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Návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
Návrh Sadzby cestovného mestskej autobusovej dopravy v Nitre č.1/2021 
s c h v a l u j e 
Sadzby cestovného mestskej autobusovej dopravy v Nitre č.1/2021 
u k l a d á 
vedúcemu odboru dopravy 
zabezpečiť:  
- realizáciu úpravu Sadzby cestovného mestskej autobusovej dopravy č.1/2021 od 01.01.2022 

- prostredníctvom referátu klientskeho centra vyvesenie Sadzby cestovného mestskej 
autobusovej dopravy v Nitre č.1/2021 na úradnej tabuli mesta Nitry                 
                                                     T:  ihneď 

- prostredníctvom referátu informačných technológií zverejnenie Sadzby cestovného 
mestskej autobusovej dopravy v Nitre č.1/2021 na webovom sídle mesta Nitry 
                                                                              T:  ihneď 
                                                                              K:  referát organizačný 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SADZBA CESTOVNÉHO MESTSKEJ AUTOBUSOVEJ 

DOPRAVY V NITRE č. 1/2021 
 
Mesto Nitra v zmysle čl. 3 ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 
a par. 21 ods. 6. písm. c) zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave 
 

u r č u j e 
 
maximálne sadzby základného cestovného, príplatkov a zliav z neho a ďalších úhrad spojených 
s prepravou cestujúcich, ich batožín a živých spoločenských zvierat, podmienky, za ktorých sa 
sadzby uplatňujú, ako aj ostatné tarifné podmienky na linkách autobusovej dopravy v Nitre 
nasledovne: 
 
Druh cenového lístka      max. cena s DPH v  € 
 
 
1. Cestovné lístky v predaji u vodiča 
 

a. 60-minútový cestovný lístok – občianske cestovné  0,80 € 
 
b. 60-minútový cestovný lístok – zľava 40%   0,50 € 

 
c. 24-hodinový cestovný lístok – občianske cestovné  2,40 € 

 
d. 72-hodinový cestovný lístok – občianske cestovné  4,90 € 

 
e. 168-hodinový cestovný lístok – občianske cestovné  8,40 € 

 
 

2. Cestovné lístky zakúpené prostredníctvom SMS 
 
a. 70-minútový cestovný lístok – občianske cestovné  0,80 € 

    

3. Jednorazové cestovné lístky zakúpené prostredníctvom dopravnej alebo bankovej 
karty 
 
a. 60-minútový cestovný lístok – občianske cestovné  0,50 € 

 
b. 60-minútový cestovný lístok – zľava 40%    0,30 € 

 
c. 60-minútový cestovný lístok cestovný lístok – zľava 80% 0,10 € 

 
d. 24-hodinový cestovný lístok – občianske cestovné  2,40 € 

 
e. 72-hodinový cestovný lístok – občianske cestovné  4,90 € 

 
f. 168-hodinový cestovný lístok – občianske cestovné  8,40 € 

 



             
4. Jednorazové cestovné lístky zakúpené prostredníctvom mobilnej aplikácie dopravcu 

 
a. 70-minútový cestovný lístok – občianske cestovné  0,50 € 

 
b. 70-minútový cestovný lístok – zľava 40%    0,30 € 

 
c. 70-minútový cestovný lístok cestovný lístok – zľava 80% 0,10 € 

 
d. 24-hodinový cestovný lístok – občianske cestovné  2,40 € 

 
e. 72-hodinový cestovný lístok – občianske cestovné  4,90 € 

 
f. 168-hodinový cestovný lístok – občianske cestovné  8,40 € 

 
 
5. Predplatné cestovné lístky v elektronickej forme 

 
5.1 Mesačné cestovné lístky 

 
a. mesačný cestovný lístok – občianske cestovné     20,00 € 

 
b. mesačný cestovný lístok – zľava 40%      12,00 € 

  
5.2 Štvrťročné cestovné lístky 

 
a. štvrťročný cestovný lístok – občianske cestovné     50,00 € 

 
b. štvrťročný cestovný lístok – zľava 40%      30,00 € 

                      
5.3 Polročné cestovné lístky 

 
a. polročný cestovný lístok – občianske cestovné     90,00 € 

 
b. polročný cestovný lístok – zľava 40%      54,00 € 

                     
5.4 Ročné cestovné lístky 

 
a. ročný cestovný lístok – občianske cestovné   165,00 € 

 
b. ročný cestovný lístok – zľava 40%       99,00 € 

 
c. ročný cestovný lístok – evidenčné cestovné 1     24,00 € 

 
c. ročný cestovný lístok – evidenčné cestovné 2     12,00 € 

 
d. ročný cestovný lístok – evidenčné cestovné 3       2,00 € 

 
 
