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SMERNICA Č. 1/2022

TARIFA MAD PÚCHOV
Na základe cenového výmeru č. 1/2022 Mesta Púchov zo dňa 22.6.2022 uznesením č.
115/2022 s účinnosťou od 1.9.2022 dopravca Autobusová doprava Púchov, a.s. Púchov
stanovuje sadzby cestovného pre mestskú autobusovú dopravu v Púchove takto:

ČLÁNOK I.

CESTOVNÉ ZA JEDNOTLIVÚ CESTU A DOVOZNÉ ZA PREPRAVU BATOŽÍN
A ZVIERAT

Cestovné lístky zakúpené u vodiča
1) Plný občiansky cestovný lístok

0,80 €

2) Deti od 6 do 15 rokov, žiaci, študenti do 26 rokov

0,50 €

3) Osoby zdravotne ťažko postihnuté, držitelia preukazov
ZŤP a ZŤP-S

0,30 €

4) Cestovné pre občanov nad 65 rokov veku

0,30 €

5) Batožina nad rozmer 20x30x50 cm, batožina tvaru valca, ktorého
dĺžka presahuje 150 cm a priemer 10 cm, alebo tvaru dosky, ktorej
rozmer presahuje 80x100 cm a ktorých hmotnosť súčasne presahuje
25 kg, ak sa prepravujú v priestore pre cestujúce osoby

0,30 €

6) Pes, prípadne iné zviera

0,30 €

7) Detský kočík, sánky, súprava lyží

0,30 €

ČLÁNOK II.

INÉ USTANOVENIA
Cestovné je jednotné v celej sieti MAD. Cestujúci je povinný pri platbe v hotovosti
platiť primeraným platidlom. Pri vklade na kartu je možné vložiť minimálne 5,- €. Cestujúci si
musí ihneď po nastúpení do vozidla zakúpiť cestovný lístok buď v hotovosti u vodiča,
v autovýdaji cez elektronickú pokladňu alebo použiť časový predplatný lístok. Cestujúci musí
mať platný cestovný lístok pri sebe po celý čas prepravy, ako aj v okamihu vystúpenia
z vozidla MAD a na vyzvanie sa ním preukázať revízorovi alebo inému oprávnenému
zamestnancovi dopravcu vykonávajúcemu prepravno-tarifnú kontrolu. Cestovný lístok nie je
možné postúpiť inej osobe, pokiaľ nebol pre ňu priamo zakúpený. Cestovný lístok môže byť
vydaný aj v elektronickej podobe a to pri platbe dopravnou kartou.
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ČLÁNOK III.

NÁROK NA ZĽAVNENÉ JEDNORÁZOVÉ CESTOVNÉ LÍSTKY CESTUJÚCI
PREUKAZUJÚ

1. Deti do 6 rokov sa preukazujú iba, ak vek dieťaťa nie je možné určiť z jeho fyzického
vzhľadu a to hodnoverným dokladom opatreným fotografiou dieťaťa, napr.
preukazom na overenie veku dieťaťa, ktorý vydal ktorýkoľvek dopravca na základe
predloženia rodného listu dieťaťa a občianskeho preukazu jeho zákonného zástupcu.
2. Deti od 6 rokov do 15 rokov majú nárok na zľavu len pri predložení platného
preukazu vydaného na meno. Pod pojmom preukaz sa rozumie akýkoľvek žiacky
preukaz, teda i žiacky časový preukaz a preukaz na jednotlivé cesty na prímestské,
diaľkové a mestské linky, ktoré sú vydané dopravcom vo forme dopravnej karty,
prípadne i kariet iných dopravcov, ktoré sa uznávajú na základe osobitnej dohody.
3. Držiteľ preukazu ISIC má nárok na zľavu len pri predložení platného preukazu
vydaného na meno.
4. Občan nad 65 rokov (považuje sa osoba, ktorá dosiahla 65. rok svojho veku) má
nárok na zľavu len pri predložení platného preukazu vydaného na meno.
5. Držiteľ preukazu ZŤP, resp. ZŤP-s má nárok na zľavu len pri predložení platného
preukazu vydaného na meno.
6. Súbeh zliav je vylúčený.

