TARIFA
PRAVIDELNEJ AUTOBUSOVEJ PREPRAVY CESTUJÚCICH
pre PRÍMESTSKÚ DOPRAVU

ARRIVA Trnava, akciová spoločnosť vydáva túto tarifu na vykonanie príslušných ustanovení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších úprav
a Výmeru cestovného TTSK č. 1/ 2021 Trnavského samosprávneho kraja platného od 1.7.2021.

ARRIVA Trnava, akciová spoločnosť (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
úprav a Výmeru cestovného Trnavského samosprávneho kraja č. 1/ 2021 platného od 1.7.2021

Článok I.
Základné ustanovenia
1. Táto tarifa upravuje najmä sadzby základného cestovného dopravcu, príplatkov a zliav z neho a ďalších
úhrad spojených s prepravou cestujúcich, ich batožín a drobných domácich zvierat ako aj podmienky
dopravcu, za ktorých sa sadzby uplatňujú (ďalej len "tarifné podmienky").
2. Tarifa neplatí na linkách pravidelnej mestskej autobusovej dopravy, na pravidelných medzinárodných
linkách dopravcu, na pravidelných diaľkových linkách
3. Tarifa platí spolu s Prepravným poriadkom dopravcu, ktorý upravuje podmienky, za ktorých dopravca
prepravuje osoby, batožinu, drobné domáce zvieratá .
4. Dopravcom podľa tejto tarify je ARRIVA Trnava, akciová spoločnosť. Dopravca je právnická osoba
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v oddiele Sa, vo vložke číslo 10251/T.

Článok II.
Tarifná vzdialenosť
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.
2. Tarifné vzdialenosti v km sú vyjadrené celým číslom a sú uvedené podľa smeru jazdy od východiskovej do
konečnej zastávky linky alebo naopak.
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.

Článok III.
Cestovné
A. CESTOVNÉ - JEHO DRUHY NA PRÍMESTSKÝCH LINKÁCH
1. Cestovné je cena za prepravu cestujúceho stanovená dopravcom v závislosti od tarifnej vzdialenosti a druhu
cestovného. Cestujúci platí cestovné za hotové resp. prostredníctvom dopravnej karty (čipová karta).
2. Maximálne cestovné je stanovené Výmerom cestovného Trnavského samosprávneho kraja č.1 /2021 a je
uvedené v tabuľke A..
3. Druhy cestovného sú:
- jednosmerné obyčajné cestovné
- jednosmerné obyčajné cestovné z dopravnej karty
- jednosmerné osobitné cestovné
- jednosmerné osobitné cestovné z dopravnej karty
- Jednosmerné osobitné cestovné pre osoby 62+
- Jednosmerné osobitné cestovné z dopravnej (čipovej) karty pre osoby 62+
- dovozné za batožinu

4. TARIFA V PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE v TTSK č.1/2021

Trnavský samosprávny kraj v súlade s článkom 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1370/2007
a zákonom č. 56/2012 Z. z., § 17 a § 21, odstavec 6, písmeno c) o cestnej doprave v znení neskorších
predpisov a doplnkov stanovuje maximálnu výšku tarify cestovného v územnom obvode
Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len „TTSK“) vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej
doprave osôb, ak vzdialenosť od východiskovej zastávky po konečnú zastávku nepresahuje 105 km
(neplatí pre mestskú pravidelnú dopravu a pre pravidelnú dopravu na diaľkových linkách)

Tarifa cestovného vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave
Jednosmerné
Jednosmerné
osobitné
osobitné
Jednosmerné
Jednosmerné
cestovné z
cestovné z
osobitné
obyčajné
dopravnej Jednosmerné dopravnej
Jednosmerné
cestovné
cestovné
(čipovej)
osobitné
(čipovej)
Tarifná
obyčajné
(nevzťahuje
z dopravnej
karty
cestovné pre
karty pre
vzdialenosť
cestovné
sa na občanov
(čipovej)
(nevzťahuje
osoby 62+
osoby 62+
nad 70 rokov
karty
sa na občanov
veku)
nad 70 rokov
veku)
km
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Do - 4
5–7
8 – 10
11 – 13
14 - 17
18 - 20
21 - 25
26 - 30
31 - 35
36 - 40
41 - 45
46 - 50
51 - 55
56 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 105

