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SKAND Skalica, spol. s r. o., Nádražná 26, 909 01 Skalica, IČO: 34101560 zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. Č. 255/T vydáva túto tarifu v súlade so zákonom NR SR č. 56/2012 Z. z.
o cestnej doprave a Prepravným poriadkom SKAND Skalica, spol. s r. o..

Čl. 1
Základné ustanovenia
1.

Táto tarifa upravuje najmä zásady základného cestovného, 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.

2.

Tarifa platí na všetkých linkách a spojoch pravidelnej autobusovej dopravy, ktoré zabezpečuje SKAND
Skalica, spol. s r. o. v nasledovných druhoch pravidelnej dopravy:
a) pravidelná prímestská autobusová doprava,
b) pravidelná mestská autobusová doprava.

3.

Prímestská autobusová doprava sa zabezpečuje linkami, ktorých vzdialenosť od východiskovej po
konečnú zastávku nepresahuje 100 km a zastávky sú umiestnené medzi dvoma alebo viacerými obcami.

4.

Mestská autobusová doprava je doprava na autobusových linkách mesta Skalica.

Čl. 2
Cestovné a jeho druhy
1. Cestovné je cena za prepravu cestujúceho stanovená v závislosti od platného cenníka pre jednotlivý druh
dopravy.
2. Cestujúci platí cestovné v hotovosti, resp. prostredníctvom dopravnej (čipovej) karty bezhotovostne.
3. Tarifná vzdialenosť pre stanovenie cestovného a dovozného je určená podľa kilometrických údajov
príslušných spojov uvedených v cestovných poriadkoch.
4. Maximálne cestovné je stanovené na základe cenových výmerov správnych orgánov vydaných pre
jednotlivé druhy dopráv:
a) pravidelná prímestská autobusová doprava – v územnom obvode Trnavského samosprávneho kraja,
b) pravidelná mestská autobusová doprava – na území mesta Skalica.
5. Preprava cestujúcich je vykonávaná za úhradu vo výške cestovného podľa príslušného cenník, a to
v nasledovných druhoch cestovného:
a) obyčajné cestovné,
b) zľavnené cestovné,
c) osobitné cestovné,
d) bezplatné cestovné.
Obyčajné cestovné je cestovné pre dospelú osobu a mladistvého staršieho ako 15 rokov bez príplatkov
a zliav.
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Čl. 3
Podmienky uplatňovania zľavneného, osobitného a bezplatného cestovného
1. Zľavnené, osobitné a bezplatné cestovné sa uplatní, ak cestujúci splní dopravcom určené podmienky
predložením stanoveného preukazu na zľavu, resp. vekom po predložení určeného dokladu.
2. Ak je možné súčasne uplatniť zľavnené cestovné z viacerých dôvodov, zľava sa poskytuje len z jedného
z uvedených dôvodov.
3. Cestujúci vo veku do 15 rokov je povinný preukázať svoj vek preukazom veku vydaným dopravcom,
dopravnou kartou Žiak/Študent alebo cestovným pasom.
4.

Zľavnené cestovné pre žiakov a študentov sa poskytuje:
a) žiakom a študentom základných a stredných škôl v dennej forme štúdia podľa zákona č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
b) študentom vysokých škôl v dennej forme štúdia podľa zákona o vysokých školách do získania
vysokoškolského vzdelania druhého stupňa do 26. roku veku,

5.

Nárok na zľavnené cestovné pre žiakov a študentov sa preukazuje platnou dopravnou kartou s označením
Žiak/Študent, alebo platným preukazom vydaným dopravcom, alebo kartou ISIC (viď bod 6),

6.

Držiteľ ISIC karty (International Student Identity Cars) má nárok na zľavu na cestovné len v prípade, ak
má na tejto karte aktivovanú dopravnú časť v elektronickej forme na príslušný rok, s platnosťou určenou
príslušnou školou,

7. Preukazy a dopravné karty na zľavnené cestovné pre žiakov a študentov vydáva dopravca na základe
žiadosti cestujúceho potvrdenej príslušnou školou. Potvrdenie o návšteve školy sa nevyžaduje o žiakov
základných škôl.
8. Dopravca určí platnosť dopravnej karty, prípadne preukazu.
9. Nárok na zľavnené cestovné preukazujú zdravotne a telesne postihnutí cestujúci platným preukazom ŤZP
alebo ŤZP-S. Držiteľ preukazu ŤZP-S má nárok na zľavu na cestovnom len pre jedného sprievodcu..
10. Rodičia cestujúci na návštevu detí zdravotne postihnutých, ktoré sú umiestnené v školských, sociálnych
a zdravotných zariadeniach na území Slovenskej republiky majú nárok na zľavnené cestovné na základe
preukazu vystaveného a potvrdeného zariadením, v ktorom je dieťa umiestnené..
11. Nárok na zľavu na cestovnom u občanov nad 70 rokov veku sa preukazuje občianskym preukazom alebo
cestovným pasom.
12. Nárok na zľavu cestovného v mestskej autobusovej doprave sa preukazuje preukazom typu “Dôchodca“,
vydaným dopravcom.
5. Za bezplatné cestovné sa prepravujú:
a) 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,
b) 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.

Čl. 4
Dovozné za batožiny a psov
1. Dovozné sa platí za prepravu batožiny, psov a drobných domácich zvierat, prepravovaných podľa
podmienok určených dopravcom a príslušného cenníka dovozného. Drobné domáce zvieratá a pes sa
považujú za batožinu. Drobné domáce zvieratá musia byť prepravované v schránke.
2. Dovozné je povinný cestujúci uhradiť za každú batožinu jednotlivo podľa príslušného cenníka.
3. Podmienky prepravy batožiny cestujúceho bližšie upravuje prepravný poriadok.
4. Bezplatne sa prepravuje len príručná batožina.
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Čl. 5
Iné poplatky
1. Cestujúci, ktorý znečistí autobus, zaplatí dopravcovi škodu vo výške 20 €.
2. Cestujúci, ktorý poškodí autobus, uhradí dopravcovi takto spôsobenú škodu v plnej výške.
3. V prípade, ak sa vracia cestovné alebo jeho časť poštou, dopravca zníži vrátenú sumu o výšku poštovného.

Čl. 6
Prílohy
Neoddeliteľnou časťou tejto tarify sú aktuálne cenníky cestovného:
1. v mestskej autobusovej doprave: Cenový výmer č. 1/2009,
http://www.skand.sk/pdfdokumenty/cenovy_vymer_Skalica_MHD.pdf
2. v prímestskej autobusovej doprave: Výmer cestovného TTSK č. 1/2011.
http://www.skand.sk/pdfdokumenty/cenovy_vymer_01_2011.pdf

Čl. 7
Záverečné ustanovenie
Táto tarifa je platná od 1. Novembra 2012.

v. r. Ján Kotvan
konateľ spoločnosti
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