ČLÁNOK IV.
VYDÁVANIE PREUKAZOV, RESP. DOPRAVNEJ KARTY PÚCHOVSKEJ ČIPOVEJ KARTY
1. Žiakom na základe žiadosti, pre žiakov základných škôl na obdobie 1.-5. ročníka a na
obdobie 6.-9. ročníka vydá dopravca preukaz len vo forme dopravnej karty. Preukaz
sa vydá na meno a je neprenosný.
2. Pre žiakov 6.-9. ročníka a študentov stredných škôl na základe žiadosti, ktorú potvrdí
škola. Preukaz dopravca vydáva len vo forme dopravnej karty na jeden školský rok
s platnosťou do 30.08. nasledujúceho roka. Zľava platí len do ukončenia školskej
dochádzky. Preukaz sa vydá na meno a je neprenosný.
3. Pre občanov nad 65 rokov na základe žiadosti a platného preukazu, ktorý preukazuje
vek občana (napr. občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas, rodný list ...). Preukaz
dopravca vydáva len vo forme dopravnej karty na meno a je neprenosný.
4. Pre držiteľov preukazov ZŤP, resp. ZŤP-s na základe žiadosti a platného preukazu
ZŤP, resp. ZŤP-s. Preukaz vydá dopravca len vo forme dopravnej karty na meno a je
neprenosný.
5. Dopravca vydáva okrem preukazov, resp. čipových kariet v bodoch 1 až 4 i čipové
karty prenosné na základe žiadosti a platného občianskeho preukazu, resp. iného
platného preukazu s fotografiou (napr. pas, vodičský preukaz ...) alebo rodného listu.
Tieto čipové karty môže so súhlasom držiteľa využívať i iná osoba. Dopravca však
neskúma, či k tomuto súhlasu došlo.
6. Dopravca vydáva okrem preukazov, resp. čipových kariet v bodoch 1 až 5 i čipové
karty neprenosné na základe žiadosti a platného občianskeho preukaz, resp. iného
platného preukazu s fotografiou (napr. pas, vodičský preukaz ...) alebo rodného listu.
Tieto čipové karty sú neprenosné a môže ich využívať len vlastník karty.
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7. Poplatky za vydanie a správu čipových kariet:
a) za vydanie karty ............................................................................... 5,00 €
b) prolongácia (platnosť zľavy 1 rok) ..................................................... 5,00 €
c) zablokovanie karty v Púchovskom informačnom centre ....................... 5,00 €
d) prepis karty .................................................................................... 5,00 €
e) prenos karty .................................................................................... 5,00 €
f) obal karty ........................................................................................ 1,00 €
g) vydanie náhradnej karty (strata, poškodenie, nečitateľnosť) ............... 5,00 €.
8. Čipové karty vydáva dopravca s platnosťou 5 rokov. Finančné zostatky na čipových
kartách po skončení ich platnosti sa evidujú ešte 3 roky. Po tejto dobe stráca jej
držiteľ, resp. právny nástupca nárok na ich vrátenie.

ČLÁNOK V.

KOMERČNÁ ZĽAVA
Dopravca v mestskej autobusovej doprave (MAD) v Púchove je oprávnený poskytnúť
komerčnú zľavu z cestovného lístka pri platbe cestovného s uplatnením čipových kariet,
ktoré vydal, prípadne i kariet iných dopravcov, ktoré uznáva na základe osobitnej dohody.

Cestovné lístky zakúpené prostredníctvom dopravnej karty,
držitelia Púchovskej čipovej karty
1) Plný občiansky cestovný lístok

0,50 €

2) Deti od 6 do 15 rokov, žiaci a študenti do 26 rokov

zdarma

3) Osoby zdravotne ťažko postihnuté, držitelia preukazov
ZŤP a ZŤP-S

0,10 €

4) Cestovné pre občanov nad 65 rokov veku,

zdarma

5) Batožina nad rozmer 20x30x50 cm, batožina tvaru valca, ktorého
dĺžka presahuje 150 cm a priemer 10 cm, alebo tvaru dosky, ktorej
rozmer presahuje 80x100 cm a ktorých hmotnosť súčasne presahuje
25 kg, ak sa prepravujú v priestore pre cestujúce osoby