0,55
0,60
0,75
0,90
1,05
1,15
1,35
1,70
1,95
2,10
2,25
2,50
2,75
2,95
3,30
3,70
4,30
4,70

0,36
0,40
0,55
0,69
0,83
0,94
1,16
1,49
1,74
1,90
2,00
2,33
2,63
2,77
3,18
3,57
4,20
4,60

0,35
0,40
0,45
0,55
0,60
0,65
0,75
0,90
1,05
1,10
1,20
1,35
1,45
1,55
1,75
1,90
2,30
2,45

0,22
0,25
0,33
0,40
0,47
0,50
0,61
0,80
0,91
0,99
1,05
1,21
1,35
1,41
1,63
1,82
2,15
2,33

0,41
0,45
0,56
0,68
0,79
0,86
1,01
1,28
1,46
1,58
1,69
1,88
2,06
2,21
2,48
2,78
3,23
3,53

Uvedená maximálna výška cestovného je vrátane dane z pridanej hodnoty.

Dovozné za batožinu
Spôsob platby
Hotovosť alebo dopravná
(čipová) karta
Tarifná vzdialenosť v km
0 - 105
Výška dovozného v EUR
0,30
Uvedená maximálna výška dovozného je vrátane dane z pridanej hodnoty.

0,27
0,30
0,41
0,52
0,62
0,71
0,87
1,12
1,31
1,43
1,50
1,75
1,97
2,08
2,39
2,68
3,15
3,45

A) Okruh oprávnených osôb prepravovaných za tarifu cestovného vo vnútroštátnej pravidelnej
autobusovej doprave
1. Jednosmerné obyčajné cestovné – je cena za prepravu osôb, ktoré si neuplatňujú nárok na
jednosmerné obyčajné cestovné z dopravnej (čipovej) karty, jednosmerné osobitné cestovné,
jednosmerné osobitné cestovné z dopravnej (čipovej) karty, jednosmerné osobitné cestovné pre
občanov nad 70 rokov veku, jednosmerné osobitné cestovné pre osoby 62+, jednosmerné
osobitné cestovné z dopravnej (čipovej) karty pre osoby 62+ a bezplatné cestovné.
2. Jednosmerné obyčajné cestovné z dopravnej (čipovej) karty – je cena za prepravu osôb, ktoré
vykonávajú úhradu jednosmerného obyčajného cestovného dopravnou (čipovou) kartou.
3. Jednosmerné osobitné cestovné (nevzťahuje sa na občanov nad 70 rokov veku) – je cena za
prepravu:
3.1 detí do dovŕšenia 16. roku veku
3.2 sprievodcu dieťaťa do dovŕšenia 6. roku veku
3.3 žiakov a študentov do dovŕšenia 26. roku veku (t. z. dňa, ktorý predchádza dňu 26. narodenín)
študujúcich v dennej forme štúdia
- na základných a stredných školách podľa osobitného predpisu 1) v dennej forme štúdia
- na vysokých školách a fakultách podľa osobitného predpisu 2) v dennej forme štúdia do
získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa
- v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za rovnocenné so štúdiom na školách zriadených
v Slovenskej republike
3.4 zdravotne ťažko postihnutých osôb, ktoré sú držiteľmi preukazu ŤZP a ŤZP- S3
3.5 sprievodcu zdravotne ťažko postihnutej osoby, držiteľa preukazu ŤZP-S
3.6.rodičov na návštevu detí zdravotne postihnutých, ktoré sú umiestnené v školských, sociálnych
a zdravotníckych zariadeniach na území Slovenskej republiky´
4. Jednosmerné osobitné cestovné z dopravnej (čipovej) karty – je cena za prepravu osôb, ktoré
vykonávajú úhradu jednosmerného osobitného cestovného dopravnou (čipovou) kartou.
5. Jednosmerné osobitné cestovné pre osoby 62+ je cena za prepravu osôb, ktoré dovŕšili vek 62
rokov a neuplatňujú si nárok na jednosmerné osobitné cestovné z dopravnej (čipovej) karty.
6. Jednosmerné osobitné cestovné z dopravnej (čipovej) karty pre osoby 62+ je cena za
prepravu osôb, ktoré dovŕšili vek 62 rokov a vykonávajú úhradu osobitného cestovného
dopravnou (čipovou) kartou.
7. Rodinný cestovný lístok
1,00 €
Cestovný lístok je platný na všetkých linkách dopravcov ARRIVA Trnava, SKAND Skalica
a SAD Dunajská Streda, ktoré prevádzkujú v rámci služieb vo verejnom záujme a to v soboty,
nedele, sviatky a dni pracovného pokoja a voľna.
Cestovný lístok je platný z bodu A do bodu B a späť (spiatočný cestovný lístok) v rámci toho
istého dňa do 23:59 a zároveň je platný aj na prepravu z bodu C do bodu A (podmienkou je však
návrat do východiskového bodu).
Na rodinný cestovný lístok bude možné prepraviť max. 5 osôb t. j. 2 dospelé osoby (bez rodinnej
príslušnosti) + max. 3 deti vo veku od 0 do 16 rokov, prípadne aj 1 dospelá osoba + max. 4 deti
vo veku od 0 do 16 rokov. Cestovný lístok nebude platný, ak sa by sa naň chceli prepraviť 2
dospelé osoby bez detí alebo naopak 5 detí bez dospelej osoby. Vždy musí byť v skupine
minimálne 1dospelá osoba a 1 dieťa (0 - 16 rokov).
B) Jednosmerné osobitné cestovné pre občanov po dovŕšení 70 rokov veku
osobám nad 70 (sedemdesiat) rokov veku sa cestovné poskytuje vo forme predplatného
cestovného lístka - SeniorPasu TTSK. Cestujúci nad 70 rokov veku si u dopravcu vybaví

