Mestské zastupiteľstvo v Žiline na základe zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a predpisov, § 6 a § 11 vydáva
Úpravu tarify a tarifného vybavovania cestujúcich v M H D v Žiline

č. 3/1998
Bod l odst. A tarify sa nahradzuje novým textom:
1. JEDNORÁZOVÉ CESTOVNÉ LÍSTKY A DOVOZNÉ ZA PREPRAVU BATOŢÍN A PSOV
A) OBČIANSKE CESTOVNÉ:
 dospelá osoba a mladistvý starší ako 16 rokov ................................................ 6, batoţina o rozmeroch väčších ako 30 x 40 x 60 cm (neplatí pre prepravu hudobných nástrojov)
úzke predmety dlhšie ako 150 cm vrátane lyţi a predmety v tvare dosky rozmerov väčších ako
5 x 80 x 100 cm a to i v prípadoch, ţe presahuje len jeden z uvedených
rozmerov...................................................................... 6, pes, ak nie je prepravovaný v schránke............................................................ 6, detský kočík bez dieťaťa.................................................................................. 6,Bod 2 tarify sa nahradzuje novým textom:
2. ČASOVÉ CESTOVNÉ LÍSTKY MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY
A) ČASOVÉ PREDPLATNÉ CESTOVNÉ LÍSTKY:
Časové predplatné cestovné lístky platia na ohraničený počet ciest a len v období na ňom
vyznačenom
 l mesačný časový predplatný lístok občiansky na 80 ciest.......................... 240, 1 mesačný časový predplatný lístok zľavnený (ţiacky, študentský, dôchodcovský) na 80
ciest............................................ 20, 1 mesačný časový predplatný lístok prenosný.............................................. 600, 3 mesačný časový predplatný lístok občiansky na 240 ciest........................ 600, 3 mesačný časový predplatný lístok zľavnený (ţiacky, študentský, dôchodcovský)na 240
ciest............................................. 300, 3 mesačný časový predplatný lístok prenosný........................................... l 600,Časové predplatné cestovné lístky platia aj na nočných spojoch.
B) ČASOVÝ TURISTICKÝ CESTOVNÝ LÍSTOK:
 24 hodinový turistický cestovný lístok............................................................28,DÔVODOVÁ SPRAVA
k návrhu na úpravu tarify a tarifného vybavovania cestujúcich na M H D\ Žiline
Dopravný podnik mesta Ţiliny s.r.o. na základe poţiadaviek cestujúcich. vlastnili skúseností z
prepravy navrhuje niektoré dielčie textové úpravy v schválenej tarife MHD v Ţiline z 1. 4. 1997.
1. Bod l, ods. A - zmeny:
U dovozného zväčšuje rozmery bezplatne prepravovanej batoţiny v. rozmerov 20x30x50 cm na
rozmery 30x40x60 cm. Dôvodom je zväčšenie rozmerov vyrábane; príručnej batoţiny (kufríkov,

nákupných tašiek a pod.). Dodrţiavanie doteraz predpísaných rozmerov vyvolávalo rad konfliktov
medzí cestujúcimi a pracovníkmi prepravnej kontroly. Zároveň sa ponecháva výnimka pre prevoz
hudobných nástrojov.
2. Bod 2, ods. 2 - zmeny:
Na základe prieskumov dopravcu sa za posledné dva roky výrazne zvýšila hybnosť obyvateľov
a dochádzajúcich v Ţiline na mestskej hromadnej doprave. Cestujúci, ktorí sú drţiteľmi
časových predplatných lístkov s neobmedzeným počtom ciest, toto vyuţívajú a pouţívajú
MHD neobmedzene a to aj na jedmi zastávku. Tým zvyšujú zaťaţenie MHD nad únosnú mieru,
zniţujú kapacitu vozidiel MHD a tým aj úroveň cestovania pre ostatných cestujúcich.
Naviac Štatistický úrad SR svojim Metodickým listom č. 132 stanovil v MHD na podmienky
Ţiliny:
mesačný sieťový občiansky ČPL................................................... 60 resp. 80 jázd
mesačný sieťový zľavnený ČPL.................................................... 60 resp. 80 jázd
štvrťročný (3 mesačný) sieťový ČPL......................................... 180 resp. 240 jázd
štvrťročný (3 mesačný) sieťový zľavnený ČPL.......................... l80 resp. 240 jázd
Podľa takto stanovených podmienok stojí drţiteľa obyčajného mesačného ČPL jedna
jazda 3,- Sk(zľava je teda 50 % voči obyčajnému cestovnému), u študenta 1,50 Sk (zľava - 75
%). Drţiteľ obyčajného štvrťročného ČPL jedna jazda stojí 2.50 SK (zľava 58,3 %), u študenta
1,25 Sk (zľava 79,2 %).
Keďţe mnohí cestujúci vyuţijú ČPL na viac ciest ako stanovuje štatistický úrad klesá
cena l jazdy ešte niţšie, čo sa stáva neúnosné a zniţuje ešte viac trţby. Cieľom navrhovaného
opatrenia je zastaviť pokles uţ nízkej ceny jednej jazdy pri pouţití ČPL.
Na základe horeuvedeného sa ohraničí počet jázd u mesačného ČPL na 80 jázd a u 3mesačného ČPL na 240 jázd. Dopravca túto zmenu je schopný technicky zabezpečiť.
Zhrnutie zmien:
 v texte sa dopĺňa dovozné za psov
 zväčšujú sa rozmery bezplatne prepravovaných batoţín
 cena časových CL, ostáva nezmenená, ohraničuje sa počet ciest
 zavádza sa nový typ sluţby - 24 hodinový turistický lístok
PREDAJ MESTSKÝCH KARIET
1. Mestské karty v Ţiline (ďalej MK) distribuuje Dopravný podnik mesta Ţiliny s.r.o.. vo svojich
predajniach:
 Predajňa DPMŢ, Autobusová stanica SAD
 Predajňa DPMŢ. Štúrovo nám. (Dom odborov)
 Predajňa DPMŢ, Hlinkovo nám.
2. Mestská karta v Ţiline je viacúčelová a slúţi ako elektronická peňaţenka na úhradu sluţieb
poskytovanými mestskými a inými organizáciami v meste Ţilina. Rozsah pouţitia karty bude
vyznačený nálepkami priamo na MK.
3. Rozsah úhrad sluţieb cez MK. sa bude realizovať postupne o čom bude obyvateľstvo Ţiliny aj ej
návštevníci včas informovaní.