 



6. Bezplatná preprava, rozsah a výška poskytovaných zliav 
 
A. Bezplatne sa prepravujú: 

1) deti do dovŕšenia 6. roku veku, 
2) invalidný vozík držiteľa preukazu ŤZP alebo ŤZP-S, 
3) sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S, 
4) držitelia preukazov „Konfederácia politických väzňov“ (KPV), 
5) bývalí príslušníci „Vojenských táborov nútených prác“(VTNP), 
6) držitelia preukazov „ Politickí väzni – Zväz protikomunistického odboja“, 
7) detský kočík, batožina, pes, bicykel, 
8) osoby odkázané na invalidný vozík, 
9) nevidiace osoby. 

 
B. So zľavou 40% sa prepravujú: 

1) deti od 6. roku veku do dovŕšenia 16. roku veku, 
2) mladiství od 16. roku veku do dovŕšenia 18. roku veku, 
3) žiaci a študenti v dennej forme štúdia do dovŕšenia 26. roku veku: 

a. na základných a stredných školách podľa osobitého predpisu, 
b. na vysokých školách a fakultách podľa osobitého predpisu, do získania 

vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, 
c. študujúci na stredných a vysokých školách v zahraničí, ktorých štúdium sa 

považuje za ekvivalent štúdia na školách zriadených v SR. 
4) seniori od 63. roku veku, 
5) dôchodcovia od 60 rokov veku, ktorí sú poberatelia starobných alebo výsluhových 

dôchodkov, 
6) poberatelia invalidných dôchodkov s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú 

činnosť o viac ako 70%, 
7) držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S, 
8) držitelia Bronzovej alebo Striebornej Jánskeho plakety s trvalým pobytom v niektorej 

z obcí uvedených v bode 7b – zľava sa vzťahuje na jednorazové cestovné lístky 
v predaji u vodiča a v elektronickej forme, 

9) držitelia Bronzovej, Striebornej, Zlatej alebo Diamantovej Jánskeho plakety alebo 
Kňazovického medaily bez ohľadu na adresu trvalého pobytu – zľava sa vzťahuje len 
na jednorazový cestovný lístok v predaji u vodiča. 

    
C. So zľavou 80% sa prepravujú: 

1) občania nad 70 rokov veku s trvalým pobytom v niektorej z obcí uvedených v bode 7b 
– zľava sa vzťahuje len na jednorazové cestovné lístky v elektronickej forme, 

2) držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S s trvalým pobytom v niektorej z obcí uvedených 
v bode 7b – zľava sa vzťahuje len na jednorazové cestovné lístky v elektronickej forme, 

3) držitelia Zlatej alebo Diamantovej Jánskeho plakety alebo Kňazovického medaily 
s trvalým pobytom v niektorej z obcí uvedených v bode 7b – zľava sa vzťahuje len na 
jednorazové a predplatné cestovné lístky v elektronickej forme. 

 
D. Za evidenčné cestovné sa prepravujú: 

1) držitelia Bronzovej alebo Striebornej Jánskeho plakety s trvalým pobytom v niektorej 
z obcí uvedených v bode 7b – nárok sa vzťahuje len na ročný cestovný lístok „evidenčné 
cestovné 1“, 



2) držitelia Zlatej alebo Diamantovej Jánskeho plakety alebo Kňazovického medaily 
s trvalým pobytom v niektorej z obcí uvedených v bode 7b – nárok sa vzťahuje len na 
ročný cestovný lístok „evidenčné cestovné 2“, 

3) občania nad 70 rokov veku s trvalým pobytom v niektorej z obcí uvedených v bode 7b 
– nárok sa vzťahuje len na ročný cestovný lístok „evidenčné cestovné 3“, 

4) držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S s trvalým pobytom v niektorej z obcí uvedených 
v bode 7b – nárok sa vzťahuje len na ročný cestovný lístok „evidenčné cestovné 3“. 

