
 

 

 

Nitriansky samosprávny kraj 
Rázusova 2A, 949 01 NITRA  

     

  

 

 

 

TARIFA - CENNÍK  CESTOVNÉHO   

NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA  
 

 

 

 

 

Nitriansky 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 NR SR č. 56/2012 Z. z. 

o cestnej doprave v znení neskorších predpisov  

 

 

u r č u j e  

 

 

v územnom obvode Nitrianskeho samosprávneho kraja maximálne  sadzby základného 

cestovného, zľavneného cestovného a  osobitného cestovného pre vymedzený okruh 

cestujúcich  vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave osôb. 

 

A) Základné (jednosmerné, obojsmerné) cestovné a zľavnené (jednosmerné, 

obojsmerné) cestovné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

tarifná 
vzdialenosť v 

km 

základné 
jednosmerné 

cestovné 
v € 

základné 
jednosmerné 

cestovné  v € z 
DK 

zľavnené 
jednosmerné  
cestovné v € 

zľavnené 
jednosmerné  

cestovné v €  z 
DK 

základné 
obojsmerné 
cestovné v € 

základné 
obojsmerné 

cestovné v € z 
DK 

zľavnené 
obojsmerné  
cestovné v € 

zľavnené 
obojsmerné 

cestovné v € z 
DK 

1 až 2 0,65 0,59 0,45 0,41 1,20 1,08 0,85 0,77 

3 až 4 0,70 0,63 0,45 0,41 1,25 1,13 0,85 0,77 

5 až 7 0,75 0,68 0,50 0,45 1,30 1,17 0,90 0,81 

8 až 10 0,85 0,77 0,55 0,50 1,50 1,35 1,00 0,90 

11 až 13 1,00 0,90 0,60 0,54 1,80 1,62 1,10 0,99 

14 až 17 1,15 1,04 0,70 0,63 2,10 1,89 1,30 1,17 

18 až 20 1,30 1,17 0,80 0,72 2,40 2,16 1,50 1,35 

21 až 25 1,50 1,35 0,90 0,81 2,70 2,43 1,70 1,53 

26 až 30 1,70 1,53 1,05 0,95 3,10 2,79 1,90 1,71 

31 až 35 1,95 1,76 1,20 1,08 3,50 3,15 2,20 1,98 

36 až 40 2,20 1,98 1,35 1,22 4,00 3,60 2,50 2,25 

41 až 45 2,45 2,21 1,50 1,35 4,50 4,05 2,80 2,52 

46 až 50 2,70 2,43 1,65 1,49 5,00 4,50 3,10 2,79 

51 až 55 2,95 2,66 1,80 1,62 5,50 4,95 3,40 3,06 

56 až 60 3,20 2,88 1,95 1,76 6,00 5,40 3,70 3,33 

61 až 70 3,50 3,15 2,10 1,89 6,50 5,85 4,00 3,60 

71 až 80 3,90 3,51 2,25 2,03 7,30 6,57 4,30 3,87 

81 až 90 4,45 4,01 2,40 2,16 8,30 7,47 4,60 4,14 

91 až 100  4,85 4,37 2,55 2,30 9,30 8,37 4,90 4,41 

      

 

B) Osobitné cestovné        0,40 €         

 

C) Bezplatné cestovné             

 

 

Uvedené maximálne ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty. 

 

Touto Tarifou - cenníkom cestovného sa ruší Tarifa prímestskej dopravy platná od 1.marca 

2016. 

 

Tarifa - Cenník cestovného nadobúda účinnosť dňom 1. júl 2021. 

 

 

 

 

 

                doc. Ing. Milan Belica, PhD. 

                                 predseda 

            Nitrianskeho samosprávneho kraja 



Príloha č. 1 

 

 

Článok I  

Všeobecné podmienky 

 

1. Maximálne sadzby cestovného platia na linkách prímestskej autobusovej dopravy, ktoré sú 

prevádzkované na základe Zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečovaní prímestskej 

autobusovej dopravy osôb na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

 

2. Maximálne sadzby cestovného neplatia pri preprave osôb pravidelnou mestskou autobusovou 

dopravou a pravidelnou diaľkovou autobusovou dopravou.  

 

3. Informácia o cestovnom a prepravných podmienkach formou cenníka, vývesky alebo iným 

primeraným spôsobom sa umiestňuje na viditeľnom verejne prístupnom mieste dopravcu 

a webovom sídle dopravcu. 

 

4. Podmienky pre poskytovanie zľavneného a osobitného cestovného sú stanovené v Prepravnom 

poriadku  a Tarife dopravcu. 

 

 

Článok II 

Druhy cestovného 

 

1. Základné cestovné platené v hotovosti – platia prepravované osoby, ktoré si  neuplatňujú 

nárok na cestovné podľa bodov 3 až 5 čl. II. 

 

2. Základné cestovné platené z dopravnej karty – platia prepravované osoby  dopravnou 

kartou, ktoré si neuplatňujú nárok na cestovné podľa bodov 3 až 5 čl. II. 

