
  Dodatok č. 10   
k Zmluve o výkone vo verejnom záujme  

vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave - prímestskej autobusovej doprave 
 na území Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 
 
1.1. obchodné meno: Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 

sídlo:                   K dolnej stanici 7282/20A , 911 01 Trenčín 
IČO:  36 126 624 
DIČ:  2021613275  
Bank. spojenie:  Štátna pokladnica, IBAN: SK51 8180 0000 0078 0050 4489 
zast.:   Ing. Jaroslav Baška, predseda  

 
(ďalej len „TSK“) 

a 
 
1.2. obchodné meno: SAD Trenčín, a. s. 

sídlo:                 Zlatovská cesta 29, 911 37  Trenčín 
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, odd.: Sa, vložka č.: 10291/R 
IČO:  36 323 977 
DIČ:  202 017 9403 
IČ DPH:  SK2020179403 
Bank. spojenie:  VÚB, a.s., číslo účtu: 114 254 2256 / 0200 

   IBAN:SK3402000000001142542256 
zast.:        JUDr. Vladimír Zachar, predseda predstavenstva 

Ing. Eduard Vaník, podpredseda predstavenstva  
Ing. Jozef Lackovič, člen predstavenstva   

 
(ďalej len „Dopravca“)  

 
uzatvárajú podľa ust. čl. IX. bod 9.7.  a ust. čl. VI. bod 6.6. Zmluvy o výkone vo verejnom záujme                  
vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave - prímestskej autobusovej doprave, na území 
Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 30.10.2009, v znení jej dodatkov (ďalej len „Zmluva“) 
dodatok č. 10 k Zmluve (ďalej len „Dodatok č. 10“) v nasledovnom znení: 
 
 

PREAMBULA 
 
Vyššie uvedené zmluvné strany v súlade s čl. VI., bod 6.6. a čl. IX., bod 9.7. Zmluvy uzatvárajú  
Dodatok      č. 10 k Zmluve (ďalej len „Dodatok č. 10“), ktorým sa stanovuje (a) objem Dopravných 
výkonov pre rok 2016, (b) výška Predpokladanej straty Dopravcu na rok 2016, (c) tarifné 
podmienky poskytovania osobitného cestovného zamestnancom Dopravcu, ich rodinným 
príslušníkom a iným určeným osobám a (d) príloha      č. 3 Zmluvy – Prepravný poriadok 
autobusovej dopravy SAD Trenčín, a. s. (e) príloha č. 5 Zmluvy – Tarifa prímestskej autobusovej 
dopravy v súlade s platným právnym poriadkom SR 
 

Článok II.  
Predmet Dodatku  

 
2.1. Predmetom Dodatku č. 10 je výška Dopravných výkonov, ktorými TSK poveruje Dopravcu                    

na kalendárny rok 2016, t. j. na obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016, určenie výšky 
Predpokladanej straty na kalendárny rok 2016. 



 
2.2.  V súlade s ust. čl. IV. bod 4.3. Zmluvy predložil Dopravca návrh Predpokladanej straty na 

kalendárny rok 2016 pri dohodnutom objeme Dopravných výkonov vo výške 14 255 907 
tarifných kilometrov. 

 
2.3. Na základe predloženého návrhu Predpokladanej straty na kalendárny rok 2016,                  

pri dohodnutom objeme Dopravných výkonov vo výške 14 255 907 tarifných kilometrov sa 
mení Článok VI. bod 6.6. Zmluvy tak, že prvá a druhá veta sa nahrádza textom: 

 
„Zmluvné strany sa dohodli, že TSK poveruje Dopravcu vykonaním Dopravných výkonov 
v súlade s vydanými Dopravnými licenciami, aktualizovaným Plánom dopravnej obslužnosti 
TSK a schválenými cestovnými poriadkami na území TSK v objeme 14 255 907 tarifných 
kilometrov na kalendárny rok 2016. Zmluvné strany súhlasne konštatujú, že na základe 
obojstranne odsúhlasenej ekonomickej analýzy výšky nákladových položiek Dopravcu je 
suma Predpokladanej straty v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy na kalendárny rok 
2016 vo výške  11 308 897,00 Eur“. 

 
2.4. Vypúšťa sa príloha č.5 Zmluvy Tarifa prímestskej autobusovej dopravy v súlade s platným 

právnym poriadkom SR a nahrádza sa novou prílohou č. 5 Zmluvy Tarifa prímestskej 
autobusovej dopravy v súlade s platným právnym poriadkom SR, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou tohto Dodatku. 

 
2.5. Vypúšťa sa príloha č. 3 Zmluvy Prepravný poriadok autobusovej dopravy SAD Trenčín, a. s. 

a nahrádza sa novou prílohou č. 3 Prepravný poriadok autobusovej dopravy SAD Trenčín, 
a.s., ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku. 

 
 

Článok III. 
Ostatné dojednania 

 
3.1. Vybranými kategóriami cestujúcich sa v zmysle Dodatku rozumejú nasledovné osoby: 
 

3.1.1. Zamestnanci dopravných spoločností zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme    
na území TSK. 

3.1.2. Deti osôb určených v bode 3.1.1. do dovŕšenia 26. roku veku, pokiaľ sa pripravujú na 
budúce zamestnanie dennou formou štúdia. 

3.1.3. Dôchodcovia – bývalí zamestnanci spoločností určených v bode 3.1.1., pokiaľ im boli 
zľavnené cestovné výhody poskytované 10 rokov bezprostredne pred odchodom do 
starobného alebo plného invalidného dôchodku, priznaného z dôvodu poklesu 
schopnosti  vykonávať zárobkovú činnosť o 70% a viac. 

3.1.4. Vdovy, vdovci a siroty po zamestnancoch uvedených v bode 3.1.1.. 
3.1.5. Rodinní príslušníci (manžel, manželka) zamestnancov určených v bode 3.1.1., pokiaľ 

s týmto zamestnancom žijú v spoločnej  domácnosti, 
 

3.2. Zmluvné strany sa dohodli na tarifných podmienkach určením výšky osobitného cestovného 
pre kategórie cestujúcich určených v bode 3.1. Dodatku nasledovne: 
 

3.2.1 jednosmerné osobitné cestovné za každých aj začatých 50 km vo výške 0,04 EUR 
pre kategóriu cestujúcich určenú v bode 3.1.1. Dodatku 

3.2.2 jednosmerné osobitné cestovné za každých aj začatých 50 km vo výške 0,05 Eur pre 
kategóriu cestujúcich určenú v bode 3.1.2. Dodatku; 

3.2.3 jednosmerné osobitné cestovné určené Tarifou prímestskej autobusovej dopravy pre 
kategóriu Jednosmerné cestovné zľavnené – Krajská karta – multiCARD pre 
kategóriu cestujúcich určenú v bodoch 3.1.3. , 3.1.4. a  3.1.5. Dodatku 



 
 

 
Článok IV.  

Záverečné a prechodné ustanovenia 
 
4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré Dodatok č. 10 nemení, zostávajú bez zmeny v platnosti 

a účinnosti. Ak by niektoré ustanovenie Dodatku č. 10 bolo neplatné alebo by sa takým 
stalo neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných jeho ustanovení. 
 

4.2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú nasledovné prílohy: 
 

4.2.1. Príloha č.5 – Tarifa prímestskej autobusovej dopravy (vnútroštátnej pravidelnej 
autobusovej dopravy osôb, ak vzdialenosť od východiskovej zastávky po cieľovú 
zastávku nepresahuje 100 km) na území Trenčianskeho samosprávneho kraja platná 
od 1.8.2015. 
 

4.2.2. príloha č. 3 Zmluvy – Prepravný poriadok autobusovej dopravy SAD Trenčín, a. s.. 
 
4.3. Dodatok č. 10  je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch rovnopisoch pre každú 

zmluvnú stranu. 
 

4.4. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č. 10 uzatvárajú slobodne, vážne, určito a 
zrozumiteľne, nie v tiesni, omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ich zmluvná 
voľnosť v čase jej podpisu nie je ničím obmedzená. Obsahu tohto Dodatku rozumejú a na 
znak súhlasu s ňou a vôle byť ňou viazané ju podpisujú.  
 

4.5. Dodatok č. 10 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi Zmluvnými stranami  
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluvné strany berú na vedomie, že 
ak by nedošlo k zverejneniu tohto Dodatku v stanovenej lehote od jeho uzavretia platí, že k 
jeho uzavretiu nedošlo zo zákona. 

  
 
 
Trenčín dňa    
 
Za Trenčiansky samosprávny kraj:     Za SAD Trenčín, a.s.: 
 
 
 
 
……………………………………   ................................................................ 
                          
 Ing. Jaroslav Baška           JUDr. Vladimír Zachar, predseda predstavenstva 

predseda             Ing. Eduard Vaník, podpredseda predstavenstva  
        Ing. Jozef Lackovič, člen predstavenstva 

 



Príloha č. 3 
 

Slovenská autobusová doprava Trenčín, 
akciová spoločnosť 

 

 
 
 
 
 
 

PREPRAVNÝ PORIADOK 
PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platí od : 01.01.2016 
 
Prepravný poriadok prímestskej autobusovej dopravy  spracoval 
dopravno-prevádzkový úsek SAD Trenčín, a.s.: 
 
 

Prepravný poriadok prímestskej autobusovej dopravy schválil a vydal: 
 
 
.............................................. 
  PhDr. Ing. Juraj Popluhár 
generálny riaditeľ spoločnosti 
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1.   ÚČEL 
 
  SAD Trenčín, akciová spoločnosť vydáva Prepravný poriadok prímestskej 

autobusovej dopravy podľa § 4 zák. Národnej rady Slovenskej republiky č. 56 / 2012 Z. z. 
o cestnej doprave  z 31.01.2012 (ďalej len „zákona o cestnej doprave“), ako i v súlade 
s Nariadením EP a Rady EÚ č. 181 zo 16.02.2011 o právach cestujúcich v autobusovej 
a autokarovej  doprave(ďalej len „Nar.č.181/2011“). 

 

2.   POUŽITÉ SKRATKY 
   
      SAD – Slovenská autobusová doprava           a.s.  akciová spoločnosť 
       DK  –  dopravná karta                                      PAL – prímestské autobusové linky 

 

 

3.   ZNENIE 
 

Článok 1 
Základné ustanovenie 

1. Tento prepravný poriadok upravuje podmienky, za ktorých dopravca prepravuje osoby, 
príručnú batožinu, cestovnú batožinu, drobné domáce zvieratá v prímestskej autobusovej 
doprave. 

2. Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je Slovenská autobusová doprava 
Trenčín, akciová spoločnosť, ktorá má platné povolenia na prevádzkovanie osobnej 
cestnej dopravy, vydané v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
Dopravca je právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, 
v oddieli Sa, vo vložke číslo 10291/R. 

3. Dopravca zabezpečuje  zverejnenie a sprístupnenie Prepravného poriadku PAL, 
príslušnej Tarify  PAL, ako i ďalších prevádzkových údajov a informácií potrebných pre 
cestujúcich v kancelárií predpredaja  a v sídle dopravcu. Výňatky z prepravného poriadku 
a tarify dopravca zverejňuje  vo vozidlách  a na miestach kde sú na to vytvorené 
podmienky (napr. zastávkových prístreškoch s informačným panelom a pod.). 

4. Prevádzková povinnosť dopravcu je povinnosť vykonávať autobusovú dopravu v súlade 
s dopravnou licenciou a so zmluvou o výkonoch vo verejnom záujme. 

5. Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky 
podľa tohto prepravného poriadku a  umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický 
stav, obsaditeľnosť, alebo vyťažiteľnosť vozidla a spôsobilosť vodiča, a nebránia tomu 
príčiny, ktoré nemožno odvrátiť. 

6. Cestujúci je fyzická osoba, ktorá využíva služby osobnej cestnej dopravy, poskytované 
Dopravcom a na tento účel je s Dopravcom povinná uzatvoriť prepravnú zmluvu. 

7. Cestovný poriadok obsahuje údaje potrebné na informovanie verejnosti o jednotlivých 
autobusových linkách a o spojoch na nich, najmä zoznam zastávok a časy príchodov 
jednotlivých spojov na ne a odchodov z nich, prípadne o konkrétnych podmienkach 
cestujúcich, batožiny, domácich zvierat a autobusových zásielok na jednotlivých spojoch 
autobusovej linky, o cestovnom, príplatkoch a zľavách z neho a o iných úhradách 
a službách súvisiacich s prepravou cestujúcich. 

8. Cestovný lístok je doklad potvrdzujúci zaplatenie cestovného za prepravu a uzatvorenie 
Prepravnej zmluvy. Cestovný lístok vydáva dopravca v papierovej podobe. 

9. Tarifa upravuje sadzby základného cestovného, príplatkov a zliav z neho a ďalších úhrad 
spojených s prepravou cestujúcich, ich batožiny a domácich zvierat.  

10. Tento prepravný poriadok, cestovný poriadok dopravcu aj tarifa PAL dopravcu, sú 
obsahom návrhu na zmluvu o preprave osôb a nadobúda účinnosť dňom jeho 
zverejnenia na webovom portáli dopravcu. 