 
 
7. Všeobecné podmienky pre poskytovanie zliav 
 

a) podmienky a spôsob preukázania nároku na poskytnutie zliav alebo evidenčného 
cestovného podrobne upravuje Tarifa MHD Nitra vydaná dopravcom, 

b) podmienkou pre uplatnenie niektorých zliav uvedených v bode 6 je trvalý pobyt 
cestujúceho v niektorej z nasledujúcich obcí: Nitra, Branč, Ivanka pri Nitre, Lužianky, 
Nitrianske Hrnčiarovce alebo Štitáre. Pre určenie trvalého pobytu je pre tento účel 
rozhodujúci záznam v občianskom preukaze žiadateľa, v prípade maloletého 
cestujúceho záznam v občianskom preukaze jeho zákonného zástupcu. 

 
 
8. Ostatné tarifné podmienky 
 

a) cestovné lístky platia na neobmedzený počet ciest v rámci svojej časovej platnosti, 
b) pri použití bankovej karty ako média na úhradu cestovného na jednu cestu vo forme 

automatizovaného predaja (bez výberu konkrétnej tarify), dochádza k automatickému 
načítavaniu 60-minútových cestovných lístkov v cene 0,50 € so zúčtovaniu cestovného 
jedenkrát za kalendárny deň, pričom sa pri tomto zúčtovaní uplatní cestovné na základe 
počtu skutočne zaevidovaných ciest, maximálne však v hodnote 24-hodinového 
cestovného lístka, 

c) ďalšie prepravné a tarifné podmienky podrobne upravuje Prepravný poriadok a Tarifa 
MHD vydaná dopravcom. 

 
 

9. Záverečné ustanovenie 
 
Cenový výmer schválený uznesením mestského zastupiteľstva číslo ***/2021-MZ zo dňa 
14.10.2021.  
 
Dňom nadobudnutia záväznosti tohto cenového výmeru sa končí platnosť Sadzby cestovného 
mestskej autobusovej dopravy č. 2/2016 zo dňa 29.12.2016 v znení neskorších dodatkov, 
vydanej Mestom Nitra. 
 
Tento výmer nadobúda účinnosť od 1.1.2022. 
 
 
 
 
        MAREK HATTAS 
V Nitre **.**.2021      primátor mesta Nitra 
 



 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
Predložený návrh cenového výmeru definuje sadzby cestovného, zliav a ďalších tarifných 
podmienok na linkách MHD Nitra, ktoré Mesto Nitra určuje v zmysle príslušnej legislatívy, 
a to s návrhom účinnosti od 1. januára 2022. 
 
Návrh oproti súčasnému stavu prináša úpravy v nasledujúcich oblastiach: 

1. doplnenie nových spôsobov úhrady cestovného (banková karta, mobilná aplikácia 
dopravcu), ktoré sa uvádzajú do používania spolu s novým technickým vybavením 
vozidiel v súvislosti so zmenou dopravcu na linkách MHD Nitra od 1.1.2022 

2. úprava definície niektorých skupín cestujúcich, ktoré majú nárok na zľavnenú alebo 
bezplatnú prepravu, v súvislosti s Vyhláškou Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 
5/2020 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia týkajúce sa objednávania 
verejnej osobnej dopravy 

3. zmena platnosti niektorých druhov cestovného a doplnenie niektorých nových druhov 
cestovného s cieľom zatraktívnenia ponuky pre cestujúcich. 

 
K bodu 1: 
Od 1.1.2022 bude zabezpečovať linky MHD nový dopravca, ktorý uspel v medzinárodnom 
tendri a ktorý v zmysle požadovaných technických kritérií implementuje nové spôsoby 
tarifného vybavenia cestujúcich. Popri súčasných možnostiach kúpy cestovného lístka 
v hotovosti u vodiča, prostredníctvom SMS správy a elektronicky z kreditu na dopravnej karte 
(vydanej dopravcom) pribúda možnosť platby pomocou bankou vydanej platobnej karty 
a prostredníctvom mobilnej aplikácie. 
 
Platba bankovou kartou bude cestujúci realizovať samoobslužne priložením karty k jednému 
z validátorov kariet, ktoré sú umiestnené vo vozidlách pri jednotlivých dverách. Postupom ide 
o rovnaký úkon ako v prípade doteraz známeho platenia dopravcom vydanou kartou. Preto 
úhrada cestovného platobnou kartou je navrhnutá cenovo na rovnakej úrovni ako v prípade 
dopravnej karty. 
 
