
 

 

  

 

MESTO NITRA 

 
Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre 

 
Predkladateľ: 

 
Marek Hattas, primátor Mesta Nitra 
 

Číslo materiálu: 

 
22/2023 

 
Názov materiálu: 

 

 

 

 
SADZBA CESTOVNÉHO MESTSKEJ AUTOBUSOVEJ 

DOPRAVY V NITRE č. 1/2023 

Spracovateľ: 

 

Ing. Ivan Janček, referent pre mobilitu a MHD 

 
Napísal: 

 

Ing. Ivan Janček, referent pre mobilitu a MHD 
 

Prizvať: 

 

Bc. Vladimír Šimko - Transdev 

Dátum rokovania MZ: 

 
02.02.2023 

Dátum vyhotovenia: 

 

17.01.2023 

 

Návrh na uznesenie: 
 

„na osobitnej strane“  

 

 
Podpis predkladateľa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 1/2023 

s c h v a ľ u j e 

Sadzby cestovného mestskej autobusovej dopravy v Nitre č.1/2023 

podľa predloženého návrhu 

u k l a d á 

vedúcemu odboru dopravy 

zabezpečiť:  

- realizáciu úpravy Sadzby cestovného mestskej autobusovej dopravy č.1/2023 od 

01.03.2022 

- prostredníctvom referátu klientskeho centra vyvesenie Sadzby cestovného mestskej 

autobusovej dopravy v Nitre č.1/2023 na úradnej tabuli mesta Nitry                 

                                                     T:  ihneď 

- prostredníctvom referátu informačných technológií zverejnenie Sadzby cestovného 

mestskej autobusovej dopravy v Nitre č.1/2023 na webovom sídle mesta Nitry 

                                                                              T:  ihneď 

                                                                              K:  referát organizačný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SADZBA CESTOVNÉHO MESTSKEJ AUTOBUSOVEJ 

DOPRAVY V NITRE č. 1/2023  
 

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. Krátkodobé cestovné lístky v predaji u vodiča 

 

a. 60-minútový cestovný lístok – občianske cestovné  1 € 

 

b. 24-hodinový cestovný lístok – občianske cestovné  3 € 

 

c. 72-hodinový cestovný lístok – občianske cestovné  6 € 

 

d. 168-hodinový cestovný lístok – občianske cestovné  10 € 

 

 

2. Krátkodobé cestovné lístky zakúpené prostredníctvom SMS 
 

a. 70-minútový cestovný lístok – občianske cestovné  1 € 

    

    vykonávať zárobkovú činnosť) 

3. Krátkodobé cestovné lístky zakúpené prostredníctvom dopravnej alebo bankovej 

karty 
 

a. 60-minútový cestovný lístok – občianske cestovné  0,75 € 

 

b. 60-minútový cestovný lístok – zľavnený    0,45 € 

 

c. 24-hodinový cestovný lístok – občianske cestovné  3 € 

 

d. 72-hodinový cestovný lístok – občianske cestovné  6 € 

 

e. 168-hodinový cestovný lístok – občianske cestovné  10 € 

 

             

4. Krátkodobé cestovné lístky zakúpené prostredníctvom mobilnej aplikácie dopravcu 
 

a. 70-minútový cestovný lístok – občianske cestovné  0,75 € 



 

b. 70-minútový cestovný lístok – zľavnený    0,45 € 

 

c. 24-hodinový cestovný lístok – občianske cestovné  3 € 

 

d. 72-hodinový cestovný lístok – občianske cestovné  6 € 

 

e. 168-hodinový cestovný lístok – občianske cestovné  10 € 

 

 

5. Predplatné cestovné lístky v elektronickej forme 
 

5.1 Mesačné cestovné lístky 

 

a. mesačný cestovný lístok – občianske cestovné   25,00 € 

 

b. mesačný cestovný lístok – zľavnený    15,00 € 

  

5.2 Štvrťročné cestovné lístky 

 

a. štvrťročný cestovný lístok – občianske cestovné   65,00 € 

 

b. štvrťročný cestovný lístok – zľavnený    40,00 € 

                      

5.3 Polročné cestovné lístky 

 

a. polročný cestovný lístok – občianske cestovné   115,00 € 

 

b. polročný cestovný lístok – zľavnený    70,00 € 

                     

5.4 Ročné cestovné lístky 

 

a. ročný cestovný lístok – občianske cestovné   185,00 € 

 

b. ročný cestovný lístok – zľavnený     110,00 € 

 

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

 

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

 

e. ročný cestovný lístok – osobitné 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. Za zľavnené cestovné 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 alebo Zlatej alebo Diamantovej Jánskeho plakety 

alebo Kňazovického medaily s trvalým pobytom v niektorej z obcí uvedených v bode 

7b,    

 

C. Za osobitné 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 „osobitné 

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 „osobitné 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 „osobitné 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 „osobitné 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. 



c) Počas podujatia Európsky týždeň mobility môže Mestský úrad v Nitre dopravcovi 

mimoriadne nariadiť poskytovanie ďalších zliav cestovného za účelom motivácie 

verejnosti k zvýšenému používaniu MHD. 

