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Príloha č. 1: 
 

PREPRAVNÉHO PORIADKU PRE PRAVIDELNÚ PRÍMESTSKÚ AUTOBUSOVÚ DOPRAVU 
 

ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 

 

 

 

TARIFA DOPRAVCU 

 

pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy 
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Čl. 1: Úvodné ustanovenia 
 

1. Tarifa dopravcu pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy (ďalej len „tarifa“), upravuje vzťahy 
medzi spoločnosťou ARRIVA Nové Zámky  a.s. (ďalej len dopravca) a cestujúcim, v zmysle 
ustanovenia §17 zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. 

2. Pre prepravu cestujúcich, príručných batožín, detských kočíkov a živých spoločenských zvierat 
autobusmi na pravidelných prímestských autobusových linkách (ďalej len PAL) prevádzkovanými 
dopravcom platia tieto tarifné zásady: 
- tarifa určuje výšku cestovného za prepravu osôb, príplatkov a zliav a dovozného za príručné 

batožiny, živé spoločenské zvieratá, kočíky, ako aj podmienky za akých sa sadzby poskytujú 
v členení: 

- jednosmerné obyčajné cestovné 
- jednosmerné osobitné cestovné I 
- jednosmerné osobitné cestovné II 

3. Úhrada za nepreukázanie sa platným cestovným lístkom je uvedená v článku 2, bod E. 
4. Základné údaje tarify – ceny a zľavy, sú sprístupnené cestujúcej verejnosti v autobusoch dopravcu 

vo forme vývesiek. Tarifa v plnom znení je k nahliadnutiu na obchodných miestach, dispečerských 
pracoviskách a na webovom sídle dopravcu. 

5. Tarifa je neoddeliteľnou súčasťou prepravného poriadku dopravcu, ktorý upravuje podmienky, za 
ktorých dopravca prepravuje osoby, batožinu, živé spoločenské zvieratá. 

 
 

Čl. 2: Druhy a ceny cestovných lístkov, dovozného, poplatkov a úhrad 
 
 
A. Jednosmerné obyčajné cestovné 
 
tarifná vzdialenosť      platba v hotovosti  platba z čipovej karty 
 
do 4 km       0,55 €   18 0,45 € 
5 až 7 km       0,60 €   18 0,50 € 
8 až 10 km     80,70 €   18 0,60 € 
11 až 13 km     80,85 €   18 0,75 € 
14 až 17 km     81,00 €   18 0,90 € 
18 až 20 km     81,10 €   18 1,00 € 
21 až 25 km     81,30 €   18 1,20 € 
26 až 30 km     81,55 €   18 1,45 € 
31 až 35 km     81,80 €   18 1,70 € 
36 až 40 km     81,95 €   18 1,85 € 
41 až 45 km     82,05 €   18 1,95 € 
46 až 50 km     82,35 €   18 2,25 € 
51 až 55 km     82,60 €   18 2,50 € 
56 až 60 km     82,75 €   18 2,65 € 
61 až 70 km     83,10 €   18 3,00 € 
71 až 80 km     83,45 €   18 3,35 € 
81 až 90 km     84,05 €   18 3,95 € 
91 až 100 km     84,40 €   18 4,30 € 
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B. Jednosmerné osobitné cestovné I 
 
tarifná vzdialenosť       platba v hotovosti  platba z čipovej karty 
 
do 4 km       0,40 €   18 0,30 € 
5 až 7 km       0,40 €   18 0,30 € 
8 až 10 km     80,50 €   18 0,40 € 
11 až 13 km     80,55 €   18 0,45 € 
14 až 17 km     80,60 €   18 0,50 € 
18 až 20 km     80,65 €   18 0,55 € 
21 až 25 km     80,75 €   18 0,65 € 
26 až 30 km     80,90 €   18 0,80 € 
31 až 35 km     81,00 €   18 0,90 € 
36 až 40 km     81,10 €   18 1,00 € 
41 až 45 km     81,15 €   18 1,05 € 
46 až 50 km     81,25 €   18 1,15 € 
51 až 55 km     81,40 €   18 1,30 € 
56 až 60 km     81,45 €   18 1,35 € 
61 až 70 km     81,65 €   18 1,55 € 
71 až 80 km     81,85 €   18 1,75 € 
81 až 90 km     82,15 €   18 2,05 € 
91 až 100 km     82,30 €   18 2,20 € 
 
 
C. Jednosmerné osobitné cestovné II 
 
tarifná vzdialenosť       platba v hotovosti    platba z čipovej karty 
 
za každých, aj začatých 25 km   80,30 €   18   0,30 € 
 
 
D. Dovozné 
 
batožiny s výnimkou podľa Čl. 3 bodu 1C a živé spoločenské zvieratá prepravované spolu s cestujúcim do 
25 kg – bez ohľadu na vzdialenosť        0,30 € 
 
 
E. Poplatky a úhrady  
 
za vydanie preukazu na zľavu                                                                                         0,65  €  
manipulačný poplatok                                                                                                       0,65  € 
 121,00 
za vytlačenie jednej strany podrobného rozpisu jázd na čipovej karte                  0,30 € 
za vydanie čipovej karty                       4,00 € 
poplatok za správu vkladu (finančnej čiastky) na čipovej karte dopravcu  
po uplynutí lehoty 12 mesiacov od dátumu ukončenia platnosti dopravnej karty               3,00 €/ročne 

         resp. do výšky vkladu    
   
úhrada za cestovanie bez platného cestovného lístka: 

- v hotovosti pri kontrole                                                       20,00 € 
- v doplatkovej pokladni dopravcu alebo v prípade nutnosti vymáhania  

úhrady prostredníctvom právneho oddelenia                                                      40,00 € 
 