Platba mobilnou aplikáciou bude prebiehať formou aktivácie cestovného lístka, ktorý si 
cestujúci skôr zakúpil z kreditu uloženého k svojmu profilu alebo pomocou online platby cez 
platobnú bránu. Nakoľko postupom ide o analogický postup ako v prípade existujúceho SMS 
lístka, navrhujú sa rovnaké podmienky predaja – lístok musí byť aktivovaný ešte pred vstupom 
do vozidla (aktivácia prebehne do 90 sekúnd od požiadavky cestujúceho), čo je kompenzované 
predĺžením časovej platnosti cestovného lístka o 10 minút (nakoľko cestujúci znáša riziko 
plynutia platnosti cestovného lístka v prípade meškania spoja). 
 
Z uvedených dôvodov sú navrhnuté sadzby cestovného lístkov pri platbe kartou aj mobilnou 
aplikáciou rovnaké (preferencia bezhotovostnej platby), avšak platnosť hodinových lístkov je 
pri platbe mobilnou aplikáciou o 10 minút dlhšia, keďže platnosť lístka začína plynúť ešte pred 
nástupom cestujúceho do vozidla. 
 
 
K bodu 2: 
Od 1. februára 2020 platí Vyhláška 5/2020 Z.z., ktorá okrem iného zavádza jednotný výklad 
niektorých tarifných skupín, ktoré sa doposiaľ u jednotlivých dopravcov/objednávateľov často 



líšili. Vyhláška priamo ukladá povinnosť ňou upravené tarifné podmienky zapracovať do 
cenových výnosov a zmlúv o službách vo verejnom záujme. 
V tejto súvislosti sa navrhujú nasledovné zmeny: 

 zmena poskytovania bezplatnej prepravy deťom do začatia povinnej školskej 
dochádzky na bezplatnú prepravu pre deti do dovŕšenia 6. roku veku 

 zmena poskytovania zľavnenej prepravy seniorom od 65 rokov veku na zľavnenú 
prepravu pre seniorov od 63 rokov veku. Uvedená zmena nemá dopad na výber tržieb. 
Vyhláška definuje seniora od dovŕšenia dôchodkového veku, pričom mu garantuje 
možnosť preukazovať nárok na zľavu dokladom totožnosti (odčítaním veku podľa 
dátumu narodenia, bez nutnosti dokladovať príjem starobného dôchodku). Toto 
ustanovenie je v praxi ťažko uplatniteľné, nakoľko do presného dátumu vzniká nároku 
na starobný dôchodok vstupuje viacero faktorov, ktoré dopravca len ťažko alebo vôbec 
nemôže kontrolovať. Preto je aj naďalej v tomto cenovom výmere ponechané 
dôchodcovské cestovné pre mladších cestujúcich (od 60 rokov), ktorí poberajú 
starobný, predčasný starobný alebo výsluhový dôchodok, a túto skutočnosť dopravcovi 
tak ako doteraz preukážu. K zmene tak dochádza len u osôb starších ako 63 rokov a to 
len v tom zmysle, že u nich sa poberanie dôchodku neskúma (nakoľko v zmysle 
platného zákona o sociálnom poistení všetci spĺňajú podmienku na priznanie starobného 
dôchodku) – ide teda len o odbúranie administratívy a zjednodušenie prístupu k zľave 
pre občana. 