0,30 €

6) Pes, prípadne iné zviera /pokiaľ nie je v schránke/

0,20 €

7) Detský kočík, sánky, súprava lyží

0,20 €

8) Časový predplatný lístok (ČPL) 30 dňový základný
9) ČPL 30 dňový zľavnený (držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S,
občania od 60 do 65 rokov veku)
10) ČPL 60 dňový základný
11) ČPL 60 dňový zľavnený (držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S,
občania od 60 do 65 rokov veku)
12) ČPL 180 dňový (pol ročný) základný
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13) ČPL 180 dňový (pol ročný) zľavnený (držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S,
občania od 60 do 65 rokov veku)
25,00 €
14) ČPL 365 dňový (ročný) základný

120,00 €

15) ČPL 365 dňový (ročný) zľavnený (držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S,
občania od 60 do 65 rokov veku)

40,00 €

16) Osoby s trvalým pobytom na území mesta Púchov

bezplatne

Rozsah a výška poskytovaných zliav
1) Bezplatne sa prepravujú:
a) Deti do 6 rokov,
b) Deti od 6 do 15 rokov, žiaci a študenti do 26 rokov, ktorí sú držitelia Púchovskej
čipovej karty,
c) Detský kočík s dieťaťom,
d) Sprievodca ZŤP-S, ktorý je držiteľ Púchovskej čipovej karty, invalidný vozík
alebo vodiaci pes,
e) Občania nad 65 rokov, ktorí sú držitelia Púchovskej čipovej karty,
f) Osoby s trvalým pobytom na území mesta Púchov.
2) Nárok na poskytovanie zliav a bezplatnej prepravy preukazujú oprávnené osoby
týmito dokladmi:
a) Preukazom ZŤP alebo ZŤP-S,
b) Potvrdením o návšteve školy,
c) Občianskym preukazom, resp. iným platným preukazom s fotografiou (napr. pas,
vodičský preukaz ...) alebo rodným listom.
3) Cestovné je jednotné v celej sieti MAD Púchov.
4) Ceny sú vrátane DPH .
5) Preskúmanie oprávnenosti poskytnutej zľavy preveruje poverený pracovník dopravcu
každých 365 dní a jej prolongácia sa vykoná digitálnym zápisom v danej kmeňovej
karte.

ČLÁNOK VI.

ČASOVÝ PREDPLATNÝ LÍSTOK
1. Časový predplatný lístok (ČPL) sa predáva v elektronickej forme na čipovej karte
vydanej dopravcom.
2. ČPL sa skladá z čipovej karty a kmeňovej karty, ktorá je umiestnená na čipovej karte.
Čipová karta platí ako ČPL len spolu s kmeňovou kartou.
3. Kmeňová karta obsahuje:
a) meno a priezvisko
b) fotografiu rozmeroch 3x2,5 cm, ktorá zodpovedá súčasnej podobe
c) číslo karty, SNR
d) typ ČPL
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e) platnosť čipovej karty (platnosť ČPL je zaznamenaná na čipe).
4. Kmeňová karta sa vybavuje na základe žiadosti, ktorá obsahuje meno, priezvisko,
dátum narodenia, adresu a fotografiu majiteľa karty, resp. žiadateľa o kartu.
5. ČPL je neprenosný.
6. ČPL je možno použiť na ľubovoľný počet ciest počas obdobia jeho platnosti.
7. ČPL je platný až po vyznačení nástupu cesty, a to priložením čipovej karty
k elektronickej pokladni, inak je cestovný lístok neplatný. Cestujúci je povinný
presvedčiť sa na displeji elektronickej pokladni, že nástupná cesta mu bola do ČPL
zaznamenaná. Za túto cestu sa netlačí cestovný lístok, cestovný lístok je
v elektronickej podobe.
8. Platnosť označenej cesty u ČPL končí vystúpením z vozidla MAD.
9. Cestujúci musí mať platný ČPL s vyznačenou cestou pri sebe po celý čas prepravy,
ako aj v okamihu vystúpenia z vozidla a na vyzvanie sa ním preukázať revízorovi
alebo inému oprávnenému zamestnancovi dopravcu.
10. ČPL sa nedá zakúpiť prostredníctvom internetového predaja.
11. Čipovú kartu je možno použiť ako ČPL, ale ako aj elektronickú peňaženku, na
zakupovanie ďalších lístkov. Prednosť má však ČPL.
12. Na vrátenie cestovného za nevyužitý ČPL na 30 dní nemá cestujúci nárok, pokiaľ
nešlo o chybu na strane dopravcu.
13. V prípade ČPL na 60, 180 a 365 dní a ČPL 365 dňový (ročný) zľavnený (držitelia
parkovacej karty typu A podľa čl. 8 bod 5 VZN č.14/2019 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta
Púchov) možno požiadať o vrátenie nevyužitého cestovného len na základe písomnej
žiadosti na adresu dopravcu. Rozhodujúcim dátumom na vrátenie cestovného je
dátum doručenia do adresy dopravcu a to len v prípade úmrtia držiteľa ČPL, na
základe úmrtného listu, alebo pri dlhodobej hospitalizácii v nemocnici nad 14 dní, na
základe písomného potvrdenia zdravotníckeho zariadenia. O vrátení cestovného
rozhoduje dopravca, a jeho rozhodnutie je konečné.