dopravnú (čipovú) kartu a následne cestuje celý rok zadarmo. K vybaveniu dopravnej (čipovej)
karty na ktorej bude nahratý ročný cestovný lístok – SeniorPas TTSK cestujúci potrebuje len
občiansky preukaz. Po uplynutí jedného roka je cestujúci povinný opäť prísť na predajné miesto
dopravcu, kde si predĺži platnosť SeniorPasu. Za tento úkon t. j. predĺženia platnosti je
cestujúcemu účtovaný poplatok vo výške 5 €. V prípade ak cestujúci nad 70 rokov veku nemá
dopravnú (čipovú) kartu, platí pri svojich cestách jednosmerné osobitné cestovné pre osoby 62+.
C) Bezplatné cestovné, za ktoré sa prepravujú:
1. sudcovia Ústavného súdu SR a poslanci NR SR v zmysle zákona NR SR č. 120/1993 Z. z. o
platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR
2. invalidný vozík a detský kočík ťažko zdravotne postihnutých osôb ako i vodiaci pes ťažko
zdravotne postihnutých osôb, ktoré sú držiteľmi preukazu ŤZP alebo ŤZP-S.
D) Dual BUS karty
0,00 €
je cena za prepravu žiakov a študentov, ktorí majú podpísanú učebnú zmluvu v systéme
duálneho vzdelávania. Pre Dual BUS karty je určené jednosmerné osobitné cestovné v DČK vo
výške 0,-€.
Nárok na poskytnutie jednosmerného osobitného cestovného, jednosmerného osobitného
cestovného z dopravnej (čipovej) karty, jednosmerného osobitného cestovného pre občanov po
dovŕšení 70 rokov veku, jednosmerného osobitného cestovného pre osoby 62+ a bezplatného
cestovného preukazujú oprávnené osoby týmito dokladmi:
• preukazom totožnosti u osôb podľa bodu B)
• u osôb podľa bodu A) 3.1.(deti do dovŕšenia 16 rokov veku) sa v prípade pochybností o veku
dieťaťa preukazuje dieťa alebo jeho sprevádzajúca osoba vek dieťaťa platným dokladom
totožnosti5, alebo platným preukazom vydaným dopravcom, ktorý obsahuje
o aktuálnu fotografiu dieťaťa,
o meno a priezvisko dieťaťa,
o dátum narodenia dieťaťa.
• u osôb podľa bodu A)3.2.platným preukazom totožnosti5 alebo platným dokladom vydaným
dopravcov, ktorý obsahuje:
o aktuálnu fotografiu dieťaťa,
o meno a priezvisko dieťaťa,
o dátum narodenia dieťaťa.
• u osôb podľa bodu A) 3.3 (žiaci a študenti do 26 rokov) jedným z nasledovných preukazov:
Status žiaka alebo študenta dennej formy štúdia na účely uplatnenia nároku na zľavnené
cestovné sa preukazuje platným preukazom vydaným dopravcom (dopravnou čipovou kartou),
platným preukazom akceptovaným dopravcom alebo platným preukazom študenta vysokej
školy6 (medzinárodný študentský (žiacky) preukaz), ktorý obsahuje
o aktuálnu fotografiu žiaka alebo študenta,
o meno a priezvisko žiaka alebo študenta,
o dátum narodenia žiaka alebo študenta,
o dátum platnosti, ktorý je jediným rozhodujúcim dátumom pri posudzovaní nároku na
zľavu
• u osôb podľa bodu podľa bodu A) 3.4.,3.5. (držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S) preukazujú svoj
nárok na zľavnenú prepravu preukazom ŤZP alebo ŤZP-S vydaným príslušným Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny SR alebo platným dokladom totožnosti s informáciou o ťažkom
zdravotnom postihnutí, prípadne odkázanosti na sprievodcu a C) 2.
• u osôb podľa bodu A) 5 a 6 (osoby 62 +) preukazujú svoj nárok na zľavnenú prepravu platným
preukazom totožnosti alebo platným preukazom vydaným dopravcom, ktorý obsahuje jeho:
o fotografiu
o meno a priezvisko
o dátum narodenia