 zavedenie novej tarifnej kategórie – mladiství. Ide o skupinu cestujúcich definovaných 
na základe veku, od 16 rokov veku do dovŕšenia 18. roku veku. Cieľom tejto zmeny je 
umožniť mladým ľuďom v tejto vekovej kategórii cestovať so zľavou 40% na základe 
dokladovania veku. Dnes sú títo cestujúci zahrnutí v kategórii „študent“, kde pre 
uplatnenie nároku na zľavu je potrebné dokladovať štúdium na škole. V praxi sa 
opakovane stáva, že cestujúci týmto potvrdením v prípade prepravnej kontroly 
nedisponujú, a doklad o návšteve školy musia predkladať dodatočne, čo je spojené so 
sankčnou úhradou. Táto prax je do istej miery považovaná za zbytočnú byrokraciu, 
nakoľko v súčasných spoločenských podmienkach počet osôb mladších ako 18 rokov, 
ktoré nenavštevujú žiadnu školu, je zanedbateľný. Realizáciou opatrenia sa ušetrí 
každoročné septembrové overovanie nároku na zľavu u stoviek cestujúcich, u ktorých 
o navštevovaní školy prakticky nikto nepochybuje. Pre túto kategóriu cestujúcich by tak 
šlo o výrazné zjednodušenie podmienok cestovania. V rámci SR je obdobná zľava 
zavedená zatiaľ len v Integrovanom dopravnom systéme Bratislavského kraja. Iné kraje 
a mestá zatiaľ k takejto zmene nepristúpili – preto aj naďalej bude cestujúcim do 18 
rokov umožnené doklad o návšteve školy dobrovoľne predložiť, čím budú na 
dopravcom vydanom preukaze evidovaní ako overení študenti s možnosťou využívania 
zľavy na cestovnom aj mimo MHD Nitra. 
 

 
K bodu 3: 
Popri predchádzajúcich zmenách, ktoré sú vynútené inými okolnosťami, tretí okruh zmien 
predstavuje zmeny a doplnenie niektorých druhov cestovných lístkov z iniciatívy Mesta Nitra 
ako objednávateľa, s cieľom zjednodušiť a zatraktívniť tarifné podmienky a zároveň neznížiť 
výber tržieb z cestovného. Ide o tieto zmeny: 

 náhrada doterajších jednorazových cestovných lístkov z dopravnej karty s možnosťou 
jedného prestupu do 40 minút ponukou časových lístkov, ktorej logika platnosti je 
zhodná s platnosťou papierových, SMS lístkov (a v budúcnosti aj) lístkov z mobilnej 
aplikácie a bankovej (platobnej karty). Základom je štandardný 60-minútový cestovný 
lístok – cestujúci po novom musí vykonať celú cestu do ukončenia platnosti cestovného 



lístka, získava však väčšiu pružnosť v podobe neobmedzeného počtu prestupov. 
Hlavným motívom tejto zmeny je jednotná komunikácia platnosti cestovného lístka 
určeného na jednu cestu, bez ohľadu na spôsob použitého platobného média. Cena 
cestovného lístka sa nemení. 

 zmena doterajšieho týždenného lístka na 168-hodinový lístok. Pri doterajšom počítaní 
platnosti boli cestujúci, ktorí si týždenný lístok zakupovali v neskorších hodinách dňa 
ukrátení o určitý čas platnosti, nakoľko platnosť lístka sa počítala na celé kalendárne 
dni. V novom riešení 168-hodinový lístok platí podobne ako 60-minútový a 24-
hodinový lístok na presne vymedzený počet hodín s presahom aj cez polnoc. Cena 
cestovného lístka sa nemení. 

 doplnenie nového druhu cestovného lístka – 72-hodinového (v predaji u vodiča, z karty 
a cez aplikáciu). Cieľovou skupinou sú najmä návštevníci mesta, ktorí sa v meste zdržia 
viac dní, napr. víkendový pobyt. Navrhovaná cena lístka je 4,90 €. Doteraz títo cestujúci 
mohli podľa potreby využiť viac 24-hodinových lístkov v cene po 2,40 €, ktoré naďalej 
ostávajú zachované. 

 doplnenie nového druhu cestovného lístka – ročného v cene 165 €. Nový cestovný lístok 
podporuje plne platiacich cestujúcich, ktorí získavajú výhodnejšiu cenu v prípade 
predplatenia dlhšieho obdobia používania služieb verejnej dopravy. Objednávateľ na 
druhej strane získa cestujúceho, ktorý sa zaväzuje služby verejnej dopravy používať 
dlhodobo a za toto používanie platí vopred. Doteraz bolo možné predplatiť si 
maximálne polročné obdobie za 90 €.  

 zmena polročných evidenčných lístkov na ročné evidenčné lístky – zmena reaguje na 
častý dopyt verejnosti, ktorá by chcela tieto lístky za osobitné ceny zakupovať menej 
často a tým odbúrať časť byrokracie. Zmena je spojená s alikvotným navýšením ceny, 
tzn. nepredpokladá sa pokles tržieb (cestujúci za jednotku času platí naďalej rovnakú 
sumu): 

o polročný lístok pre držiteľov Bronzovej alebo Striebornej Jánskeho plakety 
v cene 12 € sa mení na ročný lístok za 24 €, 

o polročný lístok pre držiteľov Zlatej alebo Diamantovej Jánskeho plakety alebo 
Kňazovického medaily v cene 6 € sa mení na ročný lístok za 12 €, 

o polročný lístok pre občanov nad 70 rokov a držiteľov preukazov ŤZP alebo 
ŤZP-S v cene 1 € sa mení na ročný lístok za 2 €. 

