Tarifa v mestskej hromadnej autobusovej doprave v Kežmarku
Mesto Kežmarok a dopravca SAD Poprad, a.s. v súlade s § 17 a § 21 ods. 6 písm. c) zákona
č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Mestského
zastupiteľstva mesta v Kežmarku č. 212/2015 určujú maximálne ceny cestovného v mestskej
hromadnej autobusovej doprave:

1. Cestovné na jednotlivú cestu a dovozné za prepravu batožín a psov
Platba:
čípovou kartou / v hotovosti
a) základné........................................................................................................... 0,40 €
b) žiaci a študenti základných a stredných škôl podľa osobitného predpisu /zákon
č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších
predpisov/, študenti vysokých škôl a fakúlt podľa osobitného predpisu /zákon
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov/ v dennej
forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najneskôr
do 26. roku veku s trvalým pobytom v SR...................................................... 0,20 €
c) dovozné (batožina o rozmeroch väčších ako 30 x 40 x 60 cm, úzke predmety
dlhšie ako 150 cm a predmety v tvare dosky rozmerov väčších ako
10 x 80 x 100 cm a to i v prípadoch, že presahujú len jeden z uvedených
rozmerov).......................................................................................................... 0,20 €
d) pes..................................................................................................................... 0,20 €
e) detský kočík ..................................................................................................... 0,20 €
f) súprava lyží a sánky.......................................................................................... 0,20 €
g) zamestnanci Slovenskej autobusovej dopravy Poprad, a.s. zabezpečujúci služby
vo verejnom záujme.......................................................................................... 0,05 €
h) deti zamestnancov uvedených v písm. g), spĺňajúce podmienky písm. b)........0,05 €
i) manželia/manželky zamestnancov uvedených v písm. g)................................. 0,20 €
j) vdovy a vdovci po zamestnancoch uvedených v písm. g).................................0,20 €
k) siroty po zamestnancoch uvedených v písm. g), spĺňajúce podmienky písm. b). 0,20 €

0,50 €

0,30 €

0,30 €
0,30 €
0,30 €
0,30 €
0,15 €
0,15 €
0,30 €
0,30 €
0,30 €

2. Bezplatná preprava
a) deti do dovŕšenia 6. roku veku
b) dospelé osoby po dovŕšení 62. roku veku
c) držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S, vrátane invalidného vozíka (kočíka), sprievodcu alebo vodiaceho
psa,
d) držiteľ diamantovej a zlatej Janského plakety a držiteľ Kňazovického medaily

3. Všeobecné podmienky
Maximálne sadzby cestovného (ďalej len „cestovné“) a určené tarifné podmienky platia na
linke mestskej pravidelnej autobusovej dopravy, ktorú prevádzkuje dopravca Slovenská
autobusová doprava Poprad, a.s. za splnenia podmienok v súlade s Článkom 3 ods. 2
nariadenia (ES) č. 1370/2007 a § 17 a § 21 ods. 6 písm. c) zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej
doprave v znení neskorších predpisov.
b) Cestovné je stanovené vrátane dane z pridanej hodnoty.
c) Dopravca je povinný zverejniť tarifu v súlade s § 17 ods. 3 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej
doprave v znení neskorších predpisov.
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4. Podmienky pre poskytovanie zliav
Nárok na poskytovanie zliav preukazujú oprávnené osoby týmito dokladmi:
- preukazom na dokázanie veku dieťaťa alebo iným identifikačným preukazom opatreným
fotografiou dieťaťa od dovŕšenia 6. roku veku dieťaťa,
- žiackym preukazom alebo čipovou kartou vystavenými dopravcami na základe potvrdenia
školy, medzinárodným študentským preukazom — International student identity card (ISIC
karta), na ktorom musí byť vyznačená aktuálna platnosť u osôb podľa bodu 1 písm. b),
- preukazom zamestnanca, resp. preukazom rodinného príslušníka zamestnanca u osôb podľa
bodu 1 písm. g) – k),
- dokladom totožnosti u osôb podľa bodu 2 písm. b),
- preukazom ŤZP, ŤZP-S u osôb podľa bodu 2 písm. c),
- dokladom totožnosti a zároveň preukazom vydaným Červeným krížom o udelení zlatej a
diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily u osôb podľa bodu 2 písm. d).
Ak je možné súčasne uplatniť si zľavu z viacerých dôvodov, zľava sa poskytuje iba raz.
Pri súbehu sprievodcu ŤZP-S a vodiaceho psa sa poskytuje zľavnené cestovné iba jednému z nich.
5. Sankčná úhrada
Cestujúci je povinný mať cestovný lístok pri sebe po celý čas prepravy a bezprostredne pri
vystupovaní z autobusu a na výzvu sa nim preukázať osádke autobusu, revízorovi alebo osobe
poverenej výkonom odborného dozoru.
Pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom je cestujúci povinný zaplatiť sankčnú úhradu v
súlade s prepravným poriadkom dopravcu.

Tarifa nadobúda účinnosť dňa 1.10. 2015.
Dňom nadobudnutia účinnosti tejto tarify končí platnosť Cenového výmeru č. 1/2011 vydaného
Mestom Kežmarok dňa 14.2. 2011.

