby s rozmermi 2,5 x 3 cm (len žiak a študent). 
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   4. Doklad pre uplatnenie nároku na osobitné cestovné pre ŤZP, ŤZP-S, občan nad 70 r.občan od 65 

do 70r. 

Žiadateľ potvrdzuje správnosť uvedených údajov. V prípade poskytnutia nesprávnych údajov, 

zodpovedá za škodu spôsobenú Dopravcovi. Žiadateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov 

uvedených v žiadosti pre potrebu spravovania ČK. Dopravca sa zaväzuje spracovať osobné údaje 

podľa zák. NR SR č.428/2002 Z.z..   

4.5. Podmienky poskytnutia jednosmerného osobitného cestovného I  
Nárok na prepravu za osobitné cestovné I majú   

a) deti  od 6. roku veku do dovŕšenia 15. roku veku. 
Osoba vo veku  12 - 15 rokov, ak vodič autobusu usúdi, že vek dieťaťa, na ktoré sa alebo ktoré si 

uplatňuje nárok na osobitné (zľavnené) cestovné, nie je možné bez pochybností určiť z jeho 

fyzického vzhľadu, dieťaťu nárok na osobitné cestovné vznikne iba vtedy, ak sa jeho vek 

nepochybne preukáže niektorým z nasledujúcich dokladov s aktuálnou fotografiou (2,5 x 3 cm), 

menom, priezviskom a dátumom narodenia:  

- preukazom veku dieťaťa vydaným dopravcom,  
- čipovou kartou vydanou dopravcom,  
- cestovným pasom dieťaťa,  
- iným platným dokladom (napr. preukaz vydaný Železničnou spoločnosťou).      

     Príslušný doklad na preukázanie nároku dieťaťa na osobitné cestovné vydá dopravca na vyžiadanie 

     po predložení fotografie z posledného obdobia, rodného listu dieťaťa a preukazu totožnosti 

jedného z rodičov alebo zákonného zástupcu; poplatok za vydanie takéhoto dokladu  sa nevyberá. 

b) žiaci a študenti podľa osobitného predpisu1) v dennej forme štúdia do dovŕšenia 26. roku veku.  

Nárok na prepravu za obyčajné cestovné I má  žiak alebo študent  vtedy, ak sa pri nástupe do 

autobusu alebo na požiadanie oprávnenej osoby počas prepravy a pri vystúpení  z  autobusu 

preukáže, že je držiteľom platného preukazu (platnej čipovej karty, ktorá plní funkciu preukazu ) 

„žiak“ alebo „študent“, ISIC  kartou  alebo  kartou ISIC/EURO 26   alebo  čipovou kartou žiaka alebo 

študenta,  

a) ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP, ak sa preukážu platným 

preukazom ŤZP, 

b) sprievodca zdravotne ťažko postihnutej osoby - držiteľa preukazu ŤZP-S, ak sa preukážu 

platným preukazom ŤZP-S,    (vodiaci pes sa prepravuje bezplatne), 

c) rodičia alebo súdom stanovení opatrovníci, na návštevu detí zdravotne postihnutých, ktoré sú 

umiestnené v školských, sociálnych alebo zdravotníckych  zariadeniach na území Slovenskej 

republiky ak sa preukážu preukazom školy, ústavu alebo zdravotníckych zariadení a  platným 

identifikačným preukazom – občianskym  preukazom, pasom.  

Uplatní sa aj vtedy, ak s rodičmi necestuje dieťa, na návštevu ktorého sa cestovné poskytuje. 

Ak dieťa navštevujú obaja rodičia, musí nárok na osobitné cestovné I preukázať každý z rodičov 

svojím preukazom. Pri spiatočnej ceste z ústavu, v ktorom rodič navštívil dieťa má nárok na 

osobitné cestovné I najneskôr v deň nasledujúci po uskutočnení návštevy a za podmienky, že jeho 

návšteva je v preukaze potvrdená dátumom, podpisom a pečiatkou ústavu. 

Cestovné lístky s uplatnením  osobitného cestovného  je možné zakúpiť po predložení platného 

preukazu pre preukázanie nároku na osobitné cestovné I, alebo osobitné cestovné pre vymedzený 

okruh cestujúcich v autobuse. 

