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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.1/2022 
s c h v a l u j e 
Sadzby cestovného mestskej autobusovej dopravy v Nitre č.1/2022 
podľa predloženého návrhu 
u k l a d á 
vedúcemu odboru dopravy 
zabezpečiť:  
- realizáciu úpravu Sadzby cestovného mestskej autobusovej dopravy č.1/2022 od 14.03.2022 

- prostredníctvom referátu klientskeho centra vyvesenie Sadzby cestovného mestskej 
autobusovej dopravy v Nitre č.1/2022 na úradnej tabuli mesta Nitry                 
                                                     T:  ihneď 

- prostredníctvom referátu informačných technológií zverejnenie Sadzby cestovného 
mestskej autobusovej dopravy v Nitre č.1/2022 na webovom sídle mesta Nitry 
                                                                              T:  ihneď 
                                                                              K:  referát organizačný 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SADZBA CESTOVNÉHO MESTSKEJ AUTOBUSOVEJ 

DOPRAVY V NITRE č. 1/2022 
 
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, 
10) občania Ukrajiny, ktorí sa preukážu platným pasom alebo občianskym preukazom 

a dokladom o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky. 
 
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 ***/2022-MZ zo dňa 
14.03.2022.  
 
Dňom nadobudnutia záväznosti tohto cenového výmeru sa končí platnosť Sadzby cestovného 
mestskej autobusovej dopravy č. 1/2021 zo dňa 14.10.2021, vydanej Mestom Nitra. 
 
Tento výmer nadobúda účinnosť od 14.03.2022. 
 
 
 
 
        MAREK HATTAS 
V Nitre **.**.2022      primátor mesta Nitra 
 
 



 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Na základe výzvy p. Andreja Doležala, ministra dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky, predkladáme návrh na poskytnutie bezplatnej prepravy občanov Ukrajiny, ktorí 

prichádzajú na naše územie z dôvodu vojnového konfliktu na území Ukrajiny. Pri prepravnej 

kontrole sa budú preukazovať svojim platným pasom, alebo občianskym preukazom. 

 

 
 

 

 
 
 



SADZBA CESTOVNÉHO MESTSKEJ AUTOBUSOVEJ 

DOPRAVY V NITRE č. 1/2022 
 
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 

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

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

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

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

 
 

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

    

3. Jednorazové cestovné lístky zakúpené prostredníctvom dopravnej alebo bankovej 

karty 
 
g. 60-minútový cestovný lístok – občianske cestovné  0,50 € 

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

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

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

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

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

 



             
4. Jednorazové cestovné lístky zakúpené prostredníctvom mobilnej aplikácie dopravcu 

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

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

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

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

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

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

 

 

5. Predplatné cestovné lístky v elektronickej forme 
 
5.1 Mesačné cestovné lístky 

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

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

  
5.2 Štvrťročné cestovné lístky 

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

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

                      
5.3 Polročné cestovné lístky 

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

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

                     
5.4 Ročné cestovné lístky 

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

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

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

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

 
h. 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, 
10) občania Ukrajiny, ktorí sa preukážu platným pasom alebo občianskym preukazom a 

dokladom o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky. 
 
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 
 

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

d) 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 
 

d) cestovné lístky platia na neobmedzený počet ciest v rámci svojej časovej platnosti, 
e) 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, 

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

 
 

9. Záverečné ustanovenie 

 
Cenový výmer schválený uznesením mestského zastupiteľstva číslo ***/2022-MZ zo dňa 
14.03.2022.  
 
Dňom nadobudnutia záväznosti tohto cenového výmeru sa končí platnosť Sadzby cestovného 
mestskej autobusovej dopravy č. 1/2021 zo dňa 14.10.2021, vydanej Mestom Nitra. 
 
Tento výmer nadobúda účinnosť od 14.03.2022. 
 
 
 
 
        MAREK HATTAS 
V Nitre **.**.2022      primátor mesta Nitra 
 
  