11. Oprávnená osoba dopravcu je osoba poverená: 
a) výkonom prepravno-tarifnej kontroly (ďalej len revízor) 
b) výkonom organizácie dopravy (ďalej len dopravný dispečer) 
c) výkonom prepravnej činnosti (ďalej len vodič). 
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Článok 2 
Rozsah autobusovej dopravy 

1. Podľa tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca pravidelnú autobusovú dopravu. 
2. Pravidelná autobusová doprava sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb osôb 

ako pravidelne opakovaná preprava cestujúcich po vopred určenej trase dopravnej cesty 
s určenými zastávkami na nastupovanie a vystupovanie cestujúcich (ďalej len 
autobusová linka), ktorých dopravca prepravuje podľa prepravného poriadku, cestovného 
poriadku, prípadne tarify. Súčasťou pravidelnej autobusovej dopravy je preprava 
príručnej batožiny, prípadne aj cestovnej batožiny, domácich zvierat. 

3. Pravidelnú autobusovú dopravu možno vykonávať ako verejnú alebo osobitnú. 
4. Verejná pravidelná autobusová doprava je preprava cestujúcich na autobusovej linke 

medzi dvoma, alebo viacerými obcami, prímestská autobusová doprava. 
5. Osobitná pravidelná autobusová doprava je najmä preprava zamestnancov zmluvného 

prepravcu, preprava žiakov škôl, preprava cestujúcich leteckého dopravcu na letisko 
a z letiska, ak sa vykonáva na autobusovej linke. 

6. Podľa tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca:  
- Pravidelnú autobusovú dopravu v rozsahu: 

– vnútroštátna pravidelná autobusová doprava osôb ak vzdialenosť od 
východiskovej po konečnú zastávku nepresahuje 100 km (prímestská doprava). 

 
       

Článok 3 
Povinnosti dopravcu 

1. Všeobecné podmienky dopravcu sú: 
a) Vykonávať autobusovú dopravu podľa tohto prepravného poriadku. 
b) Zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností ďalšie 

vybavenie potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie 
a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel, o cestujúcich 
a o náklad. 

c) Byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
vozidiel a činnosťou osádok vozidiel cestujúcim, odosielateľom, príjemcom 
vecí a tretím osobám. 

2. Dopravca je okrem všeobecných povinností dopravcu povinný: 
a) Vykonávať pravidelnú autobusovú dopravu v súlade s dopravnou licenciou 

a so zmluvou o výkonoch vo verejnom záujme na celý čas ich platnosti. 
b) Prepravovať cestujúcich podľa tarify, ak je pre príslušnú dopravu tarifa platná, 

a vydať cestujúcemu, ktorý zaplatil cestovné, cestovný lístok. 
c) Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich 

a o prepravu batožiny a umožniť im používanie vlastných spoločenských, 
kultúrnych a sociálnych zariadení na autobusovej linke. 

d) Starať sa, aby vozidlá použité na prepravu cestujúcich boli čisté, v riadnom 
technickom stave, označené smerovými tabuľami, a ak ide o miestenkové 
vozidlo aj poradovým číslom vozidla. 

e) Starať sa, aby priestor pre cestujúcich včítane stúpadiel bol udržiavaný 
v čistote. 

f) Zabezpečiť počas jazdy vetranie vozidla. 
g) Zariadenie dopravcu vo vozidle (napr. rozhlasové zariadenie) používať takým 

spôsobom, aby nebolo na ťarchu cestujúcim. 
h) Zreteľne označiť sedadlá, na ktorých je zakázaná preprava určitého druhu 

osôb. 
i) Postarať sa o bezpečnosť a zdravie cestujúcich a o ochranu ich batožiny, 

o zabezpečenie prvej pomoci a o náhradnú prepravu, ak sú účastníkmi 
dopravnej nehody. 

j) Vytvárať podmienky, ktoré umožňujú prepravu telesne postihnutých osôb 
a zrakovo postihnutých osôb, a zvýšiť pohodlie prepravy starých ľudí a matiek 
s malými deťmi. 
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k) Označiť každý autobus na autobusovej linke údajom o východiskovej 
(nástupnej) a cieľovej (výstupnej) zastávke, prípadne aj o zastávkach medzi 
nimi. 

l) Trvalo zriadenú zastávku označiť a zabezpečiť, aby vodič pri preprave vyvolal 
názov zastávky a to najneskoršie pri zastavení vozidla, zdržanie vozidla 
v zastávke, ak trvá viac ako 5 minút. 

m) Zabezpečiť zverejnenie a prístupnosť tohto prepravného poriadku, 
cestovného poriadku a tarify, ako aj ďalších prevádzkových údajov 
a informácii potrebných pre cestujúcich v priestoroch prístupných verejnosti 
a podľa možnosti aj na zastávkach a v autobusoch. 

n) Zabezpečiť na všetkých zastávkach autobusovej linky jej označenie a názov 
zastávky, číslo, alebo iné označenie autobusovej linky a uverejnenie údajov 
o príchode jednotlivých spojov na zastávku a ich odchodov a trvale ich 
udržiavať. 

o) Udržiavať vlastné označníky, zastávky, čakárne a prístrešky pre cestujúcich 
a ďalšie priestory a zariadenia určené pre cestujúcich, ktoré zriadil 
v prevádzkovom stave a v čistote. 

p) Informovať vhodným spôsobom verejnosť o zrušení autobusovej linky alebo 
o zmene jej trasy, o zmene cestovného poriadku a tarify, prípadne o iných 
zmenách na autobusovej linke, ktoré sú dôležité vo verejnom záujme, a to 
najmenej 10 dní vopred,  ak ide o pripravované, alebo vopred známe zmeny, 
inak informuje neodkladne, len čo sa o nich dozvie. 

q) Zabezpečiť, aby osádka autobusu alebo iná oprávnená osoba dopravcu 
poskytli cestujúcim potrebné informácie týkajúce sa podmienok ich prepravy, 
najmä ich práv a povinností pri preprave, priebehu prepravy, cestovného, 
údajov o príchode a odchode spojov na autobusovej linke, možnosti prestupu 
na inú autobusovú linku alebo na iný druh dopravy. 

r) Potvrdiť v cieľovej zastávke na požiadanie cestujúceho dĺžku meškania spoja, 
ak spoj mešká viac ako 20 minút, ak spoj nešiel vôbec, vydať o tom 
potvrdenie na východiskovej zastávke, nácestnej zastávke a ak to nie je 
možné, v sídle dopravcu.  

3.   Pri nedostatku miesta vo vozidle dopravca je: 
a) Povinný prednostne prijať na prepravu cestujúcich patriacich ku skupine, 

ktorej cestovný poriadok zabezpečuje prednostnú prepravu. 
b) Oprávnený prednostne prijať cestujúcich, ktorí preukážu vážne dôvody pre 

prednostné prijatie na prepravu alebo ktorí cestujú do vzdialenejších zastávok 
alebo miest do ktorých nie je spojenie iným verejným hromadným dopravným 
prostriedkom. 

c) Povinný prednostne prijať na prepravu cestujúcich, pre ktorých je v autobuse 
vyhradené miesto (cestujúci so zníženou pohyblivosťou a zdravotne 
postihnutých). 

Prednostné právo na prepravu neplatí, ak je už autobus plne obsadený. 
 

Článok  4 
Zmluva o preprave osôb 

1. V pravidelnej autobusovej doprave dôjde k uzatvoreniu zmluvy o preprave osôb   
zásadne zaplatením cestovného lístka, a na povinne miestenkových spojoch zaplatením 
aj miestenky. 

2. Zmluvou o preprave osôb vzniká cestujúcemu právo, aby ho dopravca prepravil do 
miesta určenia riadne a včas. 

3. V pravidelnej autobusovej doprave má dopravca prepravnú povinnosť (čl. 1, ods. 5) voči 
každému cestujúcemu, ktorý sa chce prepraviť do zastávky na autobusovej linke a ktorý 
je v čase odchodu autobusu, podľa cestovného poriadku na zastávke pripravený nastúpiť 
do autobusu. 

4. Dopravca je oprávnený prednostne prijať na prepravu cestujúceho, pre ktorého je podľa 
prepravného poriadku vyhradené miesto v autobuse, teda zdravotne postihnutú osobu, 
osobu so zníženou pohyblivosťou a ďalej osoby staršie, tehotné ženy a rodičov s malými 
deťmi, prípadne cestujúceho do vzdialenejšej zastávky. 
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Článok 5 
Práva cestujúceho 

1. Cestujúci má právo: 
a) Na bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu autobusom spoja, na ktorý má 

cestovný lístok, miestenku, a to do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné. 
b) Na prepravu príručnej batožiny, a ak to umožňujú prepravné podmienky alebo 

zmluva o preprave osôb, aj cestovnej batožiny a domácich zvierat tým istým 
autobusom. 

c) Požadovať od osádky autobusu alebo od dispečera potrebné informácie 
týkajúce sa podmienok jeho prepravy. 

2. Cestujúci má po nastúpení do vozidla právo obložiť po jednom mieste na sedenie pre 
seba a pre ďalšieho cestujúceho, ktorý ide s ním z tej istej zastávky. Za obložené sa 
považuje miesto, na ktoré cestujúci položil časť odevu alebo iný vhodný predmet. Kto 
obloží miesto neoprávnene, je povinný ho ihneď uvoľniť. Cestujúci, ktorý opustí svoje 
miesto bez toho, že by ho obložil, stráca naň právo.  

3. Ak sa niektorý spoj neuskutoční podľa cestovného poriadku alebo ak sa preprava na ňom 
preruší alebo zastaví,  cestujúci s platným cestovným lístkom má právo na náhradnú 
prepravu do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné, iným spojom tej istej autobusovej linky, 
prípadne spojom inej autobusovej linky dopravcu. Ak to nie je možné v ten istý deň, 
cestujúci má právo na bezplatnú prepravu späť do východiskovej autobusovej zastávky. 

4. Oprávnenie podľa odseku 3 môže cestujúci využiť len v deň, na ktorý bol cestovný lístok 
vydaný. Ak sa cestujúci nemôže do cieľovej, prípadne späť do východiskovej zastávky 
prepraviť v tento deň, je povinný si vyžiadať o tom písomné potvrdenie dopravcu, ktoré 
ho oprávňuje na bezplatnú prepravu ešte nasledujúci deň. 

5. Cestujúci, ktorý sa pri znemožnení dokončenia začatej cesty prepravil späť do 
východiskovej zastávky podľa odseku 3 alebo 4, má právo len na vrátenie zaplateného 
cestovného. Ak sa cestujúci v takomto prípade neprepraví do východiskovej zastávky, 
má právo na vrátenie rozdielu medzi zaplateným cestovným a cestovným za prejdený 
úsek medzi východiskovou zastávkou a zastávkou, kde sa cesta znemožnila, prípadne 
poslednou prejdenou zastávkou. 

6. Cestujúci s platným cestovným lístkom na jednotlivú cestu má právo na vrátenie 
základného cestovného aj vtedy, ak upustil od prepravy preto, lebo sa niektorý spoj 
neuskutočnil podľa cestovného poriadku, hoci bol pripravený na prepravu včas. 

7. Ak sa preprava uskutočnila oneskorene alebo ak dopravca nedodržal svoje záväzky zo 
zmluvy o preprave osôb, cestujúci má právo na zľavu z cestovného. 

8. Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo škoda na príručnej 
batožine alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, a ak je táto škoda vyvolaná osobitnou 
povahou prevádzky dopravného prostriedku, zodpovedá za ňu dopravca podľa 
ustanovenia občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
dopravných prostriedkov (§ 427 až  431). 

 
 

Článok 6 
Povinnosti cestujúceho 

1. Cestujúci je povinný správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú 
prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzoval autobus a zariadenia dopravcu slúžiace 
cestujúcim, neznečisťoval autobus a priestory dopravcu určené cestujúcim a neobťažoval 
ostatných cestujúcich a osádku autobusu. Cestujúcim nie je dovolené: 

a) Prihovárať sa vodičovi počas jazdy. 
b) Pískať, spievať, hlučno sa správať alebo hrať na hudobnom nástroji vo vozidle 

(tiež púšťať reprodukovanú hudbu alebo reč). 
c) Otvárať dvere vozidla a vyhadzovať z vozidla odpadky a iné predmety. 
d) Fajčiť vo vozidle a v zariadeniach určených pre potrebu cestujúcich, 

nastupovať do vozidla, ktoré je plne obsadené alebo ktoré vodič vyhlásil za 
obsadené. 

e) Zdržovať sa v priestore vyhradenom pre vodiča. 