 
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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4.6. Žiacke a študentské preukazy na uplatnenie osobitného cestovného I 
Na uplatnenie osobitného cestovného I pre žiakov a študentov  škôl sa používajú preukazy  „žiak“ 

alebo  „študent“. 

a) Preukaz „žiak“, študent“ je ČK alebo karta ISIC, resp. ČK vydaná školou s aplikáciou TransCard. 
ČK sa vystaví na základe riadne vyplnenej a školou potvrdenej Žiadanky na vydanie čipovej karty 
(ďalej len „žiadanka“). Žiadanka je nepredajné tlačivo dopravcu. 

b) O vystavenie preukazu na nový školský rok sa môže požiadať každoročne najskôr od 1.6. riadne 
vyplnenou žiadankou. 

c) Žiadanka musí byť vyplnená čitateľne guličkovým alebo keramickým perom modrej farby 
a podpísaná držiteľom. 

d) Výdajňa po zistení zhody údajov uvedených žiadateľom na Žiadanke, predĺži platnosť čipovej 
karty a to do 3 pracovných dní  od jej prevzatia od žiadateľa. 

e) Ak má dopravca pochybnosti o tom, či sú splnené všetky podmienky na uplatnenie nároku na 
žiacke cestovné, môže dopravca a to aj po potvrdení žiackeho preukazu požadovať, aby jeho 
držiteľ preukázal  

f) svoj nárok na prepravu za žiacke cestovné vierohodnými dokladmi. Ak cestujúci svoj nárok 
nepreukáže, dopravca mu ho neuzná a čipovú kartu zablokuje. 

g) Ak držiteľ preukazu sa preukáže neplatným preukazom dopravca môže tento preukaz odobrať. 
O odobratí preukazu  dopravca vyrozumie držiteľa preukazu písomne s uvedením dôvodu. 

h) Stratu preukazu „žiak“, „študent“ je jeho držiteľ povinný nahlásiť osobne alebo doporučeným 
listom výdajni, ktorá preukaz potvrdila, inak zodpovedá za jeho zneužitie. Ďalší preukaz možno 
vydať po uplynutí 10 dní po prevzatí osobného alebo písomného oznámenia straty.     

i) Platnosť preukazu „žiak“ končí 31.8. v roku, v ktorom žiak ukončí povinnú školskú dochádzku. 
Platnosť preukazu „žiak“,„študent“  končí 31.8. príslušného školského roku na začiatku ktorého 
bol vydaný pre žiakov základných a stredných škôl, pre študentov vysokých škôl končí 
30.9.alebo dátumom potvrdenia na preukaze, najneskôr však v deň, kedy jeho držiteľ dovŕši 26 
rokov veku. 

4.7. Neplatnosť žiackeho alebo študentského preukazu. 
Ak zaniknú podmienky, na základe ktorých bol žiacky resp. študentský preukaz jeho držiteľovi 

vydaný, stáva sa  preukaz neplatným. 

Neplatný je preukaz : 

a) ktorého platnosť skončila uplynutím času, na ktorý bol vydaný, 
b) ktorý je poškodený, alebo inak znehodnotený tak, že nie je možné načítať údaje snímacím  

zariadením, 
c) na ktorom je fotografia držiteľa neoprávnene vymenená, 
d) v ktorom sú údaje škrtané, prepisované alebo menené iným spôsobom, 
e) ktorý bol vydaný na základe nepravdivých údajov. 
Žiacky preukaz, ktorý je neplatný z dôvodov podľa písm. a) až e), dopravca neuzná a žiak zaplatí 

jednosmerné obyčajné cestovné.  

Cestujúci, ktorý sa pri kontrole preukáže neplatným žiackym resp. študentským preukazom je 

cestujúcim bez platného cestovného lístka. Dopravca voči nemu postupuje podľa príslušných 

ustanovení prepravného poriadku a cestujúci zaplatí  sankčnú úhradu podľa bodu 3.13. 

4.8. Podmienky preukázania nároku na „Jednosmerné osobitné cestovné pre prepravu dieťaťa do 
6.roku veku:  
Ak vodič autobusu usúdi, že vek prepravovaného dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na osobitné  
cestovné, nie je možné bez pochybností určiť z jeho fyzického vzhľadu, prepravovanému dieťaťu 
nárok na osobitné cestovné vznikne iba vtedy, ak sa jeho vek nepochybne preukáže niektorým 
z nasledujúcich dokladov:  

        -  preukazom preukaz veku dieťaťa vydaným dopravcom , 

        -  ČK vydaná dopravcom,  

        -  cestovným pasom dieťaťa,   

        - iným platným dokladom napr. preukaz vydaný Železničnou spoločnosťou 
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Príslušný doklad na preukázanie nároku dieťaťa na osobitné cestovné vydá dopravca na vyžiadanie 

po predložení fotografie z posledného obdobia, rodného listu dieťaťa a preukazu totožnosti 

jedného z rodičov alebo zákonného zástupcu, poplatok za vydanie takejto karty sa nevyberá. 

Sprievodca dieťaťa do dovŕšenia 6.roku veku musí byť osoba staršia ako 10rokov.   