ČLÁNOK VII.

TARIFNÉ PODMIENKY PRI NÁHRADEJ DOPRAVE
1. V prípade mimoriadnej udalosti je dopravca povinný zabezpečiť náhradnú dopravu do
cieľovej zastávky iným vozidlom tej istej, prípadne inej linky, a to bez zaplatenia
ďalšieho cestovného (dovozného) a bez nároku na náhradu škody vzniknutej použitím
náhradnej prepravy.

ČLÁNOK VIII.

TARIFNÉ PODMIENKY PRI PRERUŠENÍ CESTY
1. Pri prerušení cesty (vystúpenie z vozidla) zapríčinenom cestujúcim, nemá cestujúci
právo použiť cestovný lístok vo vozidle, z ktorého vystúpil, v inom vozidle MAD.
2. Pri prerušení dopravy zapríčineného dopravcom má cestujúci právo na použitie
cestovného lístka za podmienok uvedených v článku VII.
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ČLÁNOK IX.
POSTIHY ZA PORUŠENIE PREPRAVNO-TARIFNÝCH PREDPISOV
1. Pokiaľ sa cestujúci pri kontrole nemôže preukázať platným cestovným dokladom (platným
cestovným lístkom, resp. ČPL so zaznamenanou cestou), je povinný zaplatiť sankčnú úhradu
vo výške:
a) 25,00€
- pri priamej úhrade oprávnenej osobe dopravcu vo vozidle dopravcu, a to ihneď
- výnimočne pri úhrade od 24 hodín pracovného dňa do 3 dní po zistení porušenia
prepravno-tarifných predpisov oprávnenou osobou dopravcu v Púchovskom
informačnom centre počas prevádzkovej doby,
b) 35,00€
- pri úhrade nad 3 dni do 30 dní od zistenia porušenia prepravno-tarifných
predpisov oprávnenou osobou dopravcu v Púchovskom informačnom centre počas
prevádzkovej doby,
c) 45,00€
- po 30 dňoch od zistenia porušenia prepravno-tarifných predpisov oprávnenou
osobou dopravcu, pokiaľ dopravca bude nútený odstúpiť vymáhanie sankčnej
úhrady prostredníctvom zmluvnej advokátskej alebo právnickej kancelárie.
2. K postihu za porušenie prepravno-tarifných predpisov sa účtuje základné cestovné.

ČLÁNOK X.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
Táto „Smernica“ nadobúda účinnosť dňom 01.09.2022.

Meno
a priezvisko
Funkcia
Dátum
Podpis

Vypracoval

Posúdil

Schválil

Ing. Jozef Daniž

Ing. Lukáš Raník

Ing. Viliam Karas

Vedúci dopravy

Člen dozornej rady

Predseda predstavenstva

25.08.2022

25.08.2022

25.08.2022
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