4. Prvým uţívateľom MK v Ţiline je Dopravný podnik mesta Ţiliny s.r.o. a to na úhradu sluţieb
mestskej hromadnej dopravy v Ţiline a to vo forme časového cestovného lístka.
5. Hodnota MK je 100,- Sk a jej úhrada je nasledovná:
alt.1 Cena je 100.- Sk a majiteľom MK je občan
alt.2 Cena je 50.- Sk a majiteľom MK je občan. Zvyšok dopláca na kartu mesto
alt.3 Občan zaplatí za kartu zálohu vo výške 100.- Sk a po vrátení nepoškodenej karty sa mu
vráti 80.- Sk. Majiteľom karty je mesto.
alt.4 Občan zaplatí za vydanie karty manipulačný poplatok 25.- Sk. Cenu karty hradí mesto a
karta je majetkom mesta.
6. Pri strate je moţno vydať novú MK a to za jej plnú cenu t.j. 100,- Sk
7. Podmienkou vydania MK je vypísanie ţiadanky, predloţenie OP na overenie údajov. Pokiaľ je
ţiadateľ drţiteľom nového kmeňového listu na MHD s fotografiou nahradzuje tento kmeňový list
ţiadanku.
8. Pri predaji je MK personifikovaná rodným číslom drţiteľa karty (v čipe). Poskytovatelia sluţieb
cez MK sú oprávnení určiť, či a aký doklad totoţnosti je potrebný predloţiť pri pouţití MK. U
MHD je tu kmeňová kaňa na MHD s fotografiou, resp. OP
9. Pri pouţití MK na MHD nahradzuje MK doteraz pouţívaný časový kupón.
POUŽITIE MESTSKEJ KARTY V M H D
1. Mestská kaňa (ďalej MK) slúţi na úhradu sluţieb mestskej hromád nej dopravy v Ţiline ako časový
predplatný lístok a je neprenosná.
2. Pokiaľ je MK vo svojej vnútornej banke nabitá jed nôt kam i (cestám) slúţi ako doklad o zaplatení
cestovní ho podobne ako časový kupón.
3. Pri nástupe do vozidla MHD je cestujúci povinný, pred začatím cesty, vsunúť kartu do príslušného
otvoru elektronického oznamovacieho zariadenia(ďalej EOZ). ktoré sú umiestnené vo vnútri
vozidla MHD pri jeho dverách a to tak, aby bolo moţné odpočítať z banky MK jednu jednotku
(cestu). Správnosť označenia sa overí krátkym pípnutím EOZ.
4. EOZ po vsunutí MK si overí platnosť karty, odpočíta z karty 1 jednotku (cestu) a tento úkon
zaznamená do čipu karty.
5. Karta pri označovaní v EOZ je platná ak:
 v banke má ešte aspoň jednu jednotku (cestu)
 platí ešte čas platnosti banky
 je nepoškodená
 je funkčná
6. Neplatnosť MK oznámi cestujúcemu EOZ prémiovaným signálom a na displeji červenými
vodorovnými čiarami.

V tomto prípade je cestujúci povinný si označiť v EOZ obyčajný jednorázový cestovný lístok,
pokiaľ ho má, alebo si okamţite zakúpiť takýto cestovný lístok, priamo u vodiča. Bez platného
cestovného lístka nie je moţné pokračovať v ceste a cestujúci poruší tarifný predpis.

7. Pri kratšom ponechaní MK v EOZ (cca l sek) sa cestujúcemu na displeji EOZ zobrazí počet
zostávajúcich jednotiek (ciest) v banke a počet zostávajúcich dní platnosti banky.

C

16

zostávajúci počet jednotiek (ciest) v banke

d

27

zostávajúci počet dni platnosti karty

8. Pri kontrole je cestujúci povinný okrem platnej MK predloţiť oprávnenému pracovníkovi dopravcu
aj platnú kmeňovú kartu s fotografiou, resp. platný OP. V prípade, ţe cestujúci nesplní tieto
podmienky je povaţovaný dopravcom ako cestujúci bez, platného cestovného lístka.
9. MK ako časový cestovný lístok je pri kontrole platný ak:
 bola označená v EOZ (bola odpočítaná jednotka) vo vozidle MHD, ktoré práve pouţíva
cestujúci na prepravu a to pred začatím kontroly
 rodné číslo v MK zodpovedá údajom z kmeňovej karty, resp. OP drţiteľa
 karta nie je poškodená
 karta je funkčná
Nariadenie bolo prerokované v mestskom zastupiteľstve dňa 23. 4. 1998. Nadobúda účinnosť dňa
1. 7. 1998.
Ing. Miroslav Adámek. v.r.
prednosta mestského úradu

Ing. Ján Slota. v.r.
primátor mesta Ţilina

