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Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť (ďalej len "dopravca") vydáva túto tarifu na vykonanie 
príslušných ustanovení zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, Prepravného poriadku autobusovej dopravy 
Dopravcu a cenníka cestovného. 

 

Čl. 1. Základné ustanovenia 

1. Táto tarifa upravuje najmä sadzby základného cestovného, osobitného cestovného dopravcu,  
príplatkov a ďalších úhrad spojených s prepravou cestujúcich a ich batožín, ako aj podmienky dopravcu, 
za ktorých sa sadzby uplatňujú (ďalej len "tarifné podmienky"). 

2. Tarifa platí na linku 511504, ktorú zabezpečuje Dopravca. 

3. Tarifa platí spolu s Prepravným poriadkom dopravcu a Obchodnými podmienkami dopravcu, ktorý 
upravujú podmienky, za ktorých dopravca prepravuje osoby a batožinu. 

4. Tarifa nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovom sídle Dopravcu. 

5. Dopravcom podľa tejto tarify je Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť (ďalej len 
Dopravca). Dopravca je právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, 
oddiel Sa vložka číslo 10362/L. 

6. Cestovné je cena za prepravu cestujúceho stanovená dopravcom v závislosti od druhu cestovného. 

7. Obyčajné cestovné je cena za prepravu osôb, ktoré neuplatňujú nárok na osobitné cestovné, alebo  
bezplatnú prepravu. 

8. V pravidelnej diaľkovej vnútroštátnej autobusovej doprave platia ustanovenia v rozsahu tarify 
pravidelnej prímestskej dopravy. 

 

Čl. 2. Osobitné ustanovenia pravidelnej diaľkovej vnútroštátnej autobusovej dopravy 

Následné osobitné ustanovenia platia pre pravidelnú diaľkovú vnútroštátnu autobusovú dopravu na linke 511504 
Žilina – Martin – Žiar nad Hronom – Štúrovo. 

 

Čl. 2.1. Cestovné a jeho druhy 

1. Sadzby obyčajného cestovného a osobitného cestovného sú stanovené v cenníku linky. Osobitné 
cestovné sa vzťahuje na všetkých cestujúcich (nie je obmedzená na občanov so štátnou príslušnosťou 
v SR), (príloha č. 1). 

2. Druhy cestovného sú: 

jednosmerné obyčajné cestovné 
hotovosť 

dopravná karta 

jednosmerné osobitné cestovné 
hotovosť 

dopravná karta 

3. Osobitné cestovné je cestovné pre cestujúcich: 

a) deti a mládež od 0. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku na jednotlivú cestu, 

b) ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S, 

c) sprievodca ťažko zdravotne postihnutej osoby, držiteľa preukazu ŤZP-S, 

d) občan po dovŕšení 62 rokov veku na jednotlivú cestu 
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4. Cestovné sa vypočíta za určenú tarifnú vzdialenosť podľa cenníka. Pri predĺžení alebo skrátení linky 
z dôvodu vyhlásených obchádzok, vypočíta dopravca novú tarifnú vzdialenosť zodpovedajúcu 
skutočne používanej dopravnej ceste. Cestovné lístky zakúpené pred zmenou tarifnej vzdialenosti 
platia po celú dobu ich platnosti. Prípadný rozdiel v cene cestovného lístka dopravca nevracia ani 
nevyberá. 

 

Čl. 2.2. Dovozné 

1. Dovozné je úhrada, za ktorú dopravca prepravuje batožiny. 

2. Dovozné určuje dopravca podľa hmotnosti, rozmerov a tarifnej vzdialenosti za každý jeden kus 
(zväzok), pri preprave lyží za každý jednotlivý pár vrátane palíc. Sadzby dovozného sú stanovené 
cenníkom, ktorý je prílohou tejto tarify. 

3. Plateniu dovozného podliehajú batožiny s rozmermi väčšími ako 30x40x60 cm, tvaru valca s dĺžkou 
nad 150 cm s priemerom od 10 cm, tvaru dosky s rozmermi väčšími ako 5x80x100 cm. 

4. Batožina, za ktorú je cestujúci povinný zaplatiť dovozné, je aj taký predmet, u ktorého čo len jeden 
rozmer presahuje uvedené rozmery v odst. 3 toho článku. 

5. Plateniu dovozného nepodliehajú príručné batožiny alebo zvieratá (v schránke), ktoré nedosahujú 
rozmery uvedené v odst. 3 tohto článku a pokiaľ nie sú vylúčené z prepravy, zároveň drobné 
predmety, ktoré môžu cestujúci podľa potreby držať v lone alebo v ruke. 

 

Čl. 2.3. Bezplatná preprava 

Bezplatne sa prepravujú: 

1. sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky 

2. vodiace psi osôb zdravotne ťažko postihnutých, držiteľov preukazov ŤZP-S 

 

Čl. 2.4. Niektoré ďalšie úhrady 

1. Cestujúci, ktorý znečistí autobus, alebo jeho interiér, uhradí dopravcovi takto spôsobenú škodu 
v plnej výške. 

2. Cestujúci, ktorý poškodí autobus, alebo jeho interiér, uhradí dopravcovi takto spôsobenú škodu v 
plnej výške. 

 

Čl. 2.5. Všeobecné ustanovenia 

1. Predaj cestovných lístkov je zabezpečený v klientskych centrách dopravcu a predpredajných miestach 
so zakúpením miestenky. 

2. Doplnkový predaj cestovných lístkov a dovozného je zabezpečený u vodiča. 
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Príloha č. 1 

Cenník 
cestovného v diaľkovej autobusovej doprave 

linka 511504, platný od 02.09.2018 

Tarifná vzdialenosť Jednosmerné obyčajné cestovné 
hotovosť a DK 

Jednosmerné osobitné cestovné 
hotovosť a DK 

km 

1 4 0,70 € 0,60 € 
5 7 0,80 € 0,70 € 

8 10 1,00 € 0,90 € 

11 13 1,10 € 1,00 € 

14 17 1,20 € 1,10 € 

18 20 1,30 € 1,20 € 

21 25 1,60 € 1,40 € 

26 30 1,90 € 1,70 € 

31 35 2,20 € 2,00 € 

36 40 2,40 € 2,20 € 

41 45 2,50 € 2,30 € 

46 50 2,90 € 2,60 € 

51 55 3,10 € 2,80 € 

56 60 3,20 € 2,90 € 

61 70 3,70 € 3,30 € 

71 80 4,20 € 3,80 € 

81 90 4,80 € 4,30 € 

90 100 5,30 € 4,80 € 

101 110 5,40 € 4,90 € 

111 120 5,90 € 5,30 € 

121 130 6,50 € 5,90 € 

131 140 6,70 € 6,00 € 

141 150 7,30 € 6,60 € 

151 160 7,90 € 7,10 € 

161 170 8,40 € 7,60 € 

171 180 8,80 € 7,90 € 
181 190 9,40 € 8,50 € 
191 200 9,80 € 8,80 € 
201 210 10,40 € 9,40 € 

211 220 10,90 € 9,80 €     
  Dovozné 0,30 € 

    

 