 

 

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 občianskeho cestovného so 

zúčtovaním 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 ***/2023-MZ zo dňa 

02.02.2023.  

 

Dňom nadobudnutia záväznosti tohto cenového výmeru sa končí platnosť Sadzby cestovného 

mestskej autobusovej dopravy č. 1/2022 zo dňa 14.03.2022, vydanej Mestom Nitra. 

 

Tento výmer nadobúda účinnosť od 01.03.2023. 

 

 

 

        MAREK HATTAS 

V Nitre **.**.2023      primátor mesta Nitra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

Predkladáme návrh novej tarify MHD. Návrh sleduje zníženie nevyhnutných 

mesačných doplatkov dopravcovi zo strany mesta.  

Zmena tarify reaguje na rastúce ceny vstupov, najmä cenovú hladinu pohonných hmôt. 

Návrh zároveň citlivo zohľadňuje dlhodobý cieľ mesta, aby používanie MHD naďalej zostalo 

ekonomicky výhodnejšie, ako používanie individuálnej dopravy. Individuálna automobilová 

doprava je v mestách zdrojom najväčšieho znečistenia v podobe emisií, hluku, prachu, čo 

negatívne vplýva na zdravie obyvateľov a kvalitu života v meste. V prípade, že by sa stalo 

využívanie MHD ekonomicky menej výhodné, ako individuálna jazda motorovým vozidlom, 

nárast individuálnej automobilovej dopravy by mal za následok neudržateľné zaťaženie 

mestských križovatiek dynamickou dopravou, dopravné kolóny by boli častejšie a dlhšie a na 

uliciach v centre mesta by vzrástol problém so statickou dopravou. Z pohľadu správcu ciest by 

došlo k zvýšeniu zaťaženia ciest, zvýšeniu nákladov na ich opravu a k zníženiu ich životnosti. 

 

Na to, aby bola MHD pre obyvateľov dostatočne atraktívna, vplýva okrem ceny aj faktor 

spoľahlivosti a komfortu. Faktor komfortu bol do značnej miery v minulom roku naplnený, 

nakoľko od r.2022 jazdí nový dopravca s úplne novým vozovým parkom s novými technickými 

vymoženosťami, ktoré sú pre cestujúcich k dispozícii. Faktor spoľahlivosti ovplyvňuje rýchlosť 

MHD a časovú spoľahlivosť s akou je dodržiavaný grafikon. V Nitre je nevyhnutné prijať 

opatrenia k zavedeniu zlepšení v oboch týchto oblastiach. V súvislosti s tým je vypracovaný 

projekt na modernizáciu križovatiek, ktorý zahŕňa aj hardware a software pre komunikáciu 

križovatkových radičov s prichádzajúcimi vozidlami MHD, ktoré budú operatívne upravovať 

signálny plán križovatky s cieľom znížiť čakanie meškajúcich vozidiel pred križovatkou. Ďalej 

je nevyhnutné budovať vyhradené jazdné pruhy pre autobusy v celých trasách MHD, alebo 

najmä tam, kde sú zaznamenané časové zdržania jednotlivých spojov. Niektoré jednotlivé 

úseky plánovaných vyhradených pruhov sú aj súčasťou schváleného strategického dokumentu 

Plán udržateľnej mobility mesta Nitra. 

 

Nevhodné zdržiavanie vozidiel a spomaľovanie MHD spôsobuje aj nákup lístkov 

u vodiča. Nákup lístkov u vodiča je už dnes v mestských hromadných dopravách nie 

štandardným nástrojom predaja lístkov. Z dôvodu nákupu lístkov 1-2 osôb u vodiča je 

zdržiavané celé vozidlo s ďalšími desiatkami cestujúcich. Pre minimalizáciu zdržiavania 

vodičov (a teda aj celých spojov) je nevyhnutné nastaviť cenu lístka, ktorú cestujúci uhrádza 

u vodiča na takú výšku, aby bol dostatočne motivovaný pre nákup cestovného lístka iným 

spôsobom. Od r. 2022 má okrem štandardných možností nákupu cez dopravnú kartu a SMS 

možnosť využiť aj nákup cez aplikáciu, alebo bankovú kartu a teda aj nákup napr.priložením 

hodiniek či mobilu. Týmito technológiami sa aj Nitra dostala na špičku v rámci Slovenska 

a cestujúci má nadštandardné možnosti v porovnaní s inými mestami. 