4.9. Nárok na prepravu za jednosmerné osobitné cestovné pre vymedzený okruh osôb - 
zamestnanecké cestovné. 
Poskytnutie jednosmerného osobitného cestovného  pre vymedzený okruh osôb sa poskytuje po 
predložení Preukazu osobitného cestovného, oprávňujúceho na cestovanie pre vymedzený okruh 
osôb. 
Uplatnenie nároku na jednosmerné osobitné cestové pre vymedzený okruh osôb (zamestnanecké 
cestovné), sa používa Preukaz vydaný dopravcom s označením druhu cestovného. 
Forma preukazu je neprenosná ČK s fotografiou.   
Vydanie preukazu - len na základe písomnej žiadanky, ktorú predkladá oprávnená osoba. 
K žiadanke o vydanie Preukazu, pripojí žiadateľ po jednej fotografii zodpovedajúcej súčasnému 
vzhľadu. U detí, ktoré ukončili povinnú školskú dochádzku, je potrebné k žiadanke pripojiť 
potvrdenie o návšteve školy, príp. ďalšie potvrdenia v zmysle požiadaviek dopravcu. 
Bývalí zamestnanci dopravcu, zamestnanec predloží potvrdenie súčasného zamestnávateľa, že je 
v trvalom pracovnom pomere v organizácii, ktorá  dodávateľsky participuje na činnosti dopravnej 
spoločnosti dopravcu. 
Ďalšie podmienky: Zamestnanec poverený vydávaním Preukazu overí, či sú splnené podmienky 
pre priznanie nároku na jednosmerné osobitné cestové pre vymedzený okruh osôb 
(zamestnanecké cestovné). Pri splnení podmienok Preukaz vyhotoví a vydá ho žiadateľovi. 
O vydaných Preukazoch sa vedie osobitná evidencia.  V prípade výmeny poškodeného alebo 
znehodnoteného Preukazu za nový sa poplatok neplatí. Výmena sa zaznamená hodnoverným 
spôsobom do vedenej evidencie a znehodnotený Preukaz sa uloží do 31.12. príslušného roku.   
Kontrolu dodržiavania jednotlivých ustanovení  tejto tarify vykonávajú  poverení zamestnanci 
dopravcu, členovia kontrolných útvarov dopravcu a oprávnené osoby objednávateľov služieb vo 
verejnom záujme v zmysle ust. § 43 ods. d)  zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v platnom 
znení.  

4.10.  Oprávnenia držiteľov Preukazov  
Držiteľom Preukazu s označením „ Zamestnanec “ sa po jeho predložení poskytne cestovanie za 
jednosmerné osobitné cestovné  v zmysle článku II bod 10 písm. a) tejto tarify v spojení s  platným 
Cenovým výmerom  ŽSK na pravidelných prímestských autobusových linkách vykonávaných 
dopravcom. 
Držiteľom Preukazov s označením „ Dieťa “ sa po jeho predložení poskytne cestovanie za 
jednosmerné osobitné cestovné v zmysle článku II bod 10 t písm. b) tejto tarify v spojení s platným 
Cenovým výmerom ŽSK na pravidelných prímestských autobusových linkách vykonávaných 
dopravcom. 
Držiteľom Preukazu s označením „ Rodin.prísl. “ sa po jeho predložení poskytne  cestovanie za 
jednosmerné osobitné cestovné I  z čipovej karty  v zmysle článku II bod 10 písm. c) tejto tarify 
v spojení s platným Cenovým výmerom ŽSK  na pravidelných prímestských autobusových linkách 
dopravcu. 
Držiteľom Preukazov s označením „ Iný “ sa po jeho predložení poskytne cestovanie za 
jednosmerné osobitné cestovné pre vymedzený okruh osôb v zmysle článku II bod 10  písm. c) tejto 
tarify.   
Povinnosti držiteľov Preukazov  
Držiteľ Preukazu (cestujúci) musí mať pri sebe platný cestovný lístok po celý čas prepravy   
i v okamihu vystúpenia z vozidla. 
Cestujúci je povinný dodržiavať podmienky pre výdaj, platnosť a kontrolu cestovných lístkov,   
v súlade s Prepravným poriadkom dopravcu. 
Cestujúci, ktorí majú Preukazy na jednosmerné osobitné cestovné pre vymedzený okruh osôb (tzv.  
zamestnanecké cestovné), uhrádzajú  jednosmerné osobitné cestovné pre vymedzený okruh osôb.  
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4.11. Zneužitie Preukazu  
Podmienky prepravy za jednosmerné osobitné cestovné  pre vymedzený okruh osôb 

(zamestnanecké cestovné) sú určené výhradne pre osobnú potrebu držiteľa.  Žiadateľ o vydanie 

zodpovedá za to, že tieto nebudú zneužité. 