 7 

2. Ďalej je cestujúci povinný: 
a) Poslúchnuť pokyny a príkazy člena osádky autobusu, alebo revízora, alebo 

dispečera, ktoré smerujú k zaisteniu jeho bezpečnosti a bezpečnosti 
ostatných cestujúcich alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 

b) Nastupovať do autobusu a vystupovať z neho iba na zastávkach a keď 
autobus stojí a vodič alebo iný člen osádky autobusu dá na to pokyn. 
Nastupovať a vystupovať mimo zastávky možno iba na pokyn vodiča alebo 
iného člena osádky autobusu. Cestujúci, ktorí stoja vo vozidle, sú povinní sa 
za jazdy držať. 

c) Ak cestujúci potrebuje na výstup dlhší čas je povinný na to upozorniť vodiča. 
d) Zaplatiť cestovné s použitím platidla v primeranej hodnote a mať po celý čas 

prepravy ako i v okamihu výstupu z vozidla platný cestovný lístok pri sebe. Na 
výzvu vodiča alebo iného člena osádky autobusu, alebo revízora sa preukázať 
platným cestovným lístkom a zaplatiť úhradu, ak sa pri kontrole nemôže 
preukázať platným cestovným lístkom alebo osobnými údajmi potrebnými  na 
vymáhanie cestovného, ako aj ďalšie úhrady za poškodenie alebo za 
znečistenie autobusu podľa Sadzobníka. 

e) Ak cestujúci svojim konaním poruší prepravné a tarifné podmienky alebo 
spôsobí škodu na vozidle alebo inom zariadení dopravcu, je povinný, 
v prípade neuhradenia spôsobenej škody na mieste, preukázať sa oprávnenej 
osobe dopravcu osobnými údajmi a spôsobenú škodu v plnej výške 
dopravcovi uhradiť. Pokiaľ cestujúci nemôže alebo nechce preukázať sa 
svojimi osobnými údajmi (nemá preukaz totožnosti, odmietol sa preukázať) je 
povinný strpieť potrebné úkony spojené s privolaním polície a zistením jeho 
totožnosti. 

 
 

Článok 7 
Práva cestujúcich so zníženou  

pohyblivosťou a zdravotne postihnutých  
 

1. Cestujúci so zdravotným postihnutím a cestujúci so zníženou pohyblivosťou majú právo 
na vyhradené miesto vo vozidle Dopravcu.  

2. Zdravotne postihnuté osoby, ktoré na pomoc používajúc vodiaceho psa, majú právo na 
prepravu spolu s vodiacim psom, označeným pre tento účel postrojom bielej farby s 
červeným krížom alebo bezpečnostnými oranžovými pruhmi. Vodiaci pes sa prepravuje 
bezodplatne. 

3. Ak nie je ďalej uvedené inak, Dopravca nie je oprávnený odmietnuť prijať rezerváciu, 
vydať alebo inak poskytnúť cestovný lístok alebo miestenku, alebo nastúpiť osobe z 
dôvodu akéhokoľvek zdravotného postihnutia alebo zníženej pohyblivosti a nie je 
oprávnený požadovať za cestovné lístky alebo rezervácie zdravotne postihnutých osôb 
a osôb so zníženou pohyblivosťou dodatočné príplatky. 

4. Dopravca môže odmietnuť prijať rezerváciu, vydať alebo inak poskytnúť cestovný lístok, 
alebo nastúpiť osobe z dôvodu zdravotného postihnutia alebo zníženej pohyblivosti: 

- aby splnil príslušné bezpečnostné požiadavky ustanovené medzinárodným 
právom, právom Únie alebo vnútroštátnym právom alebo aby splnili zdravotné 
a bezpečnostné požiadavky ustanovené príslušnými orgánmi; 

- ak konštrukcia vozidla alebo infraštruktúra vrátane vybavenia autobusových 
zastávok a staníc fyzicky znemožňujú nástup, výstup alebo prepravu 
zdravotne postihnutej osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou 
bezpečným alebo z hľadiska prevádzky uskutočniteľným spôsobom.  

5. Ak Dopravca odmietne prijať rezerváciu, vydať alebo inak poskytnúť cestovný lístok 
alebo miestenku alebo nastúpiť osobe z dôvodu zdravotného postihnutia alebo zníženej 
pohyblivosti na základe dôvodov uvedených v bode 4., táto osoba môže požiadať, aby ju 
sprevádzala iná osoba, ktorú si sama zvolí a ktorá je schopná poskytnúť pomoc, ktorú 
zdravotne postihnutá osoba alebo osoba so zníženou pohyblivosťou vyžaduje, aby sa 
prestali uplatňovať dôvody uvedené v bode 4. Takáto sprevádzajúca osoba sa 
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prepravuje bezplatne a podľa možností sa usadí vedľa zdravotne postihnutej osoby 
alebo osoby so zníženou pohyblivosťou. 

6. Ak Dopravca uplatňuje bod 4., bezodkladne informuje zdravotne postihnutú osobu alebo 
osobu so zníženou pohyblivosťou o dôvodoch jeho uplatnenia a na základe jej žiadosti 
písomne informuje dotknutú osobu do piatich pracovných dní odo dňa požiadania 

7. Dopravca a správcovia autobusových staníc zodpovedajú za stratu alebo poškodenie 
invalidných vozíkov, iného vybavenia na zabezpečenie pohyblivosti alebo asistenčných 
zariadení, spôsobené ich činnosťou. Škodu za stratu alebo poškodenie nahradí 
Dopravca alebo správca autobusovej stanice zodpovedný za danú stratu alebo 
poškodenie.   

8. V prípade potreby Dopravca vynaloží maximálne úsilie na rýchle poskytnutie dočasnej 
náhradnej pomôcky alebo zariadenia. Technické a funkčné vlastnosti invalidných 
vozíkov, iného vybavenia na zabezpečenie pohyblivosti alebo asistenčných zariadení sú 
podľa možností podobné tým, ktoré sa stratili alebo poškodili. 

9. Pre osoby so zníženou pohyblivosťou a zdravotne postihnutých a osoby zrakovo 
postihnuté, sprevádzané vodiacim psom  sú v autobuse prímestskej dopravy vyhradené 
sedadlá označené príslušným piktogramom. 

10. Pri preprave viacerých osôb so zníženou pohyblivosťou a zdravotne postihnutých a osôb 
zrakovo postihnutých, sprevádzaných vodiacimi psami je vodič oprávnený požiadať 
cestujúceho, ktorému osobitné právo neprislúcha, aby uvoľnil aj iné miesto na sedenie. 

11.  Dopravca je povinný zabezpečiť, aby pre cestujúcich s osobitnými právami pri preprave 
boli v každom vozidle vyhradené a zreteľne označené minimálne dve miesta na sedenie. 
Ak je cestujúcich s osobitnými právami pri preprave viac, ako je pre nich vyhradených 
miest, vodič je oprávnený požiadať ďalších cestujúcich, ktorému neprináleží toto právo, 
aby sa postavili a uvoľnili miesto na sedenie. Vodič tak koná so zreteľom na oprávnenia 
požiadaného cestujúceho vyplývajúce pre neho zo zmluvy o preprave osôb. 

12. Cestujúcemu, ktorý pred nastúpením do autobusu oznámi vodičovi, že má obmedzenú 
pohybovú schopnosť, umožní vodič prednostné, bezpečné nastúpenie a vystúpenie. 

13. Cestujúci so zníženou pohyblivosťou a zdravotne postihnutý, ktorý má predpísaného  
sprievodcu, môže nastúpiť do autobusu na prepravu len so sprievodcom, ktorý je 
spôsobilý v jeho zastúpení vykonať potrebné úkony a poskytnúť i náležitú zdravotnú 
pomoc (osoba staršia ako 10 rokov).  

14. Osoba mladšia ako 6 rokov nie je oprávnená cestovať bez sprievodu osoby staršej ako 
10 rokov. Ak cestuje osoba staršia ako 10 rokov, považuje sa za rozumovo a vôľovo 
dostatočne vyspelú na uzatvorenie zmluvy o preprave osôb. 
 

 

 
Článok 8 

Vylúčenie osôb z prepravy 
 

1. Do vozidla nemajú prístup alebo sa z prepravy môžu vylúčiť osoby, ktoré sú zjavne pod 
vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, a osoby, ktoré pre chorobu, mimoriadne 
znečistenie odevov, alebo z iných dôvodov môžu byť cestujúcim na ťarchu. 

2. Vodič alebo iný člen osádky autobusu alebo revízor je oprávnený z prepravy ďalej 
vylúčiť: 

a) Osoby bez platného cestovného lístka, ktoré nesplnia povinnosť zaplatiť sankčnú 
úhradu a základné cestovné podľa Tarify PAL. 

b) Osoby, ktoré ohrozujú bezpečnosť premávky, svoju vlastnú alebo ostatných 
cestujúcich a osoby, ktoré aj po upozornení pracovníka dopravcu nedodržiavajú 
ustanovenia prepravného poriadku. 

3. Vylúčenie z prepravy po začatí cesty treba uskutočniť tak, aby sa neohrozilo zdravie 
alebo bezpečnosť osoby vylúčenej z prepravy. Vylúčiť z prepravy osobu mladšiu ako 15 
rokov, mimo obvodu obce je neprípustné. 

4. Cestujúci, ktorý bol z prepravy vylúčený neprávom, má právo na vrátenie cestovného, 
prípadne dovozného. 
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Článok 9 
       Vzťahy cestujúceho a členov osádky autobusu. 

 
1. Svoje oprávnenia vyplývajúce z tohto prepravného poriadku uplatňujú cestujúci voči 

osádke autobusu disciplinovane, a v čase, keď autobus stojí na zastávke. 
2. Členovia osádky autobusu dávajú cestujúcim potrebné pokyny tak, aby nedošlo 

k narušeniu pokojnej prepravy. 
 

 
Článok 10 

Cestovné lístky, batožinové lístky  
 

1. V pravidelnej autobusovej preprave sa použijú cestovné lístky pre jednotlivú cestu  
zakúpene v hotovosti alebo cestovný lístok môže byť zakúpený aj elektronicky, formou 
odrátania ceny lístka z vydanej čipovej karty, ktorú cestujúcim vydáva Dopravca. Typy 
cestovných lístkov a výšku cestovného určuje tarifa. 

2. Z cestovného lístka pre jednotlivú cestu musia byť zrejmé najmä výška cestovného 
a údaje umožňujúce podľa povahy prevádzky kontrolu jeho platnosti a správnosti jeho 
použitia. 

3. Cestovný lístok pre jednotlivú cestu platí na deň, úsek, linku a spoj, pre ktorý ho vodič 
vystavil. 

4. Na prímestských linkách platia žiacke, študentské zľavnené cestovné lístky len v spojení 
so žiackym, študentským preukazom vo forme dopravnej karty resp. ISIC karty.  

5. Cestujúci nesmie po nastúpení do autobusu poskytnúť cestovný lístok inej osobe.  
6. Cestovný lístok pre jednotlivú cestu je neplatný ak: 

a. je poškodený alebo zničený tak, že z neho nie sú zrejmé potrebné údaje 
b. cestujúci nedodržal podmienky, ktoré sú určené pre jeho použitie podľa tohto 

predpisu a podľa Tarify pravidelnej autobusovej dopravy 
c. uplynul čas jeho platnosti 
d. použila ho neoprávnená osoba 

7. Cestovný lístok vydaný iným dopravcom je neplatný, ak dopravca neurčí inak. 
8. Zľavnený cestovný lístok sa považuje za platný len v spojení s príslušným preukazom 

(DK), uvedeným v Tarife PAL. 
9. V kategórii cestujúcich vo veku od 6 do 15 rokov môže vodič autobusu, revízor, alebo 

iná oprávnená osoba dopravcu pre zjednodušenie tarifného vybavenia posúdiť vek 
dieťaťa aj z jeho výšky. Meranie výšky má len orientačný charakter. Deti do výšky 140 
cm sa v zásade pokladajú za deti splňujúce vek do 15 rokov. Deti nad výšku 140 cm 
musia už svoj vek preukazovať príslušným preukazom. Ak dopravca má pochybnosti 
o splnení podmienok pre poskytnutie zľavy cestovného, je oprávnený požadovať ďalšie 
doklady. Pokiaľ sa právo na zľavu nepreukáže, dopravca je oprávnený poskytnutie zľavy 
odoprieť. 

10. Cestujúci musí mať pri sebe platný cestovný lístok po celý čas prepravy i v okamihu 
vystupovania z vozidla. Pri zakupovaní zľavneného cestovného lístka je cestujúci 
povinný bez vyzvania sa preukázať platným dokladom umožňujúcim používanie 
príslušnej zľavy, okrem prípadu uvedeného v bode 9. 

11. Cestovný lístok vydáva vodič. Cestujúci, ktorý vstúpi do vozidla bez platného 
cestovného lístka je povinný si bez vyzvania zakúpiť cestovný lístok u vodiča. 

12. Cestovný lístok je možné vydať iba zo zastávok a do zastávok uvedených v platnom 
cestovnom poriadku použitého spoja. 

13. Výška cestovného vyznačená na cestovnom lístku musí súhlasiť s cenou zaplateného 
cestovného. Cestujúci je povinný sa presvedčiť pri preberaní cestovného lístka, či mu 
bol vydaný podľa jeho požadovaných údajov, či zaplatené cestovné zodpovedá cene 
vyznačenej na cestovnom lístku. Na neskoršiu reklamáciu cestovného dopravca neberie 
zreteľ. 