• u osôb podľa bodu C1 preukazom sudcu Ústavného súdu SR a poslanca NR SR u osôb podľa
bodu C) l.
Doklady vyžadované na preukázanie nároku na zľavnené cestovné pri vybavovaní preukazu alebo
BČK:
a)

Žiakom a študentom podľa bodu A) 3.1. a A)3.3, vystaví dopravca dopravnú /čipovú/ kartu alebo
preukaz na základe písomného potvrdenia o návšteve školy, ktoré platí pre príslušný školský rok
a nie je staršie ako 30 (tridsať) dní.

b)

Držiteľom preukazov ŤZP a ŤZP-S podľa bodu A) 3.4. a A) 3.5.vystaví dopravca dopravnú
/čipovú/ kartu na základe predloženia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S vydaným príslušným Úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

c)

Osobám nad 62 rokov podľa bodov A) 5 a 6. vystaví dopravca dopravnú /čipovú/ kartu alebo
preukaz na základe dokladu totožnosti.

Žiakom základných a stredných škôl končí platnosť nároku na zľavu posledným dňom školského roka
pre ktorý bola platná, tzn. 31. augusta. Žiakom maturitných (záverečných) ročníkov sa zľava poskytuje
do termínu záverečnej skúšky, max. však do 30. júna príslušného školského roka.
Študentom vysokých škôl vzniká platnosť nároku na zľavu v deň zápisu, najskôr však 1. septembra
a končí 30. septembra nasledujúceho školského roka, s výnimkou študentov posledných ročníkov 1.
alebo 2. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorým škola po vykonaní štátnej skúšky zablokuje preukaz
študenta.
Osobitná tarifa cestovného pre vybraný okruh cestujúcich vo vnútroštátnej pravidelnej
autobusovej doprave
Úhrada cestovného sa vykonáva výhradne dopravnou (čipovou) kartou.
Jednosmerné osobitné
Jednosmerné osobitné
Tarifná
cestovné I
cestovné II
vzdialenosť
z dopravnej karty
z dopravnej karty
km
EUR
EUR
Do - 4

0,20

5–7

0,05
0,05

8 – 10

0,05

0,30

11 – 13

0,05

0,37

14 - 17

0,05

0,43

18 - 20

0,05

0,46

21 - 25

0,05

0,56

26 - 30

0,05

0,73

31 - 35

0,05

0,83

36 - 40

0,05

0,90

41 - 45

0,05

0,96

46 - 50

0,05

1,10

51 - 55

1,23

56 - 60

0,10
0,10

61 - 70

0,10

1,49

71 - 80

0,10

1,66

81 - 90

0,10

1,96

91 - 105

0,10

2,12

0,23

1,29

Uvedená maximálna výška cestovného je vrátane dane z pridanej hodnoty.

