
Cenník základného, osobitného cestovného a  dovozného v mestskej autobusovej doprave 
v Dolnom Kubíne 

 
Na základe cenového výmeru vydaného mestom Dolný Kubín dňa 1.10. 2011 určuje dopravca ARRIVA Liorbus, 
a.s., cenu cestovného  na  autobusových linkách mestskej autobusovej dopravy v Dolnom Kubíne nasledovne :        
 

Základné cestovné Základné cestovné Osobitné cestovné I Osobitné cestovné I 
(na jednotlivú cestu) (na jednotlivú cestu) (na jednotlivú cestu) (na jednotlivú cestu) 
platené v hotovosti platené z čipovej karty * platené v hotovosti  platené z čipovej karty**  

Cena v EUR Cena v EUR Cena v EUR Cena v EUR 

0,40 0,33 0,25 0,20 

                           
Za osobitné cestovné I – sa prepravujú : 

a.   deti od šiesteho 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 Z. z. a zákon č.131/2002 Z. z./ 
c.   ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sú držiteľmi preukazov  ŤZP a ŤZP-S, 
d.     občania SR nad 70 rokov veku, ktorí majú trvalý pobyt v SR 
e.     tretie a ďalšie dieťa do dovŕšenia šiesteho roku veku v sprievode osoby staršej ako 10 rokov  
 

* Preprava za základné cestovné z čipovej karty 
Prepravujú sa cestujúci, ktorí vykonávajú úhradu cestovného čipovou kartou bezhotovostne. 
 
** Preprava za osobitné cestovné  I z čipovej karty 
Prepravujú sa cestujúci, ktorí vykonávajú úhradu osobitného cestovného čipovou kartou bezhotovostne. 
 
Bezplatná preprava:    

a. dve deti do dovŕšenia šiesteho roku veku, sprevádzané osobou staršou ako 10 rokov 
b. sprievodcovia zdravotne ťažko postihnutých osôb, držiteľov preukazu ŤZP-S alebo ich vodiace psy 
c. držiteľovi preukazu ŤZP –S sa zároveň bezplatne prepravuje 

- invalidný vozík 
- detský kočík, pokiaľ je dieťa držiteľom preukazu ŤZP-S 

 
Dovozné za batožinu, drobné domáce zvieratá a detské kočíky (hotovostná platba): 

a. batožina o rozmeroch väčších ako 20x30x50 cm, úzke predmety a lyže dlhšie ako 150 cm, drobné 
zvieratá prepravované v schránke, bez ohľadu na rozmer schránky, detský kočík s dieťaťom 

                                                                                                                                0,25  € 
b.      pes, ktorý nie je prepravovaný v schránke, detský kočík bez dieťaťa, bicykel 
                                                                                                                                0,40  € 

Dovozné za batožinu, drobné domáce zvieratá a detské kočíky (bezhotovostná platba čipovou kartou): 
a.    batožina o rozmeroch väčších ako 20x30x50 cm, úzke predmety a lyže dlhšie ako 150 cm, drobné    

                zvieratá prepravované v schránke, bez ohľadu na rozmer schránky, detský kočík s dieťaťom 
                                                                                                                                0,20  € 
b.      pes, ktorý nie je prepravovaný v schránke, detský kočík bez dieťaťa, bicykel 
                                                                                                                                0,33  € 

Ostatné tarifné podmienky: 
      a.       cestovný lístok je neprestupný  
       b.      cestujúci platiaci cestovné z čipovej karty má možnosť prestúpiť do ďalšieho vozidla MAD  
                do 20 minút od nástupu do prvého vozidla. Za druhú jazdu mu bude vydaný bezplatný cestovný  
                lístok s nápisom „zdarma“ 
 
Cena je vrátane 20% DPH.  
 
Za dopravcu  ARRIVA Liorbus, a.s. :                                                        Ing. Tomáš Hološ, riaditeľ dopravy                        