 

3. Zľavnené cestovné  – platia prepravované osoby v hotovosti alebo bezhotovostne použitím  

dopravnej karty  nasledovných kategórií: 

 

3.1 dieťa  do šiestich rokov veku, 

3.2 sprievodca dieťaťa do 6. roka veku, 

3.3 deti od 6 do 16 rokov veku, 

3.4 žiaci a  študenti  podľa osobitného predpisu1) v dennej forme štúdia do dovŕšenia   26. 

roku veku, 

-       na základných a stredných školách podľa osobitného predpisu1)   

  v dennej forme    štúdia, 

- na vysokých školách  a  fakultách podľa osobitného predpisu2) v dennej forme     

štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, 

- študujúci  v  zahraničí,  ktorých štúdium sa považuje za rovnocenné so  štúdiom       

na školách zriadených v Slovenskej republike, 

3.5 seniori, osoby od dovŕšenia starobného dôchodkového veku,  

3.6 ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S, 

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

3.7 rodičia na návštevu detí zdravotne postihnutých, ktoré sú umiestnené       v školách, 

zariadeniach sociálnych služieb alebo zdravotníckych  zariadeniach na území Slovenskej 

republiky 

 

    4. Osobitné cestovné. 

 Osobitné  cestovné určené pre prepravu občanov po   dovŕšení   70.  roku veku vo výške     

0,40 € platia v hotovosti alebo bezhotovostne použitím dopravnej karty. 

 



5. Bezplatná preprava 

 Bezplatne sa na prímestských autobusových  linkách prepravuje : 

a) batožina v priestore cestujúcich,   . 

b) detský kočík, ak je v ňom prepravované dieťa, 

c)   invalidný vozík, 

d)   vodiaci pes.  

 

Článok III 

Podmienky  pre  poskytovanie  zľavneného  cestovného a osobitného cestovného 

Nárok na prepravu za zľavnené cestovné a za osobitné cestovné  preukazujú oprávnené osoby: 

      -      preukazuje sprevádzajúca osoba vek dieťaťa platným dokladom totožnosti3) alebo   

             platným preukazom vydaným dopravcom, a to aktuálnou fotografiou dieťaťa,     

             menom a priezviskom dieťaťa, dátumom narodenia dieťaťa, u osôb  podľa bodov 3.1,  

             3.3 čl. II, 

      -      preukazuje sa platným preukazom vydaným dopravcom, platným preukazom  

             akceptovaným dopravcom alebo platným preukazom študenta vysokej školy2) , ktorý  

             obsahuje aktuálnu fotografiu, meno a priezvisko a dátum narodenia žiaka alebo  

             študenta, dátum platnosti preukazu, ktorý je jediným rozhodujúcim dátumom pri  

             posudzovaní nároku na zľavu, u osôb podľa bodov 3.3, 3.4 čl. II, 

- preukazujú sa platným preukazom vydaným dopravcom, ktorý obsahuje jeho fotografiu, meno 

a priezvisko, dátum narodenia u osôb podľa bodu 3.5 čl. II,  

- platným preukazom ŤZP, ŤZP-S u osôb podľa bodu 3.6 čl. II, 

- preukazom totožnosti spolu s potvrdením vystaveným zariadením, v ktorom je dieťa 

umiestnené u osôb podľa bodu 3.7 čl. II, 

- preukazom totožnosti u osôb podľa bodu 4 čl. II, 

 

Pri zakúpení obojsmerného cestovného lístka má cestujúci možnosť využiť spiatočnú cestu lístka 

do 24 hodiny nasledujúceho dňa. Spiatočnú cestu obojsmerného cestovného lístku môže cestujúci 

využiť aj pri inej trase s inými autobusovými zastávkami pri zachovaní počiatočnej a koncovej 

zastávky. 

Ak je možné súčasne uplatniť nároky na zľavnené, resp. osobitné cestovné z viacerých dôvodov, 

zohľadní  sa prepravovanej osobe iba jeden nárok.  

Výška cestovného sa nemení, ak autobusový spoj vykoná zachádzku, ktorú je cestujúci nútený 

strpieť. 

Výška cestovného sa mení pri predĺžení alebo skrátení autobusovej linky z dôvodu vyhlásenej 

obchádzky, ktorá trvá dlhšie ako 7 dní. Výška cestovného sa určí najneskôr do 3 dní od premávky 

po obchádzkovej trase podľa tarifnej vzdialenosti zodpovedajúcej skutočne používanej dopravnej 

ceste. 

V prípade ak dopravca poskytne nižšie cestovné ako cestovné stanovené touto tarifou, je povinný 

preukázateľne zabezpečiť finančnú kompenzáciu vzniknutého rozdielu. 

 

 

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých predpisov  
2) § 67 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
3) § 4 ods. 1 zákona č. 647/2007  Z.Z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov; § 2 zákona č. 

395/2019 Z.z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 



 

 

 

 

 

 


