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

Határozati javaslat a városi tömegközlekedés 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 

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. 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

September 2022 

2022 szeptember 

 

 

 



 

Dôvodová správa 

 

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi 

mestom Dunajská Streda ako prijímateľom a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky, v zastúpení Trnavského samosprávneho kraja ako 

poskytovateľom, uzatvorenej dňa 26.08.2022, bol mestu Dunajská Streda poskytnutý 

nenávratný finančný príspevok na realizáciu aktivít projektu - Nákup a náhrada autobusov 

mestskej hromadnej dopravy a/alebo prímestskej autobusovej dopravy 

vysokoenvironmentálnymi nízkopodlažnými autobusmi na alternatívny pohon spolu s 

budovaním zodpovedajúcej zásobovacej infraštruktúry.  

 

Z poskytnutého finančného príspevku mesto Dunajská Streda zakúpi 2 kusy autobusov na 

elektrický pohon. Tieto autobusy nahradia súčasné autobusy na dieslový pohon, ktoré 

zabezpečujú prepravu cestujúcich na linkách MHD č. 1 a č. 2.  

 

Mesto Dunajská Streda sa v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku zaviazalo, že cestujúci 

budú môcť využívať služby mestskej autobusovej dopravy zdarma. Z uvedeného dôvodu sa 

navrhuje predkladaná zmena Tarify mestskej autobusovej dopravy v meste Dunajská Streda. 

 

Kúpa autobusov na elektrický pohon prispeje okrem iného k rozvoju trvalo udržateľného 

dopravného systému na území mesta Dunajská Streda, ktorý bude zaručovať mobilitu a prístup 

k hlavným službám verejnej osobnej dopravy pre všetky kategórie občanov. 

 

Výmena autobusov zabezpečujúcich prepravu cestujúcich na linkách MHD č. 1 a č. 2 ďalej 

prispeje k celkovému zlepšeniu úrovne a komfortu verejnej osobnej dopravy na území mesta 

Dunajská Streda.  

 

Obstarané mestské, vysoko environmentálne a nízkoemisné autobusy na elektrický pohon 

umožnia značne znížiť negatívny vplyv mestskej hromadnej dopravy na životné prostredie a 

zároveň umožnia znížiť celkové prevádzkové náklady na zabezpečovanie verejnej osobnej 

dopravy v meste Dunajská Streda. Využitím bezplatnej mestskej autobusovej dopravy prispejú 

aj obyvatelia mesta k zníženiu negatívnych vplyvov spôsobených motorovými vozidlami na 

životné prostredie. Využitie tejto bezplatnej prepravy môže ďalej predstavovať aj ekonomický 

prínos pre samotných obyvateľov mesta. 

 

Mesto Dunajská Streda určuje sadzbu cestovného pre všetky skupiny cestujúcich a psa so 

špeciálnym výcvikom, sadzbu za prepravu cestovnej batožiny, živých spoločenských zvierat 

prepravovaných spolu s cestujúcim, ako aj podmienky prepravy na linkách mestskej 

autobusovej dopravy v meste Dunajská Streda v zmysle príslušnej legislatívy, a to zákona NR 

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

 

Doterajšia Tarifa mestskej autobusovej dopravy v Dunajskej Strede je platná s účinnosťou od 

1.5.2022. 

 

Návrh prerokovala: 

Komisia MsZ pre rozvoj mesta a odporúča ho schváliť. 

Komisia MsZ pre financie a odporúča ho schváliť. 

Mestská rada Dunajská Streda a odporúča ho schváliť. 

 

Materiál vypracovala:  

Mgr. Dominika Eszter Pelechová, referát organizačný ÚP MsÚ 


