Cenník a tarifné podmienky v MAD Ružomberok
Mesto Ružomberok a ARRIVA Liorbus, a.s. (ďalej len „dopravca“) v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia (ES) č.
1370/2007 a s § 14a ods. 6, § 15 ods. 2 písm. d) zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších
predpisov, určujú maximálnu výšku cestovného a tarifné podmienky v MAD Ružomberok, vykonávanej
dopravcom na základe zmluvy o službách.
Sadzby cestovného :

Cena cestovného s 20 % DPH

Druh cestovného

Úhrada v hotovosti

Úhrada čipovou kartou*

€

€

Dospelá osoba a mladistvý starší ako 15. rokov veku
2. Osobitné cestovné I

0,55

0,50 *

Deti od 6. do dovŕšenia 15. roku veku

0,35

0,30 *

Žiaci a študenti podľa osobitného predpisu v dennej forme štúdia do
dovŕšenia 26. roku veku

0,35

0,30 *

Ťažko zdravotne postihnuté osoby ,držitelia preukazov ŤZP, ŤZP-S

0,35

0,30 *

Občania SR nad 65 rokov veku, ktorí majú trvalý pobyt v SR
3. Dovozné

0,35

0,30 *

0,35
0,55

0,30 *
0,50 *

0,55

0,50 *

Deti do 6.rokov veku, detský kočík s dieťaťom

0

0

Sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S, vodiaci pes (aj bez náhubka)
Invalidný vozík alebo kočík držiteľa preukazu ŤZP, ŤZP-S,
Sprievodca dieťaťa v detskom kočíku alebo v “baby vaku“

0
0
0

0
0
0

Darcovia krvi – držitelia zlatej Janského plakety

0

0

1. Základné cestovné

Batožina o rozmeroch väčších ako 20x30x50 cm, úzke predmety dlhšie
ako 150 cm, lyže, domáce zvieratá prepravované v schránke
Pes, ktorý nie je prepravovaný v schránke
Detský kočík bez dieťaťa
4. Bezplatná preprava

5.Sankcie
Sankčná úhrada pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom

100 násobok základného cestovného
bez príplatkov

Tarifné podmienky - sadzba cestovného – je rozličná podľa spôsobu úhrady:
Sadzba za prepravu cestujúcich, ktorí vykonávajú úhradu cestovného hotovosťou u vodiča
* Sadzba za prepravu cestujúcich, ktorí vykonávajú úhradu cestovného čipovou kartou
1. Obyčajné cestovné - sadzba za prepravu dospelých osôb a mladistvých starších ako 15 rokov
2. Osobitné cestovné I - sadzba za prepravu vybranej skupiny cestujúcich :
a. - deti od 6. do dovŕšenia 15. roku veku,
b. - žiaci a študenti (štátnych, súkrom. alebo cirkev. škôl), v dennej forme štúdia do dovŕš. 26 roku veku
- žiaci a študenti s trvalým pobytom v SR študujúci v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za
ekvivalent
štúdia na školách zriadených v SR, do dovŕšenia 26 roku veku
Zákon č.245/2008 Z.z.( školský zákon ) a zákon 131/2002 Z.z.(o vysokých školách)
c. - ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S
d. – občania s trvalým pobytom v SR, nad 65r.
3. Dovozné - sadzba za prepravu batožín, drobných domácich zvierat a prázdnych detských kočíkov
4. Bezplatná preprava - deti do 6.r. veku, detský kočík s dieťaťom, sudcovia Ústavného súdu, poslanci NR SR
-sprievodcovia ťažko zdravotne postihnutých osôb, držiteľov preukazov ŤZP-S alebo ich vodiace psy.
Držiteľovi preukazu ŤZP a ŤZP-S sa zároveň bezplatne prepravuje:
invalidný vozík, detský kočík, pokiaľ je držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP-S dieťa
5. Podmienky poskytnutia osobitného cestovného - nárok na poskytovanie osobitného cestovného a bezplatnej prepravy
preukazujú oprávnené osoby dokladmi:
- vek: ak vek prepravovaného dieťaťa nie je možné určiť z jeho vzhľadu, preukazom s akt. fotografiou vydaným dopravcom
na základe predloženého rodného listu dieťaťa a občianskeho preukazu jedného z rodičov, alebo inou všeob. uznávanou
org., prípadne úradom, u osôb nad 65 rokov občianskym preukazom (OP) alebo preukazom s akt. fotografiou vydaným
dopravcom po predložení OP
- preukazom s akt. fotografiou, ktorý vydá dopravca na základe predloženého potvrdenia príslušnej školy; alebo preukazom
ISIC vydaným príslušnou školou
- preukazom ŤZP a ŤZP-S
- Darcovia krvi – držitelia zlatej Janského plakety – preukáže sa preukazom, ktorý vydá dopravca na základe zoznamu
darcov, ktorý dopravcovi poskytuje miestna organizácia červeného kríža.
6. Ostatné tarifné podmienky : cestovný lístok je neprestupný, cestujúci platiaci cestovné z čipovej karty má možnosť
prestúpiť do ďalšieho autobusu MAD do 30 min. od prvého nástupu. Za druhú jazdu mu bude poskytnutá zľava z príslušného
druhu cestovného vo výške 50 %.

Informácie o cestovných poriadkoch : od 07:00-21:00 audiotex: 0972 250 308 - 0,60€/min; 0972 350 308 - 0,80€/min
www.cp.sk www.arriva.sk
Táto tarifa nadobúda platnosť a účinnosť dňa 13.12.2015
Za dopravcu ARRIVA Liorbus, a. s. :

Ing. Tomáš Hološ, riaditeľ dopravy