E) Okruh oprávnených osôb prepravovaných
vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave

za

osobitnú

tarifu

cestovného

vo

Za podmienok stanovených touto osobitnou tarifou cestovného je oprávnený cestovať vybraný okruh
osôb:
1) Jednosmerné osobitné cestovné I - je cena za prepravu pre:
1.1. zamestnancov
-

-

-

-

dopravných spoločností ARRIVA Trnava, a. s., SAD Dunajská Streda, a.s. a SKAND
Skalica, s.r.o. (ďalej len „dopravné spoločnosti“) zabezpečujúcich služby vo verejnom
záujme v územnom obvode TTSK,
uvoľnených na výkon funkcie na základe voľby, pokiaľ majú zachovaný pracovný pomer
a odpracovali aspoň 15 rokov v niektorej z dopravných spoločností. Podmienka
odpracovania sa netýka uvoľnených funkcionárov pre výkon funkcie vo výboroch
základných organizácii OZ KOVO v dopravných spoločnostiach, zabezpečujúcich služby vo
verejnom záujme,
bývalých a deti bývalých zamestnancov dopravných spoločností uvedených v bode 1.1., ktorí
v rámci organizačných zmien sú v pracovnom pomere v organizácii, ktorá dodávateľsky
participuje na činnosti dopravných spoločností zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme,
OZ KOVO, ktorí vykonávajú pôsobnosť voči dopravným spoločnostiam, zabezpe-čujúcich
služby vo verejnom záujme,

1.2. členov riadiacich orgánov dopravných spoločností
1.3. deti zamestnancov a siroty po zamestnancoch
-

dopravných spoločností a deti bývalých zamestnancov dopravných spoločností , ktorí v rámci
organizačných zmien sú v pracovnom pomere v organizácii, ktorá dodávateľsky participuje na
činnosti dopravných spoločností zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme do dovŕšenia 26.
roku veku (t. z. dňa, ktorý predchádza dňu 26. narodenín) študujúce v dennej forme štúdia.

2) Jednosmerné osobitné cestovné II - je cena za prepravu pre:
2.1. dôchodcov
- bývalých zamestnancov dopravných spoločností, pokiaľ im boli zľavnené cestovné výhody
poskytované 15 rokov bezprostredne pred odchodom do starobného alebo plného
invalidného dôchodku, priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť o 70% a viac.
2.2 vdovy, vdovcov
- po zamestnancoch dopravných spoločností, zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme.
2.3. manželov/manželky
- zamestnancov dopravných spoločností, zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme.
Nárok na poskytovanie zliav osobitnou tarifou cestovného preukazujú oprávnené osoby týmito
dokladmi:
• preukazom osobitného cestovného I podľa bodu 1.
• preukazom osobitného cestovného II podľa bodu 2.
s presnou identifikáciou osoby podľa skupiny, ktorá má podľa tejto osobitnej tarify cestovného nárok
na jednosmerné osobitné cestovné I alebo II.

Ak je možné súčasne uplatniť zľavnené cestovné z viacerých dôvodov, zľava sa poskytuje len raz.
F) Dovozné za batožinu:
Je cena za prepravu batožiny, drobných domácich zvierat (psa, pokiaľ nie je vodiaci)
prepravovaných podľa podmienok určených prepravným poriadkom dopravcu. Za batožinu sa považuje
aj detský kočík a pár lyží vrátane palíc.
TARIFA V PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE v TTSK č.1/2021 nadobúda
účinnosť 1. júla 2021.
Účinnosťou TARIFY V PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE stráca platnosť Výmer
cestovného TTSK č 1/2011 zo dňa 7.1.2011.