14. Za stratený, zničený alebo poškodený cestovný lístok dopravca náhradu neposkytuje. 
15. Ak sa s cestujúcim prepravuje cestovná batožina za ktorú sa podľa tarify platí dovozné, 

alebo ak tak určí dopravca, cestujúcemu sa vydá batožinový lístok pri prevzatí batožiny 
na prepravu, a táto skutočnosť sa vhodným spôsobom označí na batožine. 
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16. Vodič, alebo iný člen osádky vozidla odovzdá cestujúcemu batožinu, na ktorej je 
vyznačené, že na ňu bol vydaný batožinový lístok, iba ak sa cestujúci preukáže 
batožinovým lístkom, prípadne rovnako očíslovaným kupónom batožinového lístka. Pri 
odovzdávaní batožiny, vodič batožinový lístok označí vhodným spôsobom, prípadne 
rovnako očíslovaný kupón batožinového lístka znehodnotí. 

 
 

Článok 11 
Kontrola cestovných lístkov. 

 
1. Na kontrolu cestovných lístkov je oprávnená osoba dopravcu uvedená v čl.1, bod 11, 

písm. a) až c), (ďalej len oprávnená osoba). Revízor je pre výkon kontroly vybavený 
kontrolným odznakom, ktorý musí mať pri výkone kontroly na viditeľnom mieste. 

2. Cestujúci je povinný na vyzvanie oprávnenej osoby kedykoľvek počas prepravy alebo 
v okamihu vystupovania z vozidla predložiť na nahliadnutie cestovný lístok, prípadne 
preukaz na zľavu cestovného, ak sa jedná o zľavnený cestovný lístok. 

3. Cestujúcemu, ktorý sa na výzvu oprávnenej osoby dopravcu nepreukáže platným 
cestovným lístkom, preukazom nároku na zľavu cestovného, uloží oprávnená osoba 
dopravcu zaplatiť základné cestovné a sankčnú úhradu podľa Tarify PAL. 

4. Cestujúci, ktorý odoprie alebo nemôže zaplatiť sumu podľa odst. 3, je povinný preukázať 
sa na výzvu oprávnenej osoby osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie základného  
cestovného a sankčnej úhrady. Zároveň stráca právo na prepravu a môže sa z prepravy 
vylúčiť. Vylúčením z prepravy pre nezaplatenie uvedených súm nie je dotknutá 
povinnosť cestujúceho príslušnú sumu dopravcovi zaplatiť. 

5. Povinnosťou cestujúceho sa preukázať revízorovi osobnými údajmi sa rozumie 
predloženie platného dokladu totožnosti, t.j. občiansky preukaz (identifikačná karta), 
cestovný pas, prípadne iný doklad totožnosti (povolenie k pobytu). Cestujúci je povinný 
platný doklad totožnosti predložiť oprávnenému pracovníkovi dopravcu tak, aby si tento 
mohol všetky potrebné údaje zistiť a zapísať. Počas tohto úkonu je cestujúci povinný 
zotrvať vo vozidle. Za účelom zistenia totožnosti, v prípade nutnosti môže oprávnený 
pracovník dopravcu požiadať o pomoc políciu v zmysle § 72 Zák.č.171/93 Z.z. 
o Policajnom zbore v znení neskorších zmien a doplnkov.  

6. Oprávnená osoba dopravcu môže požadovať identifikačné údaje v nasledovnom 
rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo 
občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti. Ak ide o maloletého cestujúceho, 
zisťujú sa identifikačné údaje aj o jeho zákonnom zástupcovi. Povinnosť poskytnúť 
identifikačné údaje sa vzťahuje aj na cestujúceho, ktorý poškodil alebo znečistil autobus 
a nezaplatil oprávnenej osobe dopravcu priamo vo vozidle PAL paušálnu sumu náhrady 
škody alebo náhradu za vyčistenie autobusu. 

7. Ak revízor zistí, že sa cestujúci preukazuje neplatným cestovným lístkom alebo 
neplatnou preukážkou na zľavu a cestujúci odmietne zaplatiť cestovné a sankčnú 
úhradu vo výške stanovenej dopravcom je oprávnený odobrať cestujúcemu kmeňovú 
kartu alebo preukážku na tarifnú zľavu, resp. znefunkčniť čipovú kartu. Cestujúci 
v takomto prípade nemá nárok na náhradu škody, ktorá mu prípadne vznikne týmto 
úkonom revízora. 

8. Cestujúci, ktorý sa na vyzvanie podľa ods.3 tohto článku nemôže preukázať platným 
cestovným lístkom o zaplatení dovozného za príručnú batožinu alebo psa (s výnimkou 
vodiaceho psa) je povinný zaplatiť úhradu vo výške 1,- € . 

9. Cestujúci je povinný strpieť zistenie totožnosti privolanými príslušníkmi polície, ak sa pri 
kontrole odmietne revízorovi preukázať osobnými údajmi.  

 
 

Článok 12 
Preprava batožiny cestujúceho 

 
1. Ak má cestujúci batožinu, prepravuje ju dopravca buď spoločne s cestujúcim a pod jeho 

dohľadom alebo oddelene, a to za podmienok stanovených týmto prepravným 
poriadkom, tarifou, prípadne cestovným poriadkom. 
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2. Príručná batožina sa prepravuje spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom 
v odkladacom priestore nad sedadlom. 

3. Cestovná batožina sa prepravuje oddelene od cestujúceho. Za oddelenú prepravu sa 
považuje preprava batožín uložených na mieste určenom dopravcom alebo pokynom 
vodiča mimo priestoru vozidla, určeného na prepravu cestujúcich alebo v tomto 
priestore, alebo na takom mieste, že cestujúci nemá možnosť na svoju batožinu 
dohliadať. 

4. Cestujúci má právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, 
úpravu, dĺžku, alebo váhu možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť a umiestniť vo vozidle 
alebo v osobitnom priestore na batožiny a živé zvieratá, pokiaľ sú splnené osobitné 
podmienky ustanovené pre ich prepravu. 

5. Z prepravy sú vylúčené: 
a) Veci, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi. 
b) Nabité zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl 

a polície, pre prepravu ktorých platia osobitné predpisy. 
c) Veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky, alebo poškodiť, prípadne 

znečistiť cestujúcich alebo vozidlo, najmä pre nevhodný spôsob balenia. 
d) Veci, ktoré svojím zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť 

cestujúcim na ťarchu. 
e) Batožiny, celková váha ktorých presahuje 50 kg. 
f) Batožina, ktorej hodnota presahuje 300,- €. 

6. Cestujúci nesmie prepravovať v cestovnej batožine šperky, ceniny, elektroniku nad   
300,- €, alebo peniaze. 

7. Ako batožinu môže vziať cestujúci so sebou do autobusu, pokiaľ to obsadenie autobusu 
na linke dovoľuje, trojkolesový alebo štvorkolesový detský kočík alebo bicykel. Na 
prepravu sú pripustené iba kočíky s dieťaťom, pokiaľ to prevádzkové pomery na linke 
dovoľujú aj kočíky prázdne. Cestujúci s detským kočíkom alebo bicyklom môže nastúpiť 
do vozidla len s vedomím vodiča. V autobuse sa smie prepravovať iba jeden 
trojkolesový alebo štvorkolesový detský kočík alebo bicykel, pričom detský kočík má 
prednosť na prepravu pred bicyklom. Ak je kapacita priestoru vyhradená na prepravu 
detského kočíka a bicykla vyčerpaná, je dopravca oprávnený odmietnuť ich prepravu. 

8. Detský kočík alebo bicykel sa prepravuje vo vyhradenom priestore na to určenom t.j.  
v priestore označenom príslušným piktogramom. Za nakládku a vykládku je 
zodpovedný cestujúci.Za každý prepravovaný bicykel a batožinu je cestujúci povinný 
zaplatiť dovozné  k cestovnému podľa platnej tarify.  Za všetky škody spôsobené 
dopravcovi zlou alebo nedbanlivou manipuláciou pri nakládke alebo vykládke bicykla  
a detského kočíka zodpovedá cestujúci.  Dopravca nezodpovedá za  prípadné  škody 
spôsobené na bicykli a detskom kočíku počas  prepravy nesprávnou  alebo  
nedbanlivou manipuláciou. 

9. Osoby oprávnené na nosenie strelnej zbrane môžu vziať so sebou do vozidla zároveň 
so zbraňou primerané množstvo nábojov, pokiaľ sú uložené v opaskoch na náboje, 
v poľovníckych kapsách, v skrinkách a v podobných obaloch. 

10. Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou drobné domáce a iné malé zvieratá, pokiaľ 
tomu nebránia osobitné predpisy, ak ich preprava nie je cestujúcim na ťarchu, 
neohrozujú ich zdravie a ak sú v uzatvorených klietkach, alebo iných vhodných 
schránkach s nepriepustným dnom. Pre prepravu schránok so zvieratami platia 
ustanovenia o preprave batožín.  

11. Bez schránky možno vziať do autobusu psa, ktorý má bezpečný náhubok a drží sa na 
krátkom vodítku. V jednom vozidle sa smie prepravovať najviac jeden pes bez 
schránky. V čase zvýšených nárokov na prepravu môže vodič prepravu psa bez 
schránky odmietnuť. Ustanovenie tohto odseku s výnimkou prvej vety sa nevzťahuje na 
psov sprevádzajúcich nevidomé osoby. 

12. Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou iba jeden pár lyží s jedným párom 
lyžiarskych palíc, pokiaľ sú v prepravnom obale (puzdre) a umožňujú to prevádzkové 
podmienky dopravcu. 

13. Cestujúci môže vziať so sebou do vozidla najviac 3 cestovné batožiny, mimo času 
zvýšených nárokov na prepravu môže cestujúci so súhlasom vodiča vziať so sebou 
ešte ďalšie batožiny. 
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14. Vodič určí, či sa batožina prepraví ako príručná batožina alebo ako cestovná batožina, 
mimo priestoru pre cestujúcich. V prípade, ak vodič určí ako miesto prepravy 
batožinový priestor, je cestujúci povinný upozorniť na osobitnú povahu batožiny, najmä 
na jej obsah a hodnotu, a ak vyžaduje, aby sa s ňou určitým spôsobom zaobchádzalo 
alebo aby sa ukladala v určitej polohe. 

15. Cestujúci je povinný na požiadanie poskytnúť dopravcovi pri ukladaní alebo pri 
vykladaní batožiny primeranú pomoc. 

16. Batožinu musí cestujúci uložiť v autobuse tak, aby neohrozovala bezpečnosť, 
nesťažovala výkon služby vodiča a neobmedzovala nastupovanie a vystupovanie 
cestujúcich. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí 
uložiť podľa pokynov vodiča. 

17. Ktoré batožiny sa prepravujú zadarmo a za ktoré batožiny sa platí dovozné, ako aj 
výšku dovozného určuje tarifa. Váhu a miery batožiny pre účely určenia výšky 
dovozného si dopravca zisťuje podľa prevádzkových možností vážením, meraním, 
alebo odhadom. 

18. Ak sa batožina prepravuje mimo priestoru pre cestujúcich, cestujúci je povinný pri 
skončení prepravy hlásiť sa ihneď o jej vydanie. 

19. Ak vodič má pochybnosti o tom, či batožina cestujúceho spĺňa podmienky stanovené 
týmto prepravným poriadkom, je oprávnený presvedčiť sa v prítomnosti cestujúceho 
o ich povahe a obsahu. 

20. Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí, že 
veci (zvieratá), ktoré cestujúci vezie so sebou, sú z prepravy vylúčené, cestujúci je ich 
povinný z autobusu odstrániť. Ak cestujúci neposlúchne pokyn, odstránenie batožiny 
zabezpečí oprávnená osoba. V takomto prípade môže oprávnená osoba cestujúceho 
vylúčiť z ďalšej cesty. 

21. Ak vodič zistí, že vo vozidle zostáva opustená batožina, oznámi to príslušnému 
zamestnancovi dopravcu a zabezpečí, aby bola opustená batožina odovzdaná na 
dispečingu v sídle dopravcu prípadne na príslušnej prevádzkarni oproti potvrdeniu o jej 
odovzdaní. 

22. Za stratu alebo odcudzenie príručnej batožiny dopravca zodpovedá v rozsahu 
s ustanovením § 427 obchodného zákonníka a následne občianskeho zákonníka. 

23. Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na cestovnej batožine prepravovanej 
oddelene od cestujúceho v čase od jej prevzatia do jej vydania pri skončení prepravy 
cestujúceho. Ak bola škoda spôsobená cestujúcim, vadnosťou batožiny, jej obalu alebo 
balenia, osobitnou povahou batožiny alebo okolnosťou, ktorú dopravca nemohol 
odvrátiť, alebo preto, že cestujúci neupozornil vodiča na potrebu osobitného nakladania 
s batožinou, dopravca za škodu nezodpovedá. Rovnako dopravca nezodpovedá za 
škodu, ktorá vznikla na opustenej batožine. 

