Tarifa MHD Partizánske
Tarifa NHD Partizánske platná od 01.09.2017
Cestovné lístky zakúpené u vodiča v hotovosti:
plný občiansky cestovný lístok
deti od 6 do 15 rokov, žiaci, študenti do 26 rokov
osoby ťažko zdravotne postihnuté, držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S
cestovné pre občanov nad 70 rokov veku
batožina (bezplatne do rozmerov 20x30x50 cm, alebo tvaru valca
ktorého dĺžka nepresahuje 150cm a priemer 10 cm, alebo tvaru dosky,
ktorej rozmer nepresahuje 5x80x100 cm, pričom nesmie presiahnuť ani
jeden z uvedených rozmerov, ak sa prepravuje v priestore pre cestujúce
osoby
f) pes, prípadne iné drobné zvieratá ( pokiaľ nie je v schránke)
g) sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S
h) starobný dôchodca nad 60 rokov veku
ch) invalidný dôchodca
i) detský kočík bez dieťaťa
1.
a)
b)
c)
d)
e)

0,50€
0,25€
0,10€
0,10€

0,50€
0,50€
0,25€
0,25€
0,25€
0,25€

Cestovný lístok zakúpený prostredníctvom dopravnej karty:
plný občiansky cestovný lístok
0,37€
deti od 6 do 15 rokov, žiaci, študenti do 26 rokov
0,17€
osoby ťažko zdravotne postihnuté, držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S
0,10€
cestovné pre občanov nad 70 rokov veku
0,10€
batožina(bezplatne do rozmerov 20x30x50 cm, alebo tvaru valca
0,37€
ktorého dĺžka nepresahuje 150cm a priemer 10 cm, alebo tvaru dosky,
ktorej rozmer nepresahuje 5x80x100 cm, pričom nesmie presiahnuť ani
jeden z uvedených rozmerov, ak sa prepravuje v priestore pre cestujúce osoby
f) pes, prípadne iné drobné zvieratá ( pokiaľ nie je v schránke)
0,37€
g) sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S
0,17€
h) starobný dôchodca nad 60 rokov veku
0,17€
ch) invalidný dôchodca
0,17€
i) detský kočík bez dieťaťa
0,17€
j) držitelia Zlatej Jánskeho plakety
0,17 €
k) držitelia Diamantovej Jánskeho plakety a Kňazovického medaily
0,00 €
m) dopravná karta
3,50 €
2.
a)
b)
c)
d)
e)

3. Rozsah a výška poskytovaných zliav a bezplatnej prepravy
Bezplatne sa prepravujú:
a) deti do 6 rokov
b) detský kočík s dieťaťom
c) vodiaci pes, invalidný vozík,
4. Nárok na poskytovanie zliav a bezplatnej prepravy preukazujú oprávnené osoby
týmito dokladmi:

a) dopravnou kartou, prípadne preukazom na preukázanie veku u detí od 6 do 15
rokov veku, ktorý je vydaný na základe rodného listu, prípadne kartičky poistenca ,
iba vtedy, pokiaľ vek prepravovaného dieťaťa nie je možné určiť z fyzického vzhľadu
u osôb podľa ods.1 a 2. písm. b)
b) dopravnou kartou , ktorá je vydaná na základe potvrdenia príslušnej školy u žiakov
a študentov do 26 rokov veku podľa ods. 1. a 2. písm. b),
c) dopravnou kartou, prípadne preukazom ŤZP a ŤZP-S u osôb podľa ods. 1. a 2. písm.
c) a g)
d) dopravnou kartou, občianskym preukazom, pasom alebo preukazom na preukázanie
veku opatreným fotografiou, ktorý je vydaný na základe občianskeho preukazu u osôb
podľa ods. 1. a 2. písm. d)
e) dopravnou kartou opatrenou fotografiou, prípadne preukazom s fotografiou, ktorý je
vydaný dopravcom na základe príslušného potvrdenia u osôb podľa ods.1. a 2. písm.
h) , ch) a u detí do 6 rokov veku, ale iba vtedy ,ak vek prepravovaného dieťaťa nie je
možné určiť z fyzického vzhľadu u osôb podľa ods.3 písm. a)
f) dopravnou kartou opatrenou fotografiou, ktorá je vydaná na základe preukazu
Jánskeho plakety alebo Kňazovického medaily u osôb podľa ods. 2.písm. j) , k)
5. Cestovné je jednotné v celej sieti MHD Partizánske.
6. Maximálne ceny sú určené vrátane DPH.
7. Súbeh zliav
Ak je možné uplatniť jednosmerné zľavnené cestovné z viacerých dôvodov, zľava sa
poskytuje len raz.