Všetky uvedené evidenčné cestovné lístky si môžu naďalej zakúpiť len občania 
s trvalým pobytom v Nitre alebo v obci, ktorá spolufinancuje výkony MHD Nitra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SADZBA CESTOVNÉHO MESTSKEJ AUTOBUSOVEJ 

DOPRAVY V NITRE č. 1/2021 (s vyznačenými rozdielmi v porovnaní so 
Sadzbou č.2/2016, ktorá sa ruší) 

 
Mesto Nitra v zmysle čl. 3 ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 
a par. 21 ods. 6. písm. c) zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave 
 

u r č u j e 
 
maximálne sadzby základného cestovného, príplatkov a zliav z neho a ďalších úhrad spojených 
s prepravou cestujúcich, ich batožín a živých spoločenských zvierat, podmienky, za ktorých sa 
sadzby uplatňujú, ako aj ostatné tarifné podmienky na linkách autobusovej dopravy v Nitre 
nasledovne: 
 
Druh cenového lístka      max. cena s DPH v  € 
 
 
1. Cestovné lístky v predaji u vodiča 
 

a. 60-minútový cestovný lístok – občianske cestovné  0,80 € 
 
b. 60-minútový cestovný lístok – zľava 40%   0,50 € 

 
c. 24-hodinový cestovný lístok – občianske cestovné  2,40 € 

 
d. 72-hodinový cestovný lístok – občianske cestovné  4,90 € 

 
e. 168-hodinový cestovný lístok – občianske cestovné  8,40 € 

 
 

2. Cestovné lístky zakúpené prostredníctvom SMS 
 
a. 70-minútový cestovný lístok – občianske cestovné  0,80 € 

    

3. Jednorazové cestovné lístky zakúpené prostredníctvom dopravnej alebo bankovej 
karty 
 
a. 60-minútový cestovný lístok – občianske cestovné  0,50 € 

 
b. 60-minútový cestovný lístok – zľava 40%    0,30 € 

 
c. 60-minútový cestovný lístok cestovný lístok – zľava 80% 0,10 € 

 
d. 24-hodinový cestovný lístok – občianske cestovné  2,40 € 

 
e. 72-hodinový cestovný lístok – občianske cestovné  4,90 € 

 
f. 168-hodinový cestovný lístok – občianske cestovné  8,40 € 



 
             

4. Jednorazové cestovné lístky zakúpené prostredníctvom mobilnej aplikácie dopravcu 
 
a. 70-minútový cestovný lístok – občianske cestovné  0,50 € 

 
b. 70-minútový cestovný lístok – zľava 40%    0,30 € 

 
c. 70-minútový cestovný lístok cestovný lístok – zľava 80% 0,10 € 

 
d. 24-hodinový cestovný lístok – občianske cestovné  2,40 € 

 
e. 72-hodinový cestovný lístok – občianske cestovné  4,90 € 

 
f. 168-hodinový cestovný lístok – občianske cestovné  8,40 € 

 
 
