
Cenový výmer č. 1 / 2009 

 
 Mesto Skalica podľa § 11 a § 20 zákona NR SR č. 18 / 1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov o prevode kompetencií a pôsobností v oblasti cien a v určovaní rozsahu 
tovaru s regulovanými cenami, čísla klasifikácie 60.21.21, vydáva rozhodnutie, ktorým sa 
určujú maximálne ceny taríf a tarifné podmienky na linkách mestskej hromadnej autobusovej 
dopravy v meste Skalica pre dopravcu SKAND Skalica s.r.o.:  
 
Klasifikácia produkcie: 
 

60.21.21 Mestská a miestna pravidelná doprava osôb 

 

Druh cestovného lístka                                                              max. cena vrátane DPH v € 

 

1. Cestovné za jednotlivú cestu, dovozné za prepravu batožiny, psa a detského kočíka 

     (lístok zakúpený v hotovosti) 

 
a. jednorázový cestovný lístok – občiansky – základné cestovné     0,4 € 
 

2. Cestovné na jednotlivú cestu, dovozné za prepravu batožiny, psa a detského kočíka 

    (lístok zakúpený z elektronickej zálohovej čipovej karty – EZČK) 

 
a. jednorázový cestovný lístok z EZČK – občiansky      0,33 € 
b. jednorázový cestovný lístok z EZČK – zľavnený 
    (dôchodca, držiteľ preukazu ZŤP, ZŤP-S a jeho sprievodca)                          0,20 € 

   
 

I. Bezplatná preprava, rozsah a výška poskytovaných zliav 

 
1. Bezplatná preprava 
 

1.1. deti do začatia povinnej školskej dochádzky. 
1.2. vodiaci pes a invalidný vozík držiteľa preukazu ŤZP a ŤZP-S. 
1.3. detský kočík s dieťaťom. 

 

 
 
II. Podmienky pre poskytovanie zliav 
 
Nárok na poskytovanie zliav preukazujú oprávnené osoby nasledovnými dokladmi: 
 

- preukazom ŤZP a ŤZP-S  
- preukazom totožnosti  
- nárok na zľavu musí cestujúci preukázať preukazom – dopravnou kartou vystavenou 

dopravcom na predpredajných miestach dopravcu. 
 
 
 
 
 



III. Ostatné tarifné podmienky 
 

a) Jednorázový cestovný lístok je platný 60 minút od vydania. 
b) Predaj jednorázových cestovných lístkov a vklad na EZČK sa realizuje vo vozidlách 

MHD u vodiča. Vklad na EZČK sa môže zrealizovať aj v predpredajných miestach 
dopravcu. 

c) Plateniu dovozného nepodliehajú batožiny alebo schránky pre živé zvieratá 
o rozmeroch menších ako 20 x 40 x 50 cm, úzke predmety kratšie ako 150 cm 
a to v prípadoch, že ani jeden z uvedených rozmerov nepresahuje stanovený rozmer.   
Preprava batožín nad uvedené rozmery je vylúčená. 

d) Dopravca neposkytuje náhradu za stratenú alebo znehodnotenú EZČK. 
e) Pre vznik poruchy, reklamácie EZČK a pre ďalšie prevádzkové podmienky dopravca 

s cestujúcim uzatvárajú zmluvný vzťah na predpredajných miestach dopravcu vo 
forme žiadosti o vydanie EZČK. 

f) Úhrada pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom (aj v prípade, že cestujúci je 
držiteľom EZČK) sa stanovuje vo výške stonásobku základného cestovného. 

g) V cenách cestovného nie sú zahrnuté náklady spojené s nákupom tlačív, EZČK a ich 
ochranných púzdier, náklady spojené s vydávaním EZČK (manipulačný poplatok, 
poplatok za vydanie EZČK, poplatok za predĺženie platnosti EZČK). Tieto poplatky 
cestujúcimi hradené v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. 

 
 
Výmer nadobúda účinnosť dňa  1. 3. 2009. 
 
 
V Skalici, 12. 2. 2009.  
 
 
                                                                     
 

                             primátor 




