
 

 

Materiál na rokovanie       Materiál č.: .../2016/11     

11. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testület 

11. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

Návrh na schválenie refundácie cestovného resp. časti cestovného obyvateľom s trvalým 

bydliskom mestskej časti Mliečany a Čótfy 

Javaslat az Ollétejed városrészben és Csótfán állandó lakhellyel rendelkező lakosok teljes 

illetve részleges utazási költségtérítésének jóváhagyására 

 

Predkladá :    JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta Dunajská Streda 

Beterjeszti:     

 

Preveril: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka úradu 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:   Ing. Erika Szelle, vedúca Odboru stavebného 

Felelős:   

 

Návrh na uznesenie: 

Határozati javaslat: 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu 

                                                        
 A/  s ch v a ľ u j e 

 

refundáciu cestovného resp. časti cestovného obyvateľom 

s trvalým bydliskom mestskej časti Mliečany a Čótfy, ktorí 

cestujú prímestskými linkami medzi Dunajskou Stredou 

a mestskou časťou Mliečany resp. Dunajskou Stredou a Čótfou, 

vo výške zliav poskytnutých ostatným obyvateľom mesta podľa 

Zásad vydávania a  používania Vernostnej karty mesta Dunajská 

Streda a  Tarify mestskej hromadnej dopravy v  meste Dunajská 

Streda s účinnosťou od 1.5.2016. Refundácia sa vykoná 

štvrťročne pozadu na základe podkladov poskytnutých 

prepravnou spoločnosťou SAD Dunajská Streda, a.s. 

 

 

Apríl 2016 

2016. április 



Dôvodová správa 

 

k bodu: Návrh na schválenie refundácie cestovného resp. časti cestovného obyvateľom 

mestskej časti Mliečany a Čótfy 

 

Autobusy mestskej hromadnej dopravy nepremávajú medzi  Dunajskou Stredou a medzi 

mestskou časťou Mliečany a ani medzi Dunajskou Stredou a Čótfou, nakoľko ich prevádzka by 

bola nerentabilná. Z tohto dôvodu obyvatelia mestskej časti Mliečany na cestovanie medzi 

Dunajskou Stredou a  mestskou časťou Mliečany používajú prímestskú autobusovú dopravu, 

linky č. 201401, 201413 a 201422 a obyvatelia Čótfy na cestovanie medzi Dunajskou Stredou 

a Čótfou používajú prímestskú autobusovú dopravu, linku č. 201412. Cestujúci pri cestovaní 

prímestskou autobusovou dopravou platia cestovné lístky vo výške stanovenej výmerom 

Trnavského samosprávneho kraja pre prímestskú pravidelnú autobusovú dopravu. 

Dospelý obyvateľ mestskej časti Mliečany zaplatí za jeden cestovný lístok z Mliečan do 

Dunajskej Stredy (alebo späť) v hotovosti 0,55 €, pri použití dopravnej karty 0,36 €. Na druhej 

strane obyvateľ – držiteľ vernostnej karty mesta Dunajská Streda a dopravnej karty používajúci 

mestskú hromadnú dopravu si kupuje cestovný lístok za 0,25 €. 

Vybrané skupiny cestujúcich – deti do 15. roku veku, žiaci a študenti do dovŕšenia 26. 

roku veku,  držitelia preukazu ŤZP a ŤZP–S a ich sprievodcovia - sa v prímestskej doprave 

prepravujú v cene cestovného lístka 0,35 € pri platbe v hotovosti a 0,22 € pri platbe dopravnou 

kartou. Dôchodcovia nad 70. rokov veku sa prepravujú v cene 0,20 €. Vybrané skupiny 

cestujúcich a dôchodcovia, ktorí ešte nedosiahli vek 70 rokov, pokiaľ sú držiteľmi platnej 

Vernostnej karty mesta Dunajská Streda a dopravnej karty,  cestujú zadarmo.  

Túto disproporciu pre obyvateľov mestskej časti Mliečany a Čótfy je možné odstrániť 

refundáciou nákladov vzniknutých rozdielom medzi cenou cestovného lístka prímestskej 

autobusovej dopravy a cenou cestovného mestskej hromadnej dopravy. 

Podmienkou refundácie nákladov pre obyvateľov mestskej časti Mliečany a Čótfy je 

vyžiadanie si novej dopravnej karty alebo preregistrácia existujúcej dopravnej karty na 

autobusovej stanici v Dunajskej Strede.  Obyvateľ Mliečan a Čótfy ďalej musí podať žiadosť 

o refundáciu nákladov na Mestský úrad Dunajská Streda s uvedením bankového účtu žiadateľa 

v tvare IBAN. Vyúčtovanie nákladov sa vykoná štvrťročne pozadu poukázaním finančných 

prostriedkov na bankový účet žiadateľa. Na realizáciu refundácie cestovného nie je potrebné 

predkladať cestovné lístky, výška refundácie bude určená z tzv. účtu dopravnej karty, ktorý 

dopravca predloží za rozhodné obdobie  Mestskému úradu Dunajská Streda. 

 