Článok IV.
Zľavy
1. Splnenie podmienky veku prepravovaného dieťaťa preukazuje osoba, ktorá príslušný nárok u dopravcu
uplatňuje.
2. Ak vodič autobusu usúdi, že vek prepravovaného dieťaťa na ktoré sa uplatňuje nárok na bezplatnú
prepravu alebo na zľavu z jednosmerného obyčajného nie je možné určiť z jeho fyzického vzhľadu,
prepravovanému dieťaťu nárok na bezplatnú prepravu alebo zľavu vznikne iba vtedy, ak sa jeho vek
bezpochyby preukáže dokladom opatreným fotografiou (napr. preukaz s fotografiou, pas a pod.).
3. Dopravné karty a žiacke preukazy sa vydávajú za stanovený manipulačný poplatok určený dopravcom
na príslušné obdobie na týchto miestach:
V Trnave : na autobusovej stanici v budove ARRIVA Trnava na ul. A. Hlinku.
V Piešťanoch: v prevádzkovej budove ARRIVA Trnava na AS Piešťany
V Senici: v pokladni ARRIVA Trnava na AS Senica
V Hlohovci: v priestoroch ARRIVA Trnava str. Hlohovec, Nábrežie A. Hlinku
4. Tlačivo /žiadanka/ na žiacky preukaz – dopravnú kartu sa vypĺňa podľa predtlače čitateľne, modrým
alebo čiernym perom, alebo písacím strojom. Na žiackom preukaze – dopravnej karte musí byť
pripevnená fotografia jeho držiteľa, okrem detí, ktoré navštevujú predškolské zariadenia a 1. až 4. ročník
základnej školy.
5. Tlačivo /žiadanka/ na žiacky preukaz – dopravnú kartu musí byť na vyznačenom mieste podpísaný jeho
držiteľom. Za žiaka, ktorý nevie písať podpisuje tlačivo na žiacky preukaz jeho zákonný zástupca.
6. Výdajňa po zistení zhody údajov uvedených žiadateľom v tlačive na žiacky preukaz ich porovnaním s
údajmi v občianskom preukaze, na identifikačnej karte žiadateľa, alebo jeho zákonného zástupcu, alebo
v inom vierohodnom doklade, ktorý je v tlačive riadne vyplnený a potvrdený školou ,vydá žiacky
preukaz –dopravnú kartu a to najneskôr do 5 pracovných dní od jeho prevzatia od žiadateľa.

7. Deťom v predškolských zariadeniach a žiakom I. stupňa základných škôl /1. až 4. ročník/ žiacky
preukaz – dopravná karta platí na celé obdobie /neobnovuje sa každý školský rok/.
8. Stratu žiackeho preukazu – dopravnej karty je jeho držiteľ povinný nahlásiť osobne alebo doporučeným
listom výdajni, ktorá preukaz potvrdila, inak zodpovedá za jeho zneužitie.
9. Neplatný je tiež žiacky preukaz - dopravná karta:
a) ktorého platnosť skončila uplynutím času, na ktorý bol vydaný alebo školou potvrdený,
b) ktorý je poškodený, znečistený alebo inak znehodnotený tak, že niektoré údaje na ňom vyznačené nie
je možné spoľahlivo zistiť,
c) na ktorom bola fotografia držiteľa neoprávnene vymenená,
d) v ktorom sú údaje škrtané, prepisované alebo menené iným spôsobom,
e) ktorý bol vydaný na základe nepravdivých údajov,

f) ktorý obsahuje údaje, nezodpovedajúce skutočnosti,
g) na ktorom nie je fotografia držiteľa, s výnimkou ods. 4 tohto článku /1. až 4. ročník základnej školy.
a predškolské zariadenia/
h) ktorý nie je riadne vyplnený alebo riadne potvrdený.
10. Žiacky preukaz, ktorý je neplatný z dôvodov podľa odseku 9 písm. a) až h) dopravca odoberie.
11. Žiacky preukaz je vlastníctvom dopravcu
12. Cestujúci, ktorý sa preukáže neplatným žiackym preukazom- dopravnou kartou je cestujúcim bez
platného cestovného lístka. Dopravca voči nemu postupuje podľa ustanovení prepravného
poriadku.
13. Ak zrakovo postihnutého držiteľa preukazu ŤZP-S nesprevádza iná osoba, ktorá si uplatnila nárok na
bezplatnú prepravu, ale vodiaci pes, tento sa prepravuje bezplatne.
14. Zľava sa poskytuje rodičom, alebo súdom stanoveným opatrovníkom cestujúcim na návštevu svojho
dieťaťa telesne, mentálne alebo zmyslovo postihnutého alebo chronicky chorého, umiestneného
v školských, sociálnych a zdravotníckych zariadeniach na území Slovenskej republiky
15. Zľava sa poskytuje aj vtedy, ak s rodičmi cestuje dieťa, na návštevu ktorého sa zľava poskytuje.
16. Nárok na zľavu rodič preukazuje preukazom vystaveným ústavom, na ktorom je potvrdený nárok na
zľavu, spolu s preukazom svojej totožnosti (občiansky preukaz, identifikačná karta, pas).
17. Ak dieťa navštevujú obidvaja rodičia, musí nárok na zľavu preukázať každý z rodičov svojim preukazom.
18. Preukaz je platný iba ak je vyplnený perom alebo strojom, a opatrený pečiatkou ústavu, v ktorom je dieťa
umiestnené, ako aj podpisom osoby oprávnenej za ústav podpisovať.
19. Pri spiatočnej ceste z ústavu, v ktorom rodič navštívil dieťa má nárok na zľavu najneskôr v deň
nasledujúci po uskutočnení návštevy a za podmienky, že jeho návšteva je v preukaze potvrdená
dátumom, podpisom a pečiatkou ústavu.
20. Poslanci NR SR preukazujú nárok na bezplatnú prepravu preukazom poslanca NR SR.
21. Sudcovia Ústavného súdu SR preukazujú nárok na bezplatnú prepravu preukazom sudcu Ústavného súdu
SR.