 

Na základe uvedeného navrhujeme u vodiča predaj už iba jedného druhu lístka za 

jednotnú cenu vo výške 1€. Okrem nižšieho počtu predaných lístkov u vodiča očakávame aj 

ľahšiu a rýchlejšiu manipuláciu s hotovosťou pre vodičov. Po 1-2 roku pozorovania, či 

dostatočne klesol počet predaných lístkov u vodiča, môže mesto výšku ceny opäť prehodnotiť. 



Kvôli rastúcim cenám vstupov, zároveň navrhujeme úpravu ceny jednorazového cestovného 

lístka nakupovaného elektronicky a k tomu adekvátnu úpravu cien predplatných cestovných 

lístkov. Stále platí, že cena ročného predplatného cestovného lístka je pre cestujúceho 

najvýhodnejšia a oplatí sa mu (šetrí) už pri jednej jazde denne. 

Okruh cestujúcich s nárokom na zľavu sa nemení. Návrh cien v novej tarife je pre 

cestujúceho zároveň prehľadnejší a ľahšie pochopiteľný. 

 

V návrhu novej tarify sú zohľadnené aj tarify MHD porovnateľných krajských miest 

(11/2022) čo do počtu obyvateľov, ale aj rozsahu siete MHD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nový cenník: 

 

 

 

Predpokladaný nárast mesačnej tržby by pri navrhovanej tarife mal štatisticky narásť 

o + 1 100 865 € (bez DPH) / rok, čo znamená priemerný mesačný nárast o + 91 739 € bez 

DPH.  

 

Odbor dopravy neodporúča znižovať počet objednaných kilometrov od dopravcu, keďže 

znižovaním počtu objednaných km a škrtaním spojov by sa znížila obsluha územia a znížil by 

sa komfort a kvalita života obyvateľov. Práve naopak, Odbor dopravy a dopravca eviduje od 

obyvateľov, Výborov mestských častí a podnikateľov podnety na zvýšenie obsluhy MHD 

a teda aj zvýšenie počtu objednaných kilometrov. Zámerom je zvýšenie obsluhy mestskej časti 

Párovské Háje aspoň na úroveň, ktorá je vyžadovaná Plánom dopravnej obsluhy, zaviesť 

obsluhu Strategického parku a nákupného centra Kaufland na Zlatomoraveckej ul., zlepšiť 

obsluhu Dražoviec a oblasti okolo ulice Vašinova. 

Odbor dopravy si od dopravcu vyžiadal návrh grafikonu v súvislosti s týmito cieľmi. 

Podľa slov dopravcu, tento bude dodaný do marca 2023, následne bude zaslaný do príslušných 

VMČ a Komisie mestského zastupiteľstva pre mestskú mobilitu v Nitre na zaslanie stanoviska. 

Návrh úpravy grafikonu bude následne predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva. 

 



Kontrola dopravcu zo strany mesta z pohľadu výpadku spojov, neskorých nástupov 

spojov, kontroly ubehnutých km prebieha priebežne, každý mesiac. V prípade výpadku spoja 

(dopravná nehoda, porucha, dopravná kolóna), alebo aj len časti spoja, je dopravca povinný 

písomne hlásiť túto skutočnosť mestu Nitra, čo aj robí. Neodjazdené km sú automaticky 

zohľadnené v nasledujúcom zúčtovaní, tieto nie sú dopravcovi preplatené. 

Každý mesiac prebieha kontrola včasného nástupu spoja na začiatočnú zastávku linky 

v súlade s dokumentom Technicko-prevádzkové štandardy MHD v Nitre. Na základe kontrol 

boli už v minulosti dopravcovi vyrubené pokuty za meškanie, pričom v mesiaci október sa 

jednalo o sumu 50 €, v mesiaci november o sumu 400 € a v mesiaci december o sumu 600 €. 

Výnimky dopravcovi nie sú udeľované. 