24. Pri strate alebo zničení cestovnej batožiny prepravovanej oddelene od cestujúceho je 
dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú mala stratená alebo zničená batožina v čase, 
keď bola prevzatá na prepravu, najviac však do výšky 300,- € za jeden kus batožiny. 
Okrem toho je povinný znášať dovozné, ktoré cestujúci zaplatil za stratenú alebo 
zničenú cestovnú batožinu. 

25. V prímestskej autobusovej doprave sa autobusové zásielky neprepravujú. 
 
 

Článok 13 
Nájdené veci 

1. Veci, ktoré sa nájdu po odchode všetkých cestujúcich vo vozidle a opustenú batožinu 
odovzdá vodič alebo iný člen osádky príslušnému zamestnancovi v sídle dopravcu. 

2. Ak je medzi nájdenými vecami občiansky preukaz, identifikačná karta, alebo cestovný 
pas, dopravca je povinný zabezpečiť jeho bezodkladné odovzdanie najbližšiemu 
policajnému útvaru oproti potvrdeniu. 

3. Ak si vlastník veci nevyzdvihne ani do 30 dní odo dňa, kedy boli nájdené, dopravca ich 
komisionálne zničí a založí o tom krátky zápis, prípadne ich odovzdá príslušnému 
miestnemu orgánu štátnej správy postupom podľa par. 135, ods. 1 Občianskeho 
zákonníka. 
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4. Ak sa o nájdené, už odovzdané veci príslušnému miestnemu orgánu štátnej správy, 
prípadne komisionálne zničené veci prihlási osoba, ktorá nepochybne preukáže, že 
nájdené veci jej patrili, dopravca odporučí osobu na príslušný miestny orgán štátnej 
správy, prípadne odovzdá zápis o komisionálnom zničení. 

 
 

Článok 14 
Mimoriadne udalosti počas prepravy 

1. Členovia osádky autobusu sú v prípade dopravnej nehody alebo požiaru autobusu, úrazu 
alebo náhleho ochorenia cestujúceho alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri 
ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich, osádky autobusu alebo iných osôb 
povinní: 

a) Poskytnúť podľa svojich schopností a možností postihnutej osobe potrebnú prvú 
pomoc a neodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc. 

b) Urobiť vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená 
bezpečnosť cestnej premávky. 

c) Urobiť potrebné opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozeného mimoriadnou 
udalosťou. 

2. Cestujúcich, ktorých život a zdravie nie je mimoriadnou udalosťou ohrozené, sú povinní 
pomáhať členom osádky vozidla pri konaní podľa odstavca 1. 

3. Ak cestujúci zistí, že je ohrozená bezpečnosť, život a zdravie cestujúcich, je povinný na 
túto skutočnosť upozorniť vodiča. 

4. Vodič je povinný nahlásiť mimoriadnu udalosť bezodkladne Dopravcovi podľa interných 
predpisov. 

5. Ak pri mimoriadnej udalosti došlo k úrazu, zraneniu, poškodeniu zdravia alebo usmrteniu 
osôb, k škode na vozidle alebo vybavení vozidla, resp. na inom majetku Dopravcu alebo 
Cestujúcich, je dotknutá osoba povinná poskytnúť Dopravcovi všetky údaje potrebné na 
riadne prešetrenie mimoriadnej udalosti. 

6. Poškodený Cestujúci je povinný o vzniku a odhadovanej výške škody bezodkladne 
informovať vodiča autobusu  a oznámiť mu údaje potrebné na prešetrenie vzniku škody, 
vrátane rozsahu škody a identifikačných údajov cestujúceho. 

7. Cestujúci, ktorí utrpeli v dôsledku osobitnej povahy dopravy zranenie, majú nárok na 
náhradu spôsobenej škody na zdraví v súlade s ust. 427 a nasl. Občianskeho zákonníka 
a zák. č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského 
uplatnenia (ďalej len „zák. č. 437/2004“).  

8. Pozostalí po zomrelých Cestujúcich, ktorých smrť bola spôsobená osobitnou povahou 
prevádzky dopravy, majú v súlade s príslušnými aplikovateľnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka právo na náhradu ujmy v prípade smrti, vrátane náhrady 
primeraných výdavkov na pohreb. 

9. Výška náhrady škody sa vypočíta v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka a zák. č. 437/2004. 

 
 

Článok 15 
Reklamácie 

1. Cestujúci uplatňuje u dopravcu práva a nároky vyplývajúce z tohto prepravného poriadku 
bez zbytočného odkladu; ak sa práva neuplatnili najneskôr do troch mesiacov odo dňa, 
kedy mal uplatňovaný nárok vzniknúť, zaniknú. To neplatí v prípade nárokov na náhradu 
škody na batožine cestujúcich, ktoré môže cestujúci uplatniť u dopravcu najneskôr do 
šiestich mesiacov od vzniku škody a v prípade nárokov na náhradu škody na zdraví, ktoré 
môže cestujúci uplatniť priamo na súde v premlčacej dobe podľa príslušných ustanovení 
Občianskeho zákonníka. 

2. Cestujúci je povinný uplatniť svoje práva a nároky písomnou reklamáciou, v ktorej presne 
a jasne vymedzí, ktoré jeho práva boli akým spôsobom dotknuté a akú kompenzáciu 
požaduje a zároveň vznik svojich nárokov primerane odôvodní. Cestujúci je oprávnený 
doručiť dopravcovi reklamáciu poštou na adresu jeho sídla alebo osobne v kancelárií 
predpredaja dopravcu.  
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3. Ak cestujúci podáva reklamáciu ústnou formou musí ju podať len oprávnenému 
zamestnancovi dopravcu určenému v čl.1, ods. 11.,  písm a) a  b), ktorý spíše  o podaní 
reklamácie zápisnicu, ktorú je reklamujúci cestujúci povinný podpísať.  

4. Ak reklamácia nemá náležitosti uvedené v bode 2., dopravca vyzve reklamujúceho 
cestujúceho na jej doplnenie v lehote nie kratšej ako 7 pracovných dní. Ak reklamujúci 
cestujúci v určenej lehote reklamáciu doplní, platí, že bola podaná včas. Ak cestujúci 
reklamáciu v určenej lehote nedoplní a z podanej reklamácie nevyplýva dôvod na uznanie 
nárokov reklamujúceho, dopravca reklamáciu odmietne.  

5. Dopravca je povinný najneskôr do 1 mesiaca od prijatia reklamácie informovať 
reklamujúceho cestujúceho o tom, či je reklamácia opodstatnená, odmietnutá alebo sa 
stále vybavuje. Oznámenie o konečnom vybavení reklamácie musí dopravca doručiť 
reklamujúcemu cestujúcemu najneskôr do 3 mesiacov od prijatia reklamácie.  

6. Ak sa žiada o vrátenie súm zaplatených dopravcovi, na podanie reklamácie je oprávnený 
ten, kto sumu zaplatil,  t.j. cestujúci. 

7. Ak reklamuje ten, kto nie je podľa predchádzajúceho odseku na reklamáciu oprávnený, 
musí pripojiť písomný súhlas oprávneného cestujúceho. 

 
 

4.   ODKAZY A ÚČINNOSŤ 
 

1. Obsah tohto prepravného poriadku je voči cestujúcim odo dňa jeho zverejnenia 
a sprístupnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb. 

2. Tento prepravný poriadok je účinný dňom 01.01. 2016.  
3. Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku môžu nadobudnúť účinnosť najskôr dňom 

ich zverejnenia a sprístupnenia. 
4. Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený, alebo podstatne doplnený, dopravca je 

povinný zabezpečiť jeho zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení 
 
 

 

V Trenčíne, dňa 01.01. 2016 

 

 

 

        PhDr. Ing.  Juraj POPLUHÁR  

        generálny riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č.5  
 

Slovenská autobusová doprava Trenčín, 
akciová  spoločnosť 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T A R I F A  
 

PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí od : 1.1.2016 
 
Tarifu prímestskej autobusovej dopravy spracoval  
Ekonomický úsek SAD Trenčín, a.s.: 
 
 
 

Tarifu prímestskej autobusovej dopravy  
             schválil a vydal: 

   
 

……………………………………….. 
       PhDr. Ing. Juraj Popluhár  
     generálny riaditeľ spoločnosti  
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PAL  - prímestská autobusová doprava         ZŠ  -  základná škola    VŠ vysoká škola 
JCL  -  jednosmerný cestovný lístok               ZA-JCL- základný jednosmerný cestovný lístok  
ZL – JCL- zľavnený jednosmerný cestovný lístok         DL -  dovozný lístok 
ŤZP  - ťažko zdravotne postihnutý                 DK -  Dopravná karta dopravcu, resp. MC 
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Článok I. 

Ú v o d n é     u s t a n o v e n i a  
 
 

1. Tarifa prímestskej autobusovej dopravy (ďalej len Tarifa PAL) upravuje cenové vzťahy 
medzi Slovenskou autobusovou dopravou Trenčín, a.s. ako dopravcom a cestujúcim 
v súlade s  Tarifou vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy osôb platnou od 
1.1.2016 tvoriacou Prílohu č. 4 Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej 
pravidelnej autobusovej doprave - prímestskej autobusovej doprave na území 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 
2.  Pre prepravu cestujúcich, príručných batožín, detských kočíkov a zvierat vozidlami 
      prímestskej dopravy (ďalej PAL) platia tieto prepravno-tarifné zásady:  
 

a) tarifa je neprestupná  

b) cestovné a dovozné sa platí vo vozidle PAL  

c) tarifná sadzba je výkonová (kilometrická sadzba) 

d) tarifná sadzba určuje výšku cestovného (za prepravu osôb) a dovozného (za 
prepravu príručných batožín, resp. zvierat)  

e) cestovné sa platí z dopravnej karty SAD Trenčín, a.s., z dopravnej karty iných 
dopravcov a z ostatných kariet zapojených v zúčtovacom systéme EMBASE (ISIC), 
z Krajskej karty multiCARD alebo v hotovosti u vodiča. 

f) pod pojmom platný cestovný  doklad sa rozumie výlučne: 

     - platný cestovný lístok na jednu cestu papierový vydaný vodičom 

     - platný cestovný lístok na jednu cestu zakúpený prostredníctvom DK.  
 
 
 

Článok II.  
D r u h y    c e s t o v n ý c h    l í s t k o v   a   c e n y   c e s t o v n é h o (dovozného) 

     
   V prímestskej autobusovej doprave sa používajú nasledovné druhy cestovných lístkov: 
 
 
    1. Základný jednosmerný cestovný lístok (ZA-JCL) 
 
    2. Zľavnený jednosmerný cestovný lístok (ZL-JCL) 
        a) žiacky 
        b) študentský 
        c) ŤZP 
        d) sprievodca ŤZP-S 
        e) občan nad 62 rokov veku 
        f)  sprievodca dieťaťa do ústavu  
 

    3. Osobitný jednosmerný cestovný lístok  
      a) dieťa do dovŕšenia 6. roku veku  

         b) občan po dovŕšení 70. roku veku  
 
    4. Dovozný lístok (preprava batožín) 
 
     Sadzba cestovného je rozdelená do 19 tarifných sadzieb rozdelených podľa tarifnej  
    vzdialenosti, a to:  
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Jednosmerné cestovné 

Tarifné 
pásmo 

Obyčajné Zľavnené 

Hotovosť 
Dopravná 

karta 
Krajská karta 
multiCARD 

Hotovosť 
Dopravná 

karta 
Krajská karta 
multiCARD 

Eur Eur Eur Eur Eur Eur 

do 2 0,40 0,27 0,24 0,30 0,23 0,19 

3-4 0,60 0,54 0,48 0,50 0,47 0,37 

5-7 0,70 0,63 0,56 0,55 0,52 0,43 

8-10 0,80 0,72 0,64 0,65 0,62 0,50 

11-13 0,90 0,81 0,72 0,70 0,66 0,56 

14-17 1,05 0,95 0,84 0,85 0,81 0,65 

18-20 1,15 1,04 0,92 0,90 0,86 0,71 

21-25 1,35 1,22 1,08 1,10 1,05 0,84 

26-30 1,65 1,49 1,32 1,30 1,23 1,02 

31-35 1,90 1,71 1,52 1,50 1,42 1,18 

36-40 2,00 1,80 1,60 1,60 1,52 1,24 

41-45 2,30 2,07 1,84 1,85 1,76 1,43 

46-50 2,55 2,30 2,04 2,05 1,95 1,58 

51-55 2,80 2,52 2,24 2,25 2,14 1,74 

56-60 3,00 2,70 2,40 2,40 2,28 1,86 

61-70 3,40 3,06 2,72 2,75 2,61 2,11 

71-80 3,90 3,51 3,12 3,15 2,99 2,42 

81-90 4,30 3,87 3,44 3,45 3,28 2,67 

91-100 4,75 4,28 3,80 3,80 3,61 2,95 

 

Tarifné pásmo do 2 km neplatí v mestách, kde premáva MHD – Prievidza, Bojnice, 
Handlová, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Trenčín, Považská Bystrica, Púchov, Nové 
Mesto nad Váhom. Uplatní sa cena z tarifného pásma od 3-4 km. 
 