Článok V.
Niektoré ďalšie úhrady
1.

Batožina, drobné domáce zvieratá ( pes – pokiaľ nie je vodiaci) sa prepravujú za úhradu ak spĺňajú
podmienky uvedené v Prepravnom poriadku. Za batožinu sa považuje aj štvorkolesový detský kočík.
Cenu za batožinu určuje dopravca podľa hmotnosti, rozmerov a tarifnej vzdialenosti za každý jeden kus
(zväzok), pri preprave lyží za každý jednotlivý pár vrátane palíc. Sadzby dovozného sú stanovené
dohodovou cenou a sú uvedené v tabuľke :
Bezplatne sa prepravujú:
- batožiny prepravované v priestore pre cestujúcich, ktoré majú rozmery menšie ako 20x30x50 cm,
alebo batožiny tvaru valca, ktorého dĺžka nepresahuje 150 cm a priemer 10 cm, alebo tvaru dosky,
ktorej dĺžka nepresahuje 100 cm a šírka 80 cm, ktorých hmotnosť súčasne nepresahuje 25 kg,

2. Cestujúci, ktorý znečistí autobus nad mieru obvyklú zaplatí dopravcovi úhradu minimálne vo výške
nákladov vynaložených dopravcom na odstránenie znečistenia minimálne však vo výške 7,00 €
3. Cestujúci, ktorý poškodí autobus, uhradí dopravcovi takto spôsobenú škodu v plnej výške.

Článok VI
Vrátenie cestovného
1. Ak cestujúci žiada podľa príslušných ustanovení prepravného poriadku vrátenie zaplatenej sumy 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 požadovanú sumu najneskôr do 15 dní.
2. Dopravca vráti cestovné, po odpočítaní storno poplatku.
4. Vrátenie cestovného môže cestujúci uplatniť osobne, alebo písomne a dokladovať cestovným lístkom.
5. Z čiastky, ktorá sa má vrátiť, dopravca odpočíta 20% storno poplatok a pomernú časť DPH, najmenej však
0,30 € , pri nepoužití alebo len čiastočnom použití cestovného lístka z viny dopravcu sa storno poplatok
neúčtuje.
6. V prípade, ak sa vracia cestovné alebo jeho časť poštou, dopravca vracanú sumu zníži o výšku poštovného.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1. Obsah tejto Tarify je voči cestujúcim odo dňa jeho zverejnenia a sprístupnenia súčasťou návrhu na uzavretie
zmluvy o preprave osôb.
2. Táto Tarifa je účinná dňom 01. júla 2021 a nahrádza doteraz platnú Tarifu ARRIVA Trnava a.s.
3. Všetky zmeny a doplnky Tarify môžu nadobudnúť účinnosť najskôr dňom ich zverejnenia a sprístupnenia.
4. Ak bude Tarifa podstatne zmenená, alebo podstatne doplnená, dopravca je povinný zabezpečiť jeho
zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení.
V Trnave dňa

17.6. 2021

ARRIVA Trnava, a.s.
.......................................
Ing. Peter Nemec
Generálny riaditeľ

