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Materiál na rokovanie      Materiál č.:  .../2022/30 

30. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

30. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban   

 

 

 

Návrh na schválenie Tarify mestskej autobusovej dopravy v meste Dunajská Streda.   

Határozati javaslat a városi tömegközlekedési útiköltségeinek díjszabásáról.  

 

Predkladá: Ing. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Kontrolovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedná: Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho ÚP MsÚ 

Felelős: 

 

 

Návrh na uznesenie:  Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat:    

  

A/ s c h v a ľ u j e 

Tarifu mestskej autobusovej dopravy v meste Dunajská Streda 

s účinnosťou od 1. mája 2022 v predloženom rozsahu. 

 

   

 

   B/ s p l n o m o c ň u j e  

primátora mesta k vykonaniu právnych úkonov potrebných na 

realizáciu tohto uznesenia..   

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apríl 2022 

2022 április 

 



 2 

Dôvodová správa 

 

Predložený návrh tarify upravuje sadzby cestovného, zliav a ďalších tarifných podmienok na 

linkách MHD Dunajská Streda, ktoré mesto Dunajská Streda určuje v zmysle príslušnej 

legislatívy (zákon NR SR č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov), a to 

s návrhom účinnosti od 1. mája 2022. Návrh oproti súčasnému stavu prináša úpravy v 

nasledujúcich oblastiach: 

1. Počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom 

cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území 

Ukrajiny sa navrhuje zaviesť bezplatnú prepravu odídencov z Ukrajiny, ktorý majú status 

dočasného útočiska podľa zákona NR SR č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2. V záujme rozvoja cestovného ruchu v meste Dunajská Streda sa taktiež navrhuje bezplatná 

preprava na linke č. 1, 201101, spoje číslo: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 210 

(spoje medzi autobusovou stanicou a termálnym kúpaliskom)  

Ostatné podmienky, za ktorých sa sadzby cestovného a ostatných cien uplatňujú ako aj sadzby 

cestovného ostávajú bez zmien. 

 

Legislatíva: 

Zákon NR SR č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov 

§21 

6)Zmluva o službách s dopravcom pravidelnej dopravy musí mať písomnú formu. Ak 

osobitný predpis neustanovuje inak,39) zmluva o službách obsahuje najmä  

a)presné vymedzenie záväzku, najmä vymedzenie územia alebo autobusových liniek, rozsah 

prepráv a ich časové rozloženie počas dňa a týždňa, ako aj povahu a rozsah výlučných práv, ak 

boli dohodnuté,  

b)prípustnosť plnenia záväzku vykonávajúcim dopravcom alebo subdodávateľom a 

vymedzenie jeho podielu na prevádzkovaní autobusovej linky,  

c)tarifu, najmä maximálnu sadzbu základného cestovného a cestovného vybraných skupín 

cestujúcich40) a minimálne spôsoby dokladovania príslušnosti cestujúcich v rámci týchto 

skupín,  

d)spôsob výpočtu príspevku a harmonogram jeho postupnej úhrady, 

e)spôsob kontroly plnenia záväzku a spôsob vykazovania jeho plnenia, 

f)nápravné opatrenia a možné sankcie za neplnenie záväzku, 

g)platnosť zmluvy v rozsahu podľa osobitného predpisu.41) 

 

§ 17 

Tarifa 

(1)Tarifa upravuje 

a)sadzby základného cestovného a príplatkov k nim, 

b)sadzby cestovného pre všetky skupiny cestujúcich a psa so špeciálnym výcvikom, 

c)ceny za prepravu cestovnej batožiny, živých spoločenských zvierat prepravovaných spolu s 

cestujúcim,  

d)ceny za prepravu autobusových zásielok, 

e)sadzbu sankčnej úhrady podľa odseku 2 a 

f)podmienky, za ktorých sa sadzby cestovného a ostatných cien uplatňujú. 

(2)Sankčnú úhradu pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom určí dopravca najviac do 

stonásobku základného cestovného bez príplatkov.  

(3)Dopravca je povinný zverejniť tarifu na svojom webovom sídle a zabezpečiť, aby sa aspoň 

základné údaje sprístupnili verejnosti v cestovnom poriadku, a ak je to možné, aj v priestoroch 

autobusovej stanice a v autobusoch, a aby osádka autobusu a revízori boli schopní informovať 

cestujúcich o sadzbách a ostatných cenách pred začatím prepravy a počas nej.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/56/20220221#poznamky.poznamka-39
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/56/20220221#poznamky.poznamka-40
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/56/20220221#poznamky.poznamka-41
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Doterajšia tarifa mestskej autobusovej dopravy v Dunajskej Strede je platná s účinnosťou od 

1.7. 2015. 

 

 

Návrh prerokovala: 

Komisia MsZ pre rozvoj mesta a odporúča - neodporúča ho schváliť. 

Komisia MsZ pre financie a odporúča - neodporúča ho schváliť. 

Mestská rada a odporúča - neodporúča ho schváliť. 

 

 

 

Materiál vypracovala:  

Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP MsÚ za súčinnosti oddelenia ÚP a dopravy MsÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