Jednosmerné osobitné  cestovné : 
 
a)  za 0,10 € sa prepravujú deti do dovŕšenia 6 rokov veku; 
b)  za 0,35 € sa prepravujú občania nad  70  rokov veku za každých aj začatých 25 km, a to 

mimo pásma do 2 km. V pásme do 2 km sa prepravujú občania nad 70 rokov veku za 
jednosmerné zľavnené cestovné. 

 
Dovozné za batožinu :  
 
a)  za 0,50 €  sa prepravuje nadrozmerná batožina 
b)  za 0,50 €  sa prepravuje pes a spoločenské zviera 
c)  za 1,00 €  sa prepravuje bicykel. 
 

    

Článok III. 
M a n i p u l a č n é   p o p l a t k y   a  c e n y   d o p l n k o v é h o   t o v a r u  

k   D o p r a v n e j   k a r t e   d o p r a v c u 
 

 

1. Manipulačné  poplatky    
 
1.1. Bezplatne poskytované služby:  
a) personifikácia a aktivovanie Dopravnej karty dopravcu (prvé) 
b) personifikácia a aktivovanie Dopravnej karty dopravcu (po skončení 5-ročnej platnosti  
    karty predchádzajúcej) 
c) nabíjanie finančnej čiastky do Dopravnej karty dopravcu 
d) prevod zostávajúcej finančnej čiastky z Dopravnej karty dopravcu po skončení jej platnosti  
    na novú kartu alebo prvý prevod 
e) zistenie zostávajúcej finančnej čiastky na Dopravnú kartu dopravcu 
f) zistenie zostávajúcej doby platnosti Dopravnej karty dopravcu 
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g) formulár „Žiadosť o vydanie Dopravnej  karty dopravcu“ z internetového portálu SAD  
    Trenčín, a.s. 
 

1.2. Služby nad rámec bežnej manipulácie poskytované za úhradu: 
a) poplatok za predĺženie platnosti študentskej zľavnenej 
    Dopravnej karty dopravcu          0,50 €  
b) personifikácia a aktivovanie duplikátu Dopravnej karty dopravcu  
    (strata, krádež, poškodenie) – neplatí pri opodstatnenej reklamácii         1,65 €                     
c) vykonanie zmeny v Dopravnej karte dopravcu (pretypovanie)    1,65 €  
d) vrátenie finančnej čiastky z Dopravnej karty dopravcu     1,65 €  
e) prevod zostávajúcej finančnej čiastky na Dopravnú kartu dopravcu   1,65 € 
    (druhý a ďalší prevod)                                                          
f)  blokácia dopravnej aplikácie na Dopravnej karte dopravcu     0,50 €  
g) odblokovanie Dopravnej karty dopravcu                             0,50 € 
h) vystavenie preukazu veku dieťaťa       0,50 € 
i)  vyhotovenie fotografie na Dopravnú kartu dopravcu      1,00 € 
j) poplatok za správu vkladu (finančnej čiastky) na Dopravnej   ročne 3,00 €, resp. 
   karte dopravcu po uplynutí lehoty 12 mesiacov od dátumu   do výšky vkladu 
   ukončenia platnosti Dopravnej karty dopravcu      
            
2. Ceny doplnkového tarifného tovaru  
 
a) Dopravná karta dopravcu        3,00 €   
b) puzdro na Dopravnú kartu dopravcu      0,20 €   
c) formulár „Žiadosť o vydanie Dopravnej karty dopravcu“                          0,05 €   
    

 
Článok IV. 

P r e d a j , v y d á v a n i e   c e s t o v n ý c h  d o k l a d o v   a   n a b í j a n i e  D K 
 

1. Cestujúci si môže zakúpiť cestovný lístok na jednu cestu.  
2. Papierový cestovný lístok na jednu cestu sa predáva u vodiča autobusu a platí sa 
v hotovosti alebo prostredníctvom kreditu na dopravnej karte (elektronická peňaženka). 
Týmto spôsobom môže cestujúci zakúpiť u vodiča papierový cestovný lístok aj pre 
spolucestujúceho, resp. dovozný lístok.  

  2.1 Po úspešnej realizácii internetovej objednávky prostredníctvom internetového 
portálu dopravcu sa pri použití Dopravnej karty dopravcu cestujúcim (priložení karty 
k čítaciemu zariadeniu) v autobuse PAL pri nástupe prvými dverami do karty 
automaticky zapíše internetová objednávka (vklad na kartu) a opätovným priložením 
karty k čítaciemu zariadeniu sa odpočíta cena cestovného lístka. 

    2.2 Po úspešnej realizácii internetovej objednávky prostredníctvom internetového 
portálu dopravcu sa pri použití Krajskej karty multiCARD cestujúcim (priložení karty 
k čítaciemu zariadeniu) v autobuse PAL pri nástupe prvými dverami do karty 
automaticky zapíše internetová objednávka (vklad na kartu) a opätovným priložením 
karty k čítaciemu zariadeniu sa odpočíta cena cestovného lístka. V prípade prvého 
použitia karty v danom mesiaci vo vozidle dopravcu má prednosť inkaso paušálneho 
poplatku vo výške stanovenej Cenníkom Krajskej karty multiCARD. 

3. Dobíjanie finančného kreditu do DK (elektronická peňaženka) je možné v Kanceláriách 
predpredaja dopravcu, v automatoch dopravcu, prostredníctvom internetového predaja alebo 
výnimočne u vodiča autobusu.  
4. Internetový predaj sa realizuje na stránke www.sadtn.sk (e- predaj). Podrobnosti predaja 
sú k dispozícii na vyššie uvedenom internetovom portáli dopravcu (Všeobecné obchodné 
podmienky, Návod na použitie). 
 

Článok V.  

B e z p l a t n á   p r e p r a v a  

1. Rozsah bezplatnej prepravy 

V PAL možno bezplatne prepravovať:   

a)   detský kočík, ak je v ňom prepravované dieťa 

http://www.sadtn.sk/
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b)  vodiaceho psa držiteľa preukazu ŤZP-S 
c)  invalidný vozík  
d)  príručnú batožinu, ak sú rozmery menšie ako 20 x 30 x 50 cm; batožinu tvaru 

valca, ktorého dĺžka nepresahuje 150 cm a priemer 10 cm; batožinu tvaru dosky, 
ktorej rozmery nepresahujú 5 x 80 x 100 cm a ktorých hmotnosť súčasne 
nepresahuje 25 kg, pokiaľ sa prepravujú v priestore pre cestujúcich 

            e)  dočasne – cestujúcich na úseku a v smere: Púchov, Matador – Púchov,železničná   
                 stanica prestupujúcich na ďalšie spoje.  

 
Článok VI. 

Z ľ a v y    a    s p ô s o b    p r e u k a z o v a n i a   i ch   n á r o k u 
 

1. Druhy zliav  
 

Cestujúcim v prímestskej autobusovej doprave sa poskytujú nasledovné zľavy a osobitné 
cestovné:  

a)   zľavy u JCL plateného v hotovosti u vodiča  
b)   zľavy u JCL plateného bezhotovostne u vodiča prostredníctvom dopravnej karty  
c)   osobitné cestovné  

 

2. Rozsah držiteľov zliav  
V prímestskej pravidelnej autobusovej doprave sa poskytujú zľavy nasledovným občanom:  

       a) žiakom a študentom základných a stredných škôl podľa osobitného predpisu1) 

       b) študentom vysokých škôl a fakúlt podľa osobitného predpisu1), v dennej forme štúdia  
           do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najneskôr do dovŕšenia 26.    
           roku veku 
       c) rodičom alebo iným zákonným zástupcom, ak sprevádzajú deti telesne, mentálne  
           alebo  zmyslovo  postihnuté,  alebo  chronicky  choré  do  školských,  sociálnych   
           alebo zdravotníckych zariadení na území SR, v ktorých sú umiestnené, príp. ak  
           cestujú na návštevu týchto detí do uvedených zariadení 

      d)  ťažko zdravotne postihnutým osobám, držiteľom preukazov ŤZP, ŤZP-S 

      e)  sprievodcom ťažko zdravotne postihnutých osôb, držiteľov preukazu ŤZP-S 
      f)   občanom nad 62 rokov veku, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku v sobotu,  

nedeľu, vo sviatok a deň pracovného pokoja, v pracovný deň od 10,00 do 12,00 h.  
a od 17,00 do 23,00 h. pri platbe Dopravnou kartou dopravcu alebo Krajskou kartou  
multiCARD typ SENIOR 62 

      g)   deťom do dovŕšenia 6. roku veku  
      h)   deťom od dovŕšenia 6. roku veku do 15. roku veku  
      ch) občanom nad 70 rokov veku 
 
3.   Spôsob preukazovania nároku pri uplatňovaní zľavy  
 
  Pokiaľ si chce cestujúci u dopravcu uplatniť nárok na zľavu, musí pri jej vybavovaní          
  predložiť nasledovné doklady: 
 

a) deti vo veku od 6 do 15 rokov  
Na  základe  žiadosti  o  vydanie  Dopravnej karty dopravcu, resp. Krajskej karty  

multiCARD (ďalej len Žiadosť) vypísanej a potvrdenej zákonným zástupcom. Súčasne 
predloží v Kancelárii predpredaja SAD Trenčín, a.s. zákonný zástupca svoj občiansky 
preukaz na overenie údajov v Žiadosti. Fotografia sa vyhotovuje priamo v Kancelárii 
predpredaja. Žiadosť nemusí byť potvrdená školou. Osoba, ktorá Žiadosť podpísala,  
zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú dopravcovi uvedením nepravdivých údajov. 
V prípade pochybností je dopravca oprávnený vyžiadať si potvrdenie o návšteve II. stupňa 
ZŠ.  

Pokiaľ chce zákonný zástupca dieťaťa požiadať o vydanie Preukazu veku dieťaťa, 
predloží v Kancelárii predpredaja SAD Trenčín, a.s. rodný list dieťaťa a fotografiu 
o rozmeroch 3x2,5 cm. 
__________________________________________________________________________ 
1)
 Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov     

   a Zákon č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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b) žiaci a študenti vo veku od 15 do 26 rokov       
      Na základe vyplnenej a podpísanej Žiadosti potvrdenej školou, že žiadateľ je riadnym 
žiakom, študentom základnej, strednej alebo vysokej školy, t.j. do dosiahnutia 
vysokoškolského vzdelania 2. stupňa (ak škola nezasiela dopravcovi elektronickú databázu).  
V prípade predĺženia platnosti nároku na zľavu v ďalšom školskom roku sa predkladá 
len potvrdenie o návšteve školy. 
Súčasne predložia v Kancelárii predpredaja SAD Trenčín, a.s. svoj občiansky preukaz na  
overenie údajov v Žiadosti. Fotografia sa vyhotovuje priamo v Kancelárii predpredaja.  
Osoba, ktorá Žiadosť podpísala a škola, ktorá Žiadosť potvrdila v plnej miere zodpovedá za  
správnosť údajov uvedených v Žiadosti a zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú  
dopravcovi uvedením nesprávnych údajov. Správnosť údajov uvedených v Žiadosti preverí 
pracovníčka Kancelárie predpredaja z OP žiadateľa.  
      O Dopravnú kartu dopravcu môže požiadať aj študent – občan SR študujúci v zahraničí, 
ak sa štúdium považuje za rovnocenné so štúdiom na školách zriadených v SR. Obdobné 
podmienky platia pre zahraničných študentov študujúcich v SR.  

Po predložení potvrdenia o návšteve školy si môže študent strednej školy uplatniť 
nárok na zľavu do 31.8. a študent vysokej školy do 30.9. príslušného školského roka. 
 
    c)  ťažko zdravotne postihnuté osoby  
     Pokiaľ si takýto občan chce vybaviť dopravnú kartu, musí v Kancelárii predpredaja SAD 
Trenčín, a.s. predložiť vyplnenú a podpísanú Žiadosť, Rozhodnutie Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny o priznaní štatútu ŤZP, platný preukaz ŤZP, resp. ŤZP – S.   Súčasne predloží 
svoj občiansky preukaz na overenie údajov v Žiadosti. Fotografia sa vyhotovuje priamo 
v Kancelárii predpredaja. Správnosť údajov uvedených v Žiadosti preverí pracovníčka 
Kancelárie predpredaja z OP žiadateľa.  
 
   d)  občania nad 62 rokov veku  
 
    Pokiaľ si takýto občan chce vybaviť dopravnú kartu, musí v Kancelárii predpredaja SAD 
Trenčín, a.s. predložiť vyplnenú a podpísanú Žiadosť, výmer o starobnom dôchodku. 
Súčasne predloží svoj občiansky preukaz na overenie údajov v Žiadosti. Fotografia sa 
vyhotovuje priamo v Kancelárii predpredaja. Správnosť údajov uvedených v Žiadosti preverí 
pracovníčka Kancelárie predpredaja z OP žiadateľa.  
 
  e) deti do 6 rokov veku                                 
 

Pokiaľ chce zákonný zástupca dieťaťa vybaviť dopravnú kartu, musí v Kancelárii 
predpredaja SAD Trenčín, a.s. predložiť vyplnenú a podpísanú Žiadosť. Súčasne predloží 
rodný list dieťaťa na overenie údajov v Žiadosti. Fotografia sa vyhotovuje priamo v Kancelárii 
predpredaja.  
       
  f) občania nad 70 rokov veku  
 
     Pokiaľ si takýto občan chce vybaviť dopravnú kartu, musí v Kancelárii predpredaja SAD 
Trenčín, a.s. predložiť vyplnenú a podpísanú Žiadosť. Súčasne predloží svoj občiansky 
preukaz na overenie údajov v Žiadosti. Fotografia sa vyhotovuje priamo v Kancelárii 
predpredaja.  
 
