
TARIFA  DOPRAVCU PRE PREPRAVU CESTUJÚCICH A BATOŽÍN 

V MESTSKEJ VEREJNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE MARTIN, VRÚTKY 

 

 Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť (ďalej len "dopravca") vydáva 

túto tarifu na vykonanie príslušných ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky  

č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, vyhlášky č. 5/2020 Ministerstva dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky z 27. decembra 2019 a Tarify (dohodnutého cenníka) č. 1/2020 a jeho 

dodatkov, ktorý spoločne vydali mestá Martin, Vrútky a obce Bystrička, Lipovec, Turčianske 

Kľačany dňa 13.7.2020. 

 

PRVÁ ČASŤ 

1. Táto tarifa je súčasťou Tarify pravidelnej autobusovej prepravy cestujúcich a batožín 

dopravcu a jej jednotlivé články platia pre mestskú pravidelnú autobusovú prepravu 

primerane. 

2. Tarifné vybavenie v mestskej autobusovej doprave Martin, Vrútky je možné 

zrealizovať platbou v hotovosti, kartou vydanou dopravcom alebo inou kartou 

s dopravnou aplikáciou (ďalej dopravnou kartou) a Mestskou kartou Martin. 

 

DRUHÁ ČASŤ 

 

Článok 1 

Cestovné a jeho druhy 

 

1. Cestovné je cena za prepravu cestujúceho v mestskej autobusovej doprave. 
 

2. Druhy cestovného sú: 

 

- základné cestovné na jednotlivú cestu 
 

   uhrádzané: cena: 

 v hotovosti   1,00 € 

 dopravnou kartou    0,70 € 

 Mestskou kartou Martin   0,59 € 

 

- zľavnené cestovné na jednotlivú cestu 
 

  uhrádzané:  cena: 

 v hotovosti   0,70 € 

 dopravnou kartou   0,50 € 

 Mestskou kartou Martin   0,39 € 

 

- časové cestovné 
 

 časový lístok z dopravnej karty: cena: 

 občiansky 30 denný 28,00 € 

 občiansky 90 denný 78,00 € 

 zľavnený 30 denný 20,00 € 

 zľavnený 90 denný 55,00 € 

 

 



 časový lístok z Mestskej karty Martin: cena: 

 občiansky 30 denný 24,00 € 

 občiansky 90 denný 66,00 € 

 zľavnený 30 denný 16,00 € 

 zľavnený 90 denný 43,00 € 

 

 

  

 

3. Základné cestovné je cena za prepravu osôb, ktoré neuplatňujú nárok na zľavu, 

bezplatnú prepravu, alebo osobitné cestovné. 

 

4. Zľavnené cestovné je cena so zľavou zo základného cestovného za prepravu 

a poskytne sa : 

a) deťom od šiesteho roku veku do dovŕšenia 16. roku veku, 

b) -  žiakom a študentom základných a stredných  škôl  podľa  zákona č. 245/2008 . 

Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) v znení neskorších predpisov, 

 - študentom vysokých škôl a fakúlt podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, 

 - žiakom a študentom študujúcim v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje  

za ekvivalent  štúdia na školách zriadených v Slovenskej republike, 

 - deťom a mládeži z detských domovov, ústavov sociálnej starostlivosti 

a zariadení pre dlhodobo chorých, 

 - žiakom a študentom najdlhšie do dovŕšenia 26. rokov veku, 

c) ťažko zdravotne postihnutým osobám, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S, 

d) pes, ak nie je prepravovaný v schránke, 

e) batožina presahujúca rozmer 30x40x60 cm v ktoromkoľvek rozmere. 

 

5. Osobitné cestovné pre občanov nad 62 a nad 65 rokov veku ( na jednotlivú cestu ) 

 

maximálna sadzba 

platba dopravnou     platba mestskou 

kartou    kartou 

 

Cestovný lístok osobitný   ..0,50 €    .0,39 €  

 

a) Osobitné cestovné na jednotlivú cestu sa poskytne občanom SR nad 65 rokov 

veku, ktorí majú trvalý pobyt v SR pri platbe dopravnou, alebo mestskou kartou. 

b) Osobitné cestovné na jednotlivú cestu pre občanov nad 62 rokov veku sa poskytne 

občanom SR, ktorí majú trvalý pobyt v meste Martin, pri platbe mestskou kartou. 

 

 



 

 

Článok 2 

Dovozné 

 

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

2. Sadzba dovozného je zľavnené cestovné na jednotlivú cestu. 
 

 

Článok 3 

Bezplatná preprava 

 

1. Bezplatne sa prepravujú: 

a) deti do dovŕšenia šiesteho roku veku, 

b) sprievodcovia ťažko zdravotne postihnutých osôb, držiteľov preukazu ŤZP-S 

alebo ich vodiace psy, 

c) držitelia preukazu ŤZP, ŤZP-S na invalidnom vozíku, vrátane invalidného vozíka, 

d) detský kočík s dieťaťom s jednou dospelou osobou, 

e) občania SR nad 70 rokov veku, ktorí majú trvalý pobyt v SR, a ktorí svoj nárok na 

bezplatné cestovanie preukážu platnou dopravnou kartou vydanou SAD Žilina, 

a.s., alebo Mestskou kartou Martin, 

f) všetci cestujúci počas víkendu Európskeho týždňa mobility, ktorí sa preukážu 

platným vodičským preukazom, 

g) vodiaci pes počas výcviku. 

 

TRETIA ČASŤ 

Tarifné a všeobecné podmienky 

 

1. Pre poskytnutie zľavy zo základného cestovného a bezplatnej prepravy na mestských 

autobusových linkách platia tarifné podmienky platné na prímestských autobusových 

linkách primerane. 

2. Podmienky používania Mestskej karty Martin a poplatky stanovujú Cenník a 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Multicard, a.s., ktorý je emitentom 

mestských kariet Martin. 

3. Maximálne sadzby cien v mestskej pravidelnej doprave osôb a podmienky regulácie 

cien platia pre dopravcu, ktorému udeľujú licenciu mestá Martin, Vrútky a obce 

Bystrička, Lipovec, Turčianske Kľačany. 

4. Informácia o cestovnom a prepravných podmienkach formou cenníka, vývesky alebo 

iným primeraným spôsobom sa sprístupňuje na viditeľnom a verejne prístupnom 

mieste. 

5. Uvedené maximálne sadzby sú vrátane dane z pridanej hodnoty. 

  

 

 Tarifa platí od 15.1.2021 

 

 

  

 Ing. Peter  Pobeha 
 generálny riaditeľ spoločnosti 