5. Predplatné cestovné lístky v elektronickej forme 

 
5.1 Mesačné cestovné lístky 

 
a. mesačný cestovný lístok – občianske cestovné     20,00 € 

 
b. mesačný cestovný lístok – zľava 40%      12,00 € 

  
5.2 Štvrťročné cestovné lístky 

 
a. štvrťročný cestovný lístok – občianske cestovné     50,00 € 

 
b. štvrťročný cestovný lístok – zľava 40%      30,00 € 

                      
5.3 Polročné cestovné lístky 

 
a. polročný cestovný lístok – občianske cestovné     90,00 € 

 
b. polročný cestovný lístok – zľava 40%      54,00 € 

 
c. polročný cestovný lístok – evidenčné cestovné 1   12,00 € 

 
d. polročný cestovný lístok – evidenčné cestovné 2   6,00 € 

 
e. polročný cestovný lístok – evidenčné cestovné 3   1,00 € 

                     
5.4 Ročné cestovné lístky 

 
a. ročný cestovný lístok – občianske cestovné   165,00 € 

 
b. ročný cestovný lístok – zľava 40%       99,00 € 

 
c. ročný cestovný lístok – evidenčné cestovné 1     24,00 € 



 
d. ročný cestovný lístok – evidenčné cestovné 2     12,00 € 

 
e. ročný cestovný lístok – evidenčné cestovné 3       2,00 € 

 
 
6. Bezplatná preprava, rozsah a výška poskytovaných zliav 
 
A. Bezplatne sa prepravujú: 

10) deti do dovŕšenia 6. roku veku, 
11) invalidný vozík držiteľa preukazu ŤZP alebo ŤZP-S, 
12) sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S, 
13) držitelia preukazov „Konfederácia politických väzňov“ (KPV), 
14) bývalí príslušníci „Vojenských táborov nútených prác“(VTNP), 
15) držitelia preukazov „ Politickí väzni – Zväz protikomunistického odboja“, 
16) detský kočík, batožina, pes, bicykel, 
17) osoby odkázané na invalidný vozík, 
18) nevidiace osoby. 

 
B. So zľavou 40% sa prepravujú: 

1) deti od 6. roku veku do dovŕšenia 16. roku veku, 
2) mladiství od 16. roku veku do dovŕšenia 18. roku veku, 
3) žiaci a študenti v dennej forme štúdia do dovŕšenia 26. roku veku: 

a. na základných a stredných školách podľa osobitého predpisu, 
b. na vysokých školách a fakultách podľa osobitého predpisu, do získania 

vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, 
c. študujúci na stredných a vysokých školách v zahraničí, ktorých štúdium sa 

považuje za ekvivalent štúdia na školách zriadených v SR. 
4) seniori od 63. roku veku, 
5) dôchodcovia od 60 rokov veku, ktorí sú poberatelia starobných alebo výsluhových 

dôchodkov, 
6) poberatelia invalidných dôchodkov s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú 

činnosť o viac ako 70%, 
7) držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S, 
8) držitelia Bronzovej alebo Striebornej Jánskeho plakety s trvalým pobytom v niektorej 

z obcí uvedených v bode 7b – zľava sa vzťahuje na jednorazové cestovné lístky 
v predaji u vodiča a v elektronickej forme, 

9) držitelia Bronzovej, Striebornej, Zlatej alebo Diamantovej Jánskeho plakety alebo 
Kňazovického medaily bez ohľadu na adresu trvalého pobytu – zľava sa vzťahuje len 
na jednorazový cestovný lístok v predaji u vodiča. 

    
C. So zľavou 80% sa prepravujú: 

4) občania nad 70 rokov veku s trvalým pobytom v niektorej z obcí uvedených v bode 7b 
– zľava sa vzťahuje len na jednorazové cestovné lístky v elektronickej forme, 

5) držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S s trvalým pobytom v niektorej z obcí uvedených 
v bode 7b – zľava sa vzťahuje len na jednorazové cestovné lístky v elektronickej forme, 

6) držitelia Zlatej alebo Diamantovej Jánskeho plakety alebo Kňazovického medaily 
s trvalým pobytom v niektorej z obcí uvedených v bode 7b – zľava sa vzťahuje len na 
jednorazové a predplatné cestovné lístky v elektronickej forme. 

 



D. Za evidenčné cestovné sa prepravujú: 
5) držitelia Bronzovej alebo Striebornej Jánskeho plakety s trvalým pobytom v niektorej 

z obcí uvedených v bode 7b – nárok sa vzťahuje len na ročný cestovný lístok „evidenčné 
cestovné 1“, 

6) držitelia Zlatej alebo Diamantovej Jánskeho plakety alebo Kňazovického medaily 
s trvalým pobytom v niektorej z obcí uvedených v bode 7b – nárok sa vzťahuje len na 
ročný cestovný lístok „evidenčné cestovné 2“, 

7) občania nad 70 rokov veku s trvalým pobytom v niektorej z obcí uvedených v bode 7b 
– nárok sa vzťahuje len na ročný cestovný lístok „evidenčné cestovné 3“, 

8) držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S s trvalým pobytom v niektorej z obcí uvedených 
v bode 7b – nárok sa vzťahuje len na ročný cestovný lístok „evidenčné cestovné 3“. 