 

4. Forma preukazovania poskytnutej zľavy vo vozidle PAL  
 
   Cestujúci, ktorým dopravca poskytol zľavu, preukazujú túto zľavu vo vozidle PAL vodičovi,  
   resp. kontrolnému pracovníkovi nasledovne : 
 

a) deti vo veku od 6 do 15 rokov  
       -  platnou DK dopravcu s fotografiou (typ žiak)  
       -  platnou Krajskou kartou multiCARD s fotografiou (typ žiak) 
       -  platným preukazom na zľavu s fotografiou vydaným iným dopravcom v rámci SR 
         (Železničná spoločnosť Slovensko, SAD, resp. Dopravný podnik)   
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-  platným Preukazom veku dieťaťa s fotografiou vydaným dopravcom 
-  platným cestovným pasom.  
Pre poskytnutie zľavy môže oprávnená osoba dopravcu posúdiť vek dieťaťa z jeho výšky  
nepresahujúcej 140 cm. Meranie má len orientačný charakter.  
Pri výške nad 140 cm  môže oprávnená osoba dopravcu trvať na predložení dokladu 
oprávňujúceho poskytnutie zľavy. 

 
b) žiaci a študenti vo veku od 15 do 26 rokov  
- platnou DK dopravcu s fotografiou (typ študent) 

      -     platnou Krajskou kartou multiCARD s fotografiou (typ študent) 
      -     platnou medzinárodnou čipovou kartou International Student Identity Card (ISIC)  
            s fotografiou 
      -     inou platnou dopravnou čipovou kartou vydanou iným dopravcom zapojeným  
            v zúčtovacom systéme EMBASE s fotografiou 

-     inou platnou čipovou kartou vydanou iným dopravcom v rámci SR s fotografiou. 
Používané karty sú platné za predpokladu, že na karte bola obnovená zľava  
samolepkou vyznačujúcou platnosť na príslušný školský rok a sú opatrené 
fotografiou.  

 
c) ťažko zdravotne postihnuté osoby  

       -  platnou Dopravnou kartou dopravcu s fotografiou (typ ŤZP, ŤZP-S) 
       -  platnou Krajskou kartou multiCARD s fotografiou (typ ŤZP, ŤZP-S) 
       -  platnou dopravnou čipovou kartou s fotografiou vydanou iným dopravcom, ktorý je  
          zapojený v zúčtovacom systéme EMBASE  
       -  platným preukazom ŤZP, resp. ŤZP- S 
          
     d) sprievodca ťažko zdravotne postihnutej osoby – držiteľa preukazu ŤZP-S 
      -   splnenie podmienky preukazuje sprevádzaný držiteľ preukazu ŤZP-S týmto  
          preukazom 
   
    e)  rodičia alebo zákonní zástupcovia sprevádzajúci dieťa telesne, mentálne alebo  
          zmyslovo postihnuté alebo chronicky choré, umiestnené v školských, sociálnych  
          alebo zdravotníckych zariadeniach na území SR alebo ich navštevujúci 
     -  platným preukazom ŤZP-S dieťaťa (pri jeho sprevádzaní)  
     -  občianskym preukazom, resp. iným preukazom totožnosti, ktorý obsahuje meno,  
        priezvisko, dátum narodenia, fotografiu spolu s potvrdením vystaveným zariadením,  
        v ktorom je dieťa umiestnené       
    -   preukazom vydaným takýmto zariadením a potvrdeným termínom návratu bez dieťaťa,  
        resp. návštevy dieťaťa (pri ceste bez dieťaťa) 
 
    f) občania nad 62 rokov veku - poberatelia starobného dôchodku 
       -  platnou Dopravnou kartou dopravcu s fotografiou (typ SENIOR 62) 
       -  platnou Krajskou kartou multiCARD s fotografiou (typ SENIOR 62) 
 
   g)  deti do 6 rokov veku  
    -    splnenie podmienky veku prepravovaného dieťaťa preukazuje osoba, ktorá príslušný  
         nárok ako sprevádzajúca osoba uplatňuje 
    -    ak vodič autobusu PAL usúdi, že vek prepravovaného dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje                   
         nárok na osobitné cestovné nie je možné určiť z jeho fyzického vzhľadu,   
         prepravovanému dieťaťu nárok na osobitné cestovné vznikne iba vtedy, ak sa jeho vek  
         nepochybne preukáže dokladom s fotografiou overujúcim vek dieťaťa (DK a pod.).  

 
 h)  občania nad 70 rokov veku  
      -  platným občianskym preukazom  
      -  platnou Dopravnou kartou dopravcu s fotografiou (typ SENIOR 70) 
      -  platnou Krajskou kartou multiCARD s fotografiou (typ SENIOR 70) 
      -  preukazom s fotografiou vydaným iným dopravcom v rámci SR 
 
4.1   Nárok na zľavu má cestujúci len za predpokladu, že splnil všetky podmienky stanovené  
        v Článku VI. Tarify. V opačnom prípade bude cestujúcemu vydaný cestovný lístok  
        v základnej hodnote. Ak je možné uplatniť zľavnené cestovné z viacerých dôvodov,     
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        zľava sa poskytuje len raz.  
4.2   Pre posudzovanie nároku na zľavu v kategórii občan nad 62 rokov veku je záväzný 
        čas zakúpenia cestovného lístka.  
4.3   Krajská karta multiCARD je neprenosná a oprávňuje výlučne jej držiteľa využívať vyššiu  
        zľavu. Pri kúpe cestovného lístka z Krajskej karty multiCARD pre spolucestujúceho je 
        výška zľavy v rozsahu Dopravnej karty dopravcu.                                     
   

Článok VII. 
V ý p o č e t   c e s t o v n é h o  

 
1. Tarifná vzdialenosť na výpočet cestovného sa určuje podľa kilometrických údajov  
    uvedených v cestovnom poriadku. 
2. Cestovné sa vypočíta podľa príslušného tarifného pásma a tarifnej sadzby. Ak má  
    nástupná a výstupná zastávka v cestovnom poriadku rovnaké kilometrické údaje (tarifnú  
    vzdialenosť), vypočíta sa cestovné za najnižšiu tarifnú vzdialenosť. 
3. Pri predĺžení alebo skrátení linky z dôvodu vyhlásených obchádzok sa vypočíta tarifná  
    vzdialenosť zodpovedajúca skutočne používanej dopravnej ceste. Cestovné uhradené  
    pred zmenou tarifných vzdialeností platí po celú dobu platnosti cestovného lístka.  
 

Článok VIII. 
Z á s a d y    p o u ž í v a n i a     

c e s t o v n ý c h    l í s t k o v     n a    j e d n o t l i v ú    c e s t u 
 

1.  Jednorazové cestovné lístky (ďalej JCL) sa predávajú v papierovej podobe u vodiča     
      autobusu PAL.  
2.  JCL je možné zakúpiť si bezhotovostne prostredníctvom dopravnej karty, alebo 
      hotovostne – peniazmi. Nefunkčnosť dopravnej  karty nie  je dôvodom cestovania 

bez  platného  cestovného  lístka.  V uvedenom  prípade je cestujúci povinný zakúpiť 
si JCL formou hotovostnej platby. 

3.  Cestujúci si môže zakúpiť cestovný lístok pri nastupovaní do autobusu PAL a len počas    
      státia autobusu na zastávke.  
4. Pokiaľ cestujúci platí v hotovosti je povinný si pripraviť peniaze v hodnote kupovaného 

cestovného lístka, resp. bankovku, ktorá neprekračuje 5-násobok platenej sumy. Pokiaľ 
tak neurobí a vodič autobusu nebude mať k dispozícii dostatočnú finančnú hotovosť na 
výdavok, o čom cestujúceho upozorní a cestujúci bude trvať na preprave, je vodič 
povinný prevziať bankovku vyššej hodnoty s tým, že vydá cestujúcemu potvrdenku na 
sumu prevyšujúcu platenú hodnotu. Po predložení potvrdenky v sídle dopravcu 
(uvedenom na potvrdenke) zákazník obdrží výdavok (prepravná pokladňa), a to najskôr 
24 hodín po vykonanej platbe v autobuse.   

5. Cestujúci je povinný sa po zakúpení cestovného lístka presvedčiť, či mu bol vydaný 
cestovný lístok v druhu a v cene, ktoré požadoval a na ktorý mu vzniká v zmysle Tarify 
PAL nárok. 

6. Cestujúci musí mať platný cestovný lístok pri sebe po celý čas prepravy, ako aj 
v okamihu vystúpenia z vozidla PAL a na vyzvanie sa ním preukázať revízorovi alebo 
inému oprávnenému pracovníkovi dopravcu vykonávajúcemu prepravno-tarifnú kontrolu.  

7. Neplatný cestovný lístok má právo revízor alebo iná oprávnená osoba dopravcu  
cestujúcemu odobrať (pokiaľ slúži ako dôkazový materiál). 

8. Platnosť JCL končí vystúpením cestujúceho z vozidla PAL, v ktorom si JCL zakúpil. 
9. Cestovný lístok nie je možné postúpiť inej osobe, pokiaľ nebol pre ňu priamo zakúpený. 
10. Oprávnenosť použitia JCL zľavneného je cestujúci pri nákupe, ako i pri kontrole povinný 

preukázať tak, ako to stanovuje Článok VI., ods. 4. Tarify PAL.  
       
 

Článok IX. 
Z á s a d y    p o u ž í v a n i a    d o v o z n ý c h    l í s t k o v 

 

1. Dovozné lístky (ďalej DL) sa predávajú v papierovej podobe u vodiča autobusu PAL. 
2. DL je možné zakúpiť bezhotovostne prostredníctvom dopravnej karty a hotovostne    
    –  peniazmi.  Nefunkčnosť  čipovej  dopravnej  karty  nie  je dôvodom cestovania  bez   
    platného  dovozného lístka. V uvedenom  prípade je cestujúci povinný zakúpiť si DL 
    formou hotovostnej platby. 
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3. Cestujúci si môže DL zakúpiť výlučne pri nastupovaní do autobusu PAL a len počas státia  
    autobusu na zastávke.  
4. Za dovozné sa prepravuje: 
a) príručná batožina s rozmermi väčšími ako 20 x 30 x 50 cm,  
b) batožina tvaru valca s rozmermi väčšími ako dĺžka 150 cm  a s priemerom väčším ako 10  
    cm,  
c) batožina tvaru dosky s rozmermi väčšími ako 5 x 80 x 100 cm,  
ktorých hmotnosť súčasne presahuje 25 kg, 
d) pes a spoločenské zviera s výnimkou vodiaceho psa cestujúceho – držiteľa preukazu  
    ŤZP (ŤZP-S), 
e) bicykel. 
5. Ďalšie zásady používania dovozných lístkov sú totožné ako v Článku VIII. Tarify PAL. 
6.Podmienky prepravy bicykla sú stanovené v Prepravnom poriadku prímestskej autobusovej 
dopravy. 
 

Článok X. 
D o p r a v n á   k a r t a   d o p r a v c u  

 
1.   DK je elektronický nosič, ktorý okrem údajov o kategórii cestujúceho  a  rozsahu zliav 
obsahuje aj finančnú čiastku, ktorú si cestujúci do DK zakúpil (spôsobom uvedeným v bode 5 
tohto Článku), a ktorou môže bezhotovostne platiť za cestovný lístok, resp. preukazovať 
nárok na zľavu. DK platí 5 rokov. O vydanie novej dopravnej karty môže cestujúci požiadať 
najskôr 90 dní pred ukončením platnosti pôvodnej dopravnej karty. Uvedená lehota sa 
nevzťahuje na prípad straty alebo nefunkčnosti DK. 
  
2.   DK používané v PAL sa delia na: 
  a)   prímestské DK  
  b)   mestské DK (pre občanov s trvalým bydliskom v Trenčíne) 
  c)   Krajské karty multiCARD 
  d)   DK iných dopravcov zapojených v zúčtovacom systéme EMBASE 
  e)   ostatné karty zapojené v zúčtovacom systéme EMBASE (ISIC).  
Distribúciu kariet uvedených v bode a), b), c) zabezpečuje dopravca, t.j. SAD Trenčín, a.s. 
  
