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Mesto Hlohovec  v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES)  č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej  doprave, 
ktorým sa  zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) 1107/70 a podľa § 19 ods. 2 a 
§ 21 ods. 2 a ods. 6 písm. c) zákona č. 56/2012 o cestnej doprave v znení neskorších 
predpisov v súlade s aktuálnym znením vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 
5/2020 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia týkajúce sa objednávania verejnej 
osobitnej dopravy,  vydáva  
 
 
 Cenový výmer č. 1/2021, 

 

ktorým určuje maximálne ceny cestovného v mestskej pravidelnej doprave osôb 

v Hlohovci:  

 

1. Mestská pravidelná doprava osôb: 

 1.1. Cena obyčajného cestovného lístka na jednu cestu   0,35 €      

 1.2. Cena obyčajného cestovného lístka na jednu cestu – 

        pri použití čipovej karty          0,30  € 

 1.3. Cena zľavneného cestovného lístka na jednu cestu   0,20  €     

 1.4. Cena cestovného lístka za batožinu     0,20  €      

 1.5. Cena cestovného lístka na jednu cestu za psa pokiaľ 

        nie je umiestnený v schránke      0,35  €      

 1.6. Cena cestovného lístka za detský kočík         0,20  €      

 1.7. Cena cestovného lístka pre občana nad 62 rokov veku     0,10  €      

 1.8. Cena cestovného lístka pre ťažko zdravotne postihnuté  

       osoby, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP - S   0,10  €     

 

2. Bezplatne sa prepravujú:        

2.1. Dieťa do dovŕšenia 6. roku veku v sprievode cestujúceho  

2.2. Ťažko zdravotne postihnutá osoba, ktorá je držiteľom preukazu ŤZP – S spolu s  

       - jeho sprievodcom  alebo vodiacim psom, 

       - jeho invalidným vozíkom  alebo detským kočíkom 

2.3. poslanec NR SR 

2.4. sudca ústavného súdu 1) 
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Cena cestovného lístka pri prestupe s použitím čipovej karty ako i platbou v hotovosti: 

Cestujúci alebo cestujúci s batožinou, psom alebo detským kočíkom po prestupe na inú  

linku MHD Hlohovec cez čipovú kartu ako i pri platbe v hotovosti do 50 minút od nástupu 

na predchádzajúci spoj inej linky 

1. prestup.......................................................................................... 0,00 €  

 

 

3. Za cenu zľavneného cestovného lístka sa prepravujú:          

3.1. Dieťa po dovŕšení 6. roku veku do dovŕšenia 16. roku veku 

3.2.  Ďalšie dieťa do dovŕšenia 6. roku veku v sprievode toho istého cestujúceho 

3.3. Žiaci a študenti do 26. roku veku študujúci 

        - na základných a stredných školách podľa osobitného predpisu 2) v dennej forme štúdia 

        - na vysokých školách a fakultách podľa osobitného predpisu  3) v dennej forme štúdia 

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

školách, zriadených v Slovenskej republike                             

 

4. Nárok na poskytovanie zliav a bezplatnej prepravy budú preukazovať oprávnené      

osoby nasledovnými dokladmi: 

 - preukazom totožnosti u osôb podľa bodu  1.7. 

-  preukazom ŤZP a ŤZP-S u osôb podľa bodu 1.8. a 2.2.  

-  žiackym preukazom vydaným na príslušný školský rok potvrdeným školou  u osôb podľa 

   bodu 3.3. 

 

 

Tento cenový výmer nadobúda účinnosť : 01.07.2021. 

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto cenového výmeru stráca platnosť Cenový výmer  č. 

2/2011 zo dňa 28.04.2011 a Cenový výmer č. 2/2012 zo dňa 07.12.2012. 

 

 

 

 

      Ing. Miroslav Kollár 

      primátor mesta  

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------- 

1) zákon č. 120/1993 Z.z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov 
2) zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
3) zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
 
 
 
 