 
 
7. Všeobecné podmienky pre poskytovanie zliav 
 

a) podmienky a spôsob preukázania nároku na poskytnutie zliav alebo evidenčného 
cestovného podrobne upravuje Tarifa MHD Nitra vydaná dopravcom, 

b) podmienkou pre uplatnenie niektorých zliav uvedených v bode 6 je trvalý pobyt 
cestujúceho v niektorej z nasledujúcich obcí: Nitra, Branč, Ivanka pri Nitre, Lužianky, 
Nitrianske Hrnčiarovce alebo Štitáre. Pre určenie trvalého pobytu je pre tento účel 
rozhodujúci záznam v občianskom preukaze žiadateľa, v prípade maloletého 
cestujúceho záznam v občianskom preukaze jeho zákonného zástupcu. 

 
8. Ostatné tarifné podmienky 
 

a) cestovné lístky platia na neobmedzený počet ciest v rámci svojej časovej platnosti, 
b) pri použití bankovej karty ako média na úhradu cestovného na jednu cestu vo forme 

automatizovaného predaja (bez výberu konkrétnej tarify), dochádza k automatickému 
načítavaniu 60-minútových cestovných lístkov v cene 0,50 € so zúčtovaniu cestovného 
jedenkrát za kalendárny deň, pričom sa pri tomto zúčtovaní uplatní cestovné na základe 
počtu skutočne zaevidovaných ciest, maximálne však v hodnote 24-hodinového 
cestovného lístka, 

c) ďalšie prepravné a tarifné podmienky podrobne upravuje Prepravný poriadok a Tarifa 
MHD vydaná dopravcom. 

 
9. Záverečné ustanovenie 
 
Cenový výmer schválený uznesením mestského zastupiteľstva číslo ***/2021-MZ zo dňa 
14.10.2021.  
 
Dňom nadobudnutia záväznosti tohto cenového výmeru sa končí platnosť Sadzby cestovného 
mestskej autobusovej dopravy č. 2/2016 zo dňa 29.12.2016 v znení neskorších dodatkov, 
vydanej Mestom Nitra. 
 
Tento výmer nadobúda účinnosť od 1.1.2022. 
 
 
 
        MAREK HATTAS 
V Nitre **.**.2021      primátor mesta Nitra 



U z n e s e n i e 
 
z 35. zasadnutia (riadnej) Mestskej rady v Nitre, 
konaného dňa 5. októbra 2021 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
1. bod (mat. č. 988/2021)    
SADZBA CESTOVNÉHO MESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY V NITRE č. 1/2021 
 
U z n e s e n i e                                  číslo 598/2021-MR 
 
Mestská rada v Nitre 
p r e r o k o v a l a 
Návrh Sadzby cestovného mestskej autobusovej dopravy v Nitre č. 1/2021 
o d p o r ú č a  
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
schváliť 
Sadzby cestovného mestskej autobusovej dopravy v Nitre č. 1/2021 
 
uložiť 
vedúcemu odboru dopravy 
zabezpečiť:  
- realizáciu úpravu Sadzby cestovného mestskej autobusovej dopravy č. 1/2021 spolu   s 
dopravcom podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia 
 
- prostredníctvom referátu klientskeho centra vyvesenie Sadzby cestovného mestskej 
autobusovej dopravy v Nitre č. 1/2021 na úradnej tabuli mesta Nitry                 
                                                                                                                    T:  ihneď 
- prostredníctvom referátu informačných technológií zverejnenie Sadzby cestovného 
mestskej autobusovej dopravy v Nitre č. 1/2021 na webovom sídle mesta Nitry 
                                                                                                              T:  ihneď 
                                                                                                              K:  referát organizačný 
 
                                                                                                                          
 
 

Marek Hattas       Mgr. Martin Horák                        
 primátor prednosta 
mesta Nitra Mestského úradu v Nitre   

 
 
 

                                                                                                                                         
JUDr. Ivana Buranská 

zástupca prednostu 
Mestského úradu v Nitre          