3.   Pri vybavovaní dopravnej karty je dopravca oprávnený od cestujúceho vyžadovať    
     nasledovné osobné údaje: 
     - meno a priezvisko 
     - dátum narodenia  
     - bydlisko 
a na overenie poskytnutých osobných údajov príslušný preukaz totožnosti (občiansky 
preukaz). Vyššie uvedené údaje slúžia na zabezpečenie adresnosti dopravcom 
poskytovaných zliav na cestovnom a budú spracovávané len na tento účel. Fotografia sa 
vyhotovuje v Kancelárii predpredaja 
 
4. Krajská karta multiCARD je neprenosná a  môže obsahovať: fotografiu, meno a priezvisko, 
    dátum narodenia a adresu trvalého bydliska držiteľa. Obdobné podmienky platia pre 
    zľavnenú Dopravnú kartu dopravcu.  
 
5. Finančnú čiastku do DK si cestujúci môže vložiť nasledovným spôsobom: 
a) v Kancelárii predpredaja je minimálna čiastka 5,- € a maximálna čiastka 60,- €  
b) v automate dopravcu  je možné nabiť minimálnu čiastku 5,- €  a maximálne čiastku 30,- €  
c) u vodiča autobusu  je možné nabiť minimálnu čiastku 5,- € a maximálne čiastku 30,- €. 
    DK   vodič  nabije   čiastkou   zodpovedajúcou   platbe   cestujúceho (bez vydávania). 
d) prostredníctvom internetového predaja (www.sadtn.sk) si je možné nabiť minimálnu  
    čiastku 5,- €  a maximálnu čiastku 60,- €.  
Maximálna výška vkladu na DK je 60,- €. 
6. Stratu dopravnej karty je cestujúci povinný nahlásiť osobne v Kancelárii predpredaja.  
    V opačnom prípade cestujúci zodpovedá za jej zneužitie.  
 
7. Dopravca a Multicard,a.s. za stratenú alebo znehodnotenú DK náhradu neposkytujú.  
    Finančný zostatok zo stratenej alebo znehodnotenej DK sa presunie na novú DK najskôr  
    po 7 pracovných dňoch od nahlásenia straty v Kancelárii predpredaja. Pre stanovenie  

http://www.sadtn.sk/
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    výšky finančného zostatku je určujúci stav elektronickej peňaženky DK pred jej  
    zablokovaním.  
    V takomto prípade nie je potrebné opätovne dokladovať nárok na zľavu. 
 
8. Cestujúci, ktorý v minulosti porušil prepravno-tarifné podmienky a nevyrovnal svoje  
    záväzky voči SAD Trenčín, a.s., resp. nesplnil podmienky stanovené dopravcom pre  
    vydanie DK alebo neoprávnene využíval zľavu, stráca nárok na komerčnú, resp. ďalšiu  
    zľavu. Pre držiteľov Krajských kariet multiCARD platia VOP Multicard,a.s. pre používanie  
    Krajských kariet multiCARD s aplikáciou Doprava. 
 
9. Pri vzniku chyby Dopravnej karty dopravcu a jej reklamácii sa postupuje podľa platného 
    Reklamačného poriadku. Pri vzniku chyby Krajskej karty  multiCARD a jej reklamácii sa     
    postupuje podľa VOP Multicard,a.s. pre používanie Krajských kariet multiCARD  
    s aplikáciou Doprava. 
 
 

Článok XI. 
T a r i f n é    p o d m i e n k y  p r i   p r e r u š e n í   c e s t y  

 

1. Pri prerušení cesty (vystúpenie z vozidla PAL) zapríčinenom cestujúcim nemá cestujúci  
    právo použiť lístok zakúpený vo vozidle PAL, z ktorého vystúpil v inom vozidle PAL. 
2. Pri prerušení dopravy zapríčinenom dopravcom má cestujúci právo na použitie  
    cestovného lístka za podmienok uvedených v Článku XII. Tarify a v Prepravnom poriadku  
    PAL. 
 

Článok XII. 
T a r i f n é    p o d m i e n k y    p r i    n á h r a d n e j    d o p r a v e 

 
1. V prípade mimoriadnej udalosti je dopravca povinný zabezpečiť náhradnú dopravu do  
    cieľovej zastávky iným vozidlom tej istej, prípadne inej linky, a to bez zaplatenia ďalšieho  
    cestovného (dovozného) a bez nároku na náhradu škody vzniknutej použitím náhradnej  
    prepravy.   
2.Tarifné podmienky pri plánovanej dopravnej výluke musí dopravca včas a v dostatočnej  
   miere vyhlásiť, a to ako súčasť dopravných opatrení. 
 
 

Článok XIII. 
P o s t i h y    z a    p o r u š e n i e    p r e p r a v n o – t a r i f n ý c h   p r e d p i s o v 

  
1. Pokiaľ sa cestujúci pri kontrole nemôže preukázať platným cestovným dokladom, je  
    povinný zaplatiť sankčnú úhradu v nasledovnej výške:   
 
a) 25 EUR       - pri priamej úhrade oprávnenej osobe dopravcu vo vozidle  

      dopravcu, a to ihneď 
    - výnimočne pri úhrade od 24 hodín pracovného dňa do 3  
      kalendárnych dní po dni zistenia porušenia prepravno-tarifných  
      predpisov oprávnenou osobou dopravcu v Kancelárii predpredaja  
      SAD Trenčín, a.s. počas prevádzkovej doby  

b) 35 EUR                 - pri úhrade nad 3 kalendárne dni po dni zistenia porušenia  
                                        prepravno-tarifných predpisov oprávnenou osobou dopravcu do 30  
                                        kalendárnych dní od zistenia porušenia prepravno-tarifných  
                                        predpisov oprávnenou osobou dopravcu v Kancelárii predpredaja  
                                        SAD Trenčín, a.s. počas prevádzkovej doby  
c) 40 EUR                     - po 30 kalendárnych dňoch od zistenia porušenia prepravno- 
                                        tarifných predpisov oprávnenou osobou dopravcu, pokiaľ dopravca  
                                        bude nútený odstúpiť vymáhanie sankčnej úhrady prostredníctvom  
                                        zmluvnej advokátskej alebo právnickej kancelárie.  
 
1.2. Pokiaľ sa cestujúci pri kontrole nemôže preukázať platným dovozným lístkom, je povinný  
       zaplatiť sankčnú úhradu vo výške 1 EUR.  
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1.3. K postihu za porušenie prepravno-tarifných predpisov sa účtuje základné cestovné  
      (dovozné). Tarifná vzdialenosť na výpočet základného cestovného sa určuje  
      z východiskovej zastávky kontrolovaného spoja po najbližšiu zastávku spoja od  
      miesta zistenia porušenia prepravno-tarifných predpisov cestujúcim.  
 
2. Cestujúci, ktorý znečistí vozidlo PAL, je povinný zaplatiť sankčnú úhradu vo výške 20,- €. 

 
3. Cestujúci, ktorý poškodí vozidlo PAL, je povinný zaplatiť dopravcovi takto spôsobenú  
    škodu v plnej výške.  
 
4. Cestujúci, ktorý svojim konaním znemožní ďalšiu prevádzku vozidla PAL podľa  
    cestovného poriadku, je povinný zaplatiť sankčnú úhradu vo výške 35,- €.  
 

Článok XIV. 
R e k l a m á c i e    a    o d v o l a n i a 

 
1. Pri vybavovaní reklamácie Dopravnej karty dopravcu sa postupuje podľa Reklamačného  

    Poriadku. Pri vybavovaní reklamácie Krajskej  karty multiCARD sa postupuje podľa VOP   
    Multicard,a.s. pre používanie Krajských kariet  multiCARD s aplikáciou Doprava. 
2. Reklamácie na funkčnosť dopravných kariet možno podať v Kanceláriách predpredaja  
    SAD Trenčín, a.s. 
3. Odvolanie voči sankčnej úhrade je možné doručiť do 14 dní od dátumu zistenia porušenia  
     tarifných a prepravných podmienok dopravcu, a to písomnou formou do Kancelárií  
     predpredaja v Trenčíne (Palackého 11, resp. Železničná 2) alebo poštou do sídla  
     spoločnosti SAD Trenčín, a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, pričom platba sa  
     nerealizuje až do uzavretia odvolania.   
4. Odvolanie je možné podať a bude sa vybavovať len v prípade, ak platba sankčnej úhrady  
    nebola realizovaná. Platba sankčnej úhrady sa hodnotí ako uznanie porušenia predpisov  
    zo strany cestujúceho a prípadné odvolanie sa bude hodnotiť ako bezpredmetné.  
5. Odvolanie je oprávnený podať cestujúci, resp. jeho zástupca (na základe písomného  
    splnomocnenia dotknutej osoby, príp. na základe rozhodnutia príslušného orgánu).  
    V prípade neplnoletého cestujúceho je odvolanie oprávnený podať jeho zákonný zástupca  
    (rodič, resp. iná osoba na základe písomného splnomocnenia zákonného zástupcu, príp.  
    na základe rozhodnutia príslušného orgánu).  
 

Článok XV. 
Z á v e r e č n é    u s t a n o v e n i a 

 
1. Ďalšie časti upravujúce tarifné vybavenie cestujúcich v PAL ako: 
    - kontrola tarifného vybavenia cestujúcich  
    - cestovné lístky (predaj, zľavy, neplatnosť CL a základné podmienky použitia CL)  
      sú uvedené v Prepravnom poriadku prímestskej dopravy platnom od 1.1.2016. 
 
2.  Tarifa PAL je v súlade s § 4 ods. 2. písm. l) Zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave  
     súčasťou Prepravného poriadku prímestskej autobusovej dopravy platného od  
     1.1.2016. 
 
3.  Tarifa PAL je platná a účinná od 1.1.2016. Týmto dňom končí platnosť Tarify PAL platnej  
     od 1.8.2015. 
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Príloha Tarify prímestskej autobusovej dopravy č. 5.1. 
 

Zoznam prestupov 
 
Definícia výpočtu výšky cestovného na prestup. 
 
Prestup - TSK je určená autobusová zastávka v konkrétnom spoji, v ktorej prestupuje cestujúci na iný spoj 
(nemusí byť začínajúcou zastávkou pokračujúceho spoja). Výška cestovného plateného prostredníctvom 
dopravnej karty bude vypočítaná nápočtom tarifných kilometrov z prvého spoja a pokračujúceho spoja. 
Špeciálnym prípadom prestupu sú pokračujúce spoje, kedy prestupná zastávka je súčasne konečnou zastávkou 
prvého spoja a prvou zastávkou pokračujúceho spoja a cestujúci neprestupuje, ale ostáva v autobuse. V tomto 
prípade je metodika výpočtu výšky cestovného obdobná aj pre cestujúcich platiacich v hotovosti. 
 
Zoznam prestupných bodov: 
 
Prestupná zastávka Z linky Zo spoja Na linku Na  spoj Typ spoja 

Rybany,,žel.st. 301413 12 301414 28 prestupný 

Rybany,,žel.st. 301414 21 301409 17 prestupný 

Rybany,,žel.st. 301414 33 301409 23 prestupný 

Rybany,,žel.st. 301414 37 301409 25 prestupný 

Bánovce nad Bebravou,,AS 301415 329 301415 429 prestupný 

Bánovce nad Bebravou,,AS 301416 325 301416 425 prestupný 

Bánovce nad Bebravou,,AS 301416 335 301416 435 prestupný 

Bánovce nad Bebravou,,AS 301416 408 301416 308 prestupný 

Bánovce nad Bebravou,,AS 301422 303 301422 403 prestupný 

Bánovce nad Bebravou,,AS 301422 307 301422 407 prestupný 

Bánovce nad Bebravou,,AS 301422 309 301422 409 prestupný 

Bánovce nad Bebravou,,AS 301422 313 301422 413 prestupný 

Bánovce nad Bebravou,,AS 301422 402 301422 302 prestupný 

Bánovce nad Bebravou,,AS 301422 404 301422 304 prestupný 

Bánovce nad Bebravou,,AS 301422 406 301422 306 prestupný 

Bánovce nad Bebravou,,AS 301422 410 301422 310 prestupný 

Veľká Čausa,horný koniec 307427 29 307426 12 prestupný 

Veľká Čausa,dolný koniec 307427 30 307426 17 prestupný 

Veľká Čausa,horný koniec 307427 47 307426 18 prestupný 

Veľká Čausa,horný koniec 307427 73 307426 34 prestupný 

Lednické Rovne, nám. 308410 40 308412 20 prestupný 

Lednické Rovne, nám. 308410 4 308412 20 prestupný 

Lednické Rovne, nám. 308410 18 308413 26 prestupný 

Horovce, Jednota 308410 36 308409 38 prestupný 

Lednické Rovne, nám. 308410 8 308411 16 prestupný 

Lednické Rovne, nám. 308411 2 308412 20 prestupný 

Lednické Rovne, nám. 308411 44 308412 36 prestupný 

Lednické Rovne, nám. 308409 44 308412 20 prestupný 

Lednické Rovne, nám. 308409 38 308412 36 prestupný 

Lednické Rovne, nám. 308409 38 308411 40 prestupný 

Lednické Rovne, nám. 308409 20 308413 26 prestupný 

Lednické Rovne, nám. 308412 64 308411 40 prestupný 

Lednické Rovne, nám. 308412 7 308411 11 prestupný 

Lednické Rovne, nám. 308412 7 308411 7 prestupný 

Lednické Rovne, