
P r e š o v s k ý s a m o s p r á v n y k r a j
Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo spisu: 5607/2007-ODDRC-007 V Prešove, 28. 12. 2007

Referent: Bc. Matisková, tel.: 051/7460494

Cenový výmer č. 11/2007

Prešovský samosprávny kraj podľa § 11 a § 20 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení

neskorších predpisov a § 2 ods. 2 opatrenia MF SR č. 01/R/2003 z 9. decembra 2003 v znení

opatrenia MF SR č. 01/R/2004, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti

vyšších územných celkov, vydáva rozhodnutie, ktorým v územnom obvode Prešovského
samosprávneho kraja u r č u j e maximálne ceny tovaru:

Klasifikácia produkcie: 60.21.2

60.21.3
Vnútroštátna pravidelná autobusová doprava
osôb, ak vzdialenosť od východiskovej zastávky po

konečnú zastávku nepresahuje 100 km.

A) Jednosmerné obyčajné cestovné a jednosmerné zľavnené cestovné

Tarifná
vzdialenosť

Jednosmerné
obyčajné

cestovné

Jednosmerné
obyčajné

cestovné
z čipovej karty

Jednosmerné
zľavnené

cestovné

Jednosmerné
zľavnené

cestovné
z čipovej karty

km Sk Sk Sk Sk

do 4 12 10 6 5

5-7 14 11 7 6

8-10 18 15 9 8

11-13 23 19 11 10

14-17 28 23 14 12

18-20 32 26 16 14

21-25 39 32 19 17

26-30 47 41 23 22

31-35 53 48 26 24

36-40 58 52 29 27

41-45 63 56 31 29

46-50 69 64 34 32

51-55 75 72 37 35

56-60 82 76 41 39

61-70 91 87 45 43

71-80 102 98 51 48

81-90 117 115 58 55

91-100 131 126 65 62

B) Jednosmerné osobitné cestovné 5,- Sk



Podmienky regulácie cien vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave osôb, ak

vzdialenosť od východiskovej zastávky po konečnú zastávku nepresiahne 100 km sú uvedené

v prílohe č. 1 cenového výmeru.

Uvedené maximálne ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty.

Týmto cenovým výmerom sa ruší Cenový výmer č. 1/2005 zo dňa 25. 02. 2005.

Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

MUDr. Peter Chudík

predseda PSK



Príloha č. 1

Podmienky regulácie cien vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave

osôb, ak vzdialenosť od východiskovej zastávky po konečnú zastávku

nepresiahne 100 km

I. Všeobecné podmienky

1. Maximálne ceny vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy osôb, ak vzdialenosť od

východiskovej zastávky po konečnú zastávku nepresiahne 100 km (ďalej len „cestovné“)

a určené podmienky platia pre všetkých dopravcov prevádzkujúcich vnútroštátnu pravidelnú

autobusovú prepravu osôb na území Prešovského kraja.

2. Maximálne cestovné neplatí pri preprave osôb pravidelnou mestskou autobusovou dopravou

a pravidelnou diaľkovou autobusovou dopravou.

3. Informácia o cestovnom a prepravných podmienkach formou cenníka, vývesky alebo iným

primeraným spôsobom sa umiestňuje na viditeľnom verejne prístupnom mieste dopravcu.

II. Druhy cestovného

1. Jednosmerné obyčajné cestovné – je cena za prepravu osôb, ktoré si neuplatňujú nárok na

cestovné podľa bodov 3. až 5.

2. Jednosmerné obyčajné cestovné z čipovej karty – je cena za prepravu osôb, ktoré si

neuplatňujú nárok na cestovné podľa bodov 3. až 5., pričom úhrada cestovného sa vykonáva

čipovou kartou.

3. Jednosmerné zľavnené cestovné – je cena za prepravu:

3.1 deti do dovŕšenia 15. roku veku,

3.2 sprievodcu dieťaťa do dovŕšenia 6. roku veku,

3.3 žiakov a študentov na jednotlivú cestu študujúcich do dovŕšenia 26. roku veku:

- na základných a stredných školách podľa osobitného predpisu
1)

v dennej forme

štúdia,

- na vysokých školách a fakultách podľa osobitného predpisu
2)

v dennej forme štúdia

do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,

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

zriadených v Slovenskej republike,

3.4 ťažko zdravotne postihnutých osôb, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S,

3.5 sprievodcu zdravotne ťažko postihnutej osoby, držiteľa preukazu ŤZP-S,



3.6 rodičov na návštevu detí zdravotne postihnutých, ktoré sú umiestnené v školských,

sociálnych alebo zdravotníckych zariadeniach na území Slovenskej republiky.

4. Jednosmerné zľavnené cestovné z čipovej karty – je cena za prepravu žiakov a študentov

na jednotlivú cestu študujúcich do dovŕšenia 26. roku veku, pričom úhrada cestovného sa

vykonáva čipovou kartou:

- na základných a stredných školách podľa osobitného predpisu
1)

v dennej forme

štúdia,

- na vysokých školách a fakultách podľa osobitného predpisu
2)

v dennej forme štúdia

do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,

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

zriadených v Slovenskej republike.

5. Jednosmerné osobitné cestovné – je cena za prepravu občanov po dovŕšení 70. roku veku za

každých aj začatých 50 km.

III. Podmienky pre poskytovanie zliav

Nárok na poskytovanie zliav preukazujú oprávnené osoby týmito dokladmi:

- preukazom na dokázanie veku dieťaťa opatreným fotografiou dieťaťa u osôb podľa

bodu 3.1 a 3.2 a to od dovŕšenia 5. roku veku dieťaťa,

- žiackym preukazom alebo čipovou kartou vystavenými dopravcom na základe

potvrdenia školy, medzinárodným študentským preukazom - International student

identity card (ISIC karta) u osôb podľa bodu 3.3,

- preukazom ŤZP a ŤZP-S u osôb podľa bodu 3.4 a 3.5,

- preukazom totožnosti spolu s potvrdením vystaveným zariadením, v ktorom je dieťa

umiestnené u osôb podľa bodu 3.6,

- čipovou kartou vystavenou dopravcom na základe potvrdenia školy alebo

medzinárodným študentským preukazom - International student identity card (ISIC

karta - čipová) u osôb podľa bodu 4.,

- preukazom totožnosti u osôb podľa bodu 5.

Ak je možné súčasne uplatniť zľavu z viacerých dôvodov, zľava sa poskytuje iba raz.

____________________________________________________________________________

1) zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov

2) zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov.