Dopĺňame bod 7c), ktorým sledujeme motiváciu cestujúcich v podobe poskytovania 

zliav počas celoeurópskeho podujatia Európsky týždeň mobility, ktorý prebieha vždy od 16. do 

22.septembra. V roku 2022 sa v 51 krajinách zapojilo 2 989 miest a veľkomiest. Mesto Nitra 

sa do tohto podujatia zapája pravidelne už od roku 2000. V posledných rokoch poskytovalo 

Mesto Nitra počas tohto týždňa zľavu na nákup 24 hodinového a týždenného lístka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SADZBA CESTOVNÉHO MESTSKEJ AUTOBUSOVEJ 

DOPRAVY V NITRE č. 1/20223 (s vyznačenými rozdielmi v porovnaní so 

Sadzbou č. 1/2022, 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. Krátkodobé cCestovné lístky v predaji u vodiča 

 

a. 60-minútový cestovný lístok – občianske cestovné  0,80 1 € 

 

b. 60-minútový cestovný lístok – zľava 40%   0,50 € 

 

c. 24-hodinový cestovný lístok – občianske cestovné  2,40 3 € 

 

d. 72-hodinový cestovný lístok – občianske cestovné  4,90 6 € 

 

e. 168-hodinový cestovný lístok – občianske cestovné  8,40 10 € 

 

 

2. Krátkodobé cCestovné lístky zakúpené prostredníctvom SMS 
 

a. 70-minútový cestovný lístok – občianske cestovné  0,80 1 € 

    

    vykonávať zárobkovú činnosť) 

3. Krátkodobé Jednorazové cestovné lístky zakúpené prostredníctvom dopravnej alebo 

bankovej karty 
 

a. 60-minútový cestovný lístok – občianske cestovné  0,50 0,75 € 

 

b. 60-minútový cestovný lístok – zľavnený zľava 40%  0,30 0,45 € 

 

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

 

d. 24-hodinový cestovný lístok – občianske cestovné  2,40 3 € 

 

e. 72-hodinový cestovný lístok – občianske cestovné  4,90 6 € 

 

f. 168-hodinový cestovný lístok – občianske cestovné  8,40 10 € 



 

             

4. Krátkodobé Jednorazové cestovné lístky zakúpené prostredníctvom mobilnej 

aplikácie dopravcu 
 

a. 70-minútový cestovný lístok – občianske cestovné  0,50 0,75 € 

 

b. 70-minútový cestovný lístok – zľavnený zľava 40%  0,30 0,45 € 

 

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

 

d. 24-hodinový cestovný lístok – občianske cestovné  2,40 3 € 

 

e. 72-hodinový cestovný lístok – občianske cestovné  4,90 6 € 

 

f. 168-hodinový cestovný lístok – občianske cestovné  8,40 10 € 

 

 

5. Predplatné cestovné lístky v elektronickej forme 
 

5.1 Mesačné cestovné lístky 

 

a. mesačný cestovný lístok – občianske cestovné     20,00 25,00 € 

 

b. mesačný cestovný lístok – zľavnený zľava 40%     12,00 15,00 € 

  

5.2 Štvrťročné cestovné lístky 

 

a. štvrťročný cestovný lístok – občianske cestovné     50,00 65,00 € 

 

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

                      

5.3 Polročné cestovné lístky 

 

a. polročný cestovný lístok – občianske cestovné     90,00 115,00 € 

 

b. polročný cestovný lístok – zľavnený zľava 40%     54,00 70,00 € 

                     

5.4 Ročné cestovné lístky 

 

a. ročný cestovný lístok – občianske cestovné   165,00 185,00 € 

 

b. ročný cestovný lístok – zľavnený zľava 40%     99,00 110,00 € 

 

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

 

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

 

e. ročný cestovný lístok – osobitné 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. Za zľavnené cestovné 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 alebo Zlatej alebo Diamantovej Jánskeho plakety 

alebo Kňazovického medaily 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 osobitné 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 „osobitné 

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 „osobitné 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 „osobitné 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 „osobitné 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. 

c) Počas podujatia Európsky týždeň mobility môže Mestský úrad v Nitre dopravcovi 

mimoriadne nariadiť poskytovanie ďalších zliav cestovného za účelom motivácie 

verejnosti k zvýšenému používaniu MHD. 

 

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 občianskeho cestovného 0,50 € 

so zúčtovaním 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 ***/2023-MZ zo dňa 

02.02.2023.  

 

Dňom nadobudnutia záväznosti tohto cenového výmeru sa končí platnosť Sadzby cestovného 

mestskej autobusovej dopravy č. 1/2022 zo dňa 14.03.2022, vydanej Mestom Nitra. 

 

Tento výmer nadobúda účinnosť od 01.03.2023. 

 

 

        MAREK HATTAS 

V Nitre **.**.2023      primátor mesta Nitra  


