
M  E  S  T  O         Č  A  D  C  A              
                              V Čadci dňa  24.01.2011

CENOVÝ  VÝMER č. 1/2011

     Mesto Čadca v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1370/2007 a § 14a ods.6 a § 
15 ods. 2 písm. d) zákona č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov 
a po dohode so Slovenskou autobusovou dopravou Žilina, akciová spoločnosť, IČO: 
36407771, Košická 2, Žilina 

u r č u j e

v územnom obvode Mesta Čadca

maximálne ceny v mestskej pravidelnej doprave osôb.

Klasifikácia produkcie: 60.21.21 Mestská pravidelná doprava osôb
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km € € € € €
 1-2 0,40 0,30 0,30 0,22 0,34
  3 0,45 0,34 0,30 0,22 0,37

  4-5 0,50 0,38 0,35 0,26 0,40
 6 a viac 0,50 0,43 0,35 0,26 0,43

Osobitné cestovné I na jednotlivú cestu sa poskytne:
 a)    deťom od šiesteho roku veku do dovŕšenia 15. roku veku
b)  - žiakom a študentom základných a stredných škôl podľa zákona č. 245/2008 Z.z.  

o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov,
-  študentom vysokých škôl a fakúlt podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
v dennej forme štúdia do 26. roku veku,
-  žiakom a študentom študujúcich v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za 
ekvivalent štúdia na školách zriadených v Slovenskej republike



-  deťom a mládeži z detských domovov , ústavov sociálnej starostlivosti a zariadení 
pre dlhodobo chorých,

c)  ťažko zdravotne postihnutým osobám, ktorí sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S,
d)  občanom nad 70 rokov veku, ktorí majú trvalý pobyt v SR.

Preprava za jednosmerné osobitné cestovné pre vymedzený okruh osôb :

Cestovné určené pre okruh osôb určený  Rozhodnutím ministra dopravy, pôšt 
a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 1/2009 zo dňa 12. januára 2009 a Dodatkom č. 
1/2009 k Rozhodnutiu ministra dopravy, pôšt  a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 
1/2009 zo dňa 12. januára 2009, ktorý  nadobudol účinnosť 1. marca 2009 ( ďalej len 
„ Rozhodnutie“ )  a Dodatkom č. 1 Osobitná tarifa k Prílohe č. 3 Tarifa Dopravcu zo dňa 
24.05.2010:

a)  jednosmerné osobitné cestovné za každých aj začatých 50 km vo výške 0,04 € pre 
cestujúcich :

• zamestnanci podľa bodu 1. písm. a) a g), Rozhodnutia 

b)  jednosmerné osobitné cestovné za každých aj začatých 50 km vo výške 0,05 € pre 
cestujúcich:

• deti zamestnancov , ktorí sú uvedení v bode 1 písm. a) a g), a to do dovŕšenia 26. roku 
veku

c) jednosmerné osobitné cestovné – jednosmerné osobitné cestovné I v zmysle tohto 
cenového výmeru – platené z dopravnej karty pre cestujúcich:

• podľa bodu 3, 5 Rozhodnutia

• manželia/manželky zamestnancov, ktorí sú uvedení v bode 1 písm. a) a g) 
Rozhodnutia 

d)  jednosmerné osobitné cestové za jednosmerné osobitné cestovné II v zmysle tohto 
cenového výmeru pre cestujúcich:

• ostatní cestujúci určení v zmysle Rozhodnutia.

Dovozné za 1 ks batožiny: vo výške osobitného cestovného:

Dovozné za batožinu: -    presahujúcu rozmery 30x40x60 cm
- presahujúca hmotnosť 25 kg
- tvaru dosky presahujúcej rozmery 100x80 cm
- tvaru valca presahujúceho dĺžku 150 a priemer 10 cm

 



Bezplatná preprava:

Bezplatne sa prepravujú:
a) deti do dovŕšenia šiesteho roku veku
b) sprievodcovia zdravotne ťažko postihnutých osôb, držiteľov preukazu ŤZP-S alebo 

ich vodiace psy
c) invalidné vozíky, detské kočíky držiteľov preukazu ŤZP-S

Všeobecné podmienky:

a) Maximálne ceny v mestskej pravidelnej doprave osôb a podmienky regulácie cien 
platia pre dopravcu, ktorému udeľuje dopravnú licenciu mesto Čadca.

b) Informácia o cestovnom a prepravných podmienkach formou cenníka, vývesky alebo 
iným primeraným spôsobom sa sprístupňuje na viditeľnom a verejne prístupnom 
mieste.

Týmto cenovým výmerom sa nahrádza cenový výmer č. 1/2010 zo dňa 24. 05. 2010.

Uvedené maximálne ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty.

Cenový výmer nadobúda účinnosť dňom 01. 02. 2011 a je účinný do 31. 12. 2011.

V Čadci, dňa 25.01.2011

Za Mesto Čadca:     Za Slovenskú autobusovú dopravu Žilina
       akciovú spoločnosť:
       Predstavenstvo: 

.......................................................   ................................................................
        Ing. Milan  G u r a            Ing. Peter Pobeha, predseda
           primátor mesta 
             .................................................................. 
               Ing. Ján Dolník, podpredseda  

       ..................................................................
              Dr. Ing. Peter Šufliarsky, člen 