V prípade zneužitia Preukazu bude tento natrvalo odobratý na základe rozhodnutia štatutárneho   

orgánu dopravcu. 

Za zneužitie Preukazu sa považuje: 
- Vydanie Preukazu na základe nepravdivých údajov, 

- Využívanie neoprávnene vydaného Preukazu, 
- Zapožičanie Preukazu inej osobe, 
- Nevrátenie Preukazu v prípade, keď zanikli podmienky, za ktorých bol vydaný, 
- Neohlásenie straty Preukazu. 

V prípade straty alebo odcudzenia Preukazu je držiteľ povinný zaplatiť 20 Є  ako úhradu  nákladov 
na zabezpečenie nezneužitia strateného Preukazu, neoprávnenými osobami.  
Pri opakovanej strate, príp. opakovanom odcudzení držiteľ Preukazu stráca nárok na jednosmerné 
osobitné cestovné pre vymedzený okruh osôb (tzv. zamestnanecké cestovné).  
Za zneužitie Preukazu môže byť zamestnancovi  uložená sankcia do výšky 1.000,-€ vrátane. 

Za vydanie Preukazu neoprávnenej osobe, alebo osobe inej ako osobe uvedenej v Rozhodnutí, ako 

i  v platnom cenovom výmere ŽSK, môže byť uložená osobe, ktorá preukaz vydala sankcia do výšky 

1.000,-€ vrátane  a to za každý prípad jednotlivo. 

Za neodovzdanie Preukazu osoby, ktorá prestala spĺňať podmienky, môže byť uložená sankcia do 

výšky 1.000,-€ vrátane. 

 

4.12. Ďalšie úhrady a ceny  
a)  Cestujúci, ktorý znečistí autobus, zaplatí dopravcovi úhradu  nákladov na čistenie vo výške  10€.   

b)  Cestujúci, ktorý poškodí  autobus, uhradí dopravcovi  spôsobenú škodu v plnej výške. 

c)   Informácie o cestovných poriadkoch 0915 733 733 od 08:00 do 20:00 hod. , štandardná cena 

hovoru jednotlivých telekomunikačných operátorov) 

           d)   Cestovný poriadok Liptov, Orava, cena stanovená na  2 €   s 20%   DPH  

           e)   Cestovný poriadok MAD, cena stanovená na  1 €   s  20%  DPH 

4.13. Vrátenie  cestovného 
Ak cestujúci z dôvodu ním nezavineného prerušenia prepravy, alebo nezačatia prepravy 
v stanovenom čase žiada podľa príslušných ustanovení prepravného poriadku vrátenie zaplatenej 
čiastky alebo jej časti pri nepoužití, alebo len čiastočnom použití cestovného lístka a  predloží 
o splnení podmienok stanovených prepravným poriadkom dopravcu potvrdenie výdajne alebo 
vodiča, prípadne ich splnenie osvedčí iným spôsobom, dopravca mu vráti zaplatenú čiastku za 
neprecestovaný úsek, max. do výšky celého cestovného. Vrátenie čiastky v mimoriadnych 
prípadoch – porucha, havária, je možné, cestujúci si môže vrátenie čiastky uplatniť osobne, alebo 
písomne a dokladovať cestovným lístkom. 
Ak cestujúci preukáže podľa tejto tarify nárok na osobitné cestovné z viacerých dôvodov, uzná sa 
mu iba jeden z nich a to podľa požiadavky cestujúceho. 

 
V. Záverečné ustanovenia 

5.1 Ak je možné uplatniť osobitné cestovné z viacerých dôvodov, zvýhodnenie sa poskytuje len raz   
a to, ktoré je pre cestujúceho výhodnejšie.  Kumulácia viacerých nárokov na jednotlivé druhy 
osobitného cestovného nie je prípustná.  

5.2 Súčasťou  tejto tarify je Príloha č. 1 - Cenník prímestskej autobusovej dopravy – LIPTOV,  Príloha 
č. 2 - Cenník prímestskej autobusovej dopravy – ORAVA a Cenník tovarov a služieb.   

5.3 Obsah tejto Tarify je voči cestujúcim odo dňa jeho zverejnenia a sprístupnenia súčasťou návrhu 
nauzavretie zmluvy o preprave osôb. 

5.4 Táto Tarifa je účinná dňom 15. december 2019 a nahrádza doteraz platnú Tarifu ARRIVA Liorbus, 
a.s. 
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5.5 Všetky zmeny a doplnky Tarify môžu nadobudnúť účinnosť najskôr dňom ich zverejnenia a 
sprístupnenia. 

 
         
V Ružomberku dňa 15.12.2019 
 
 
 
 
 Ing. Radoslav Salák 
 Dopravný riaditeľ 
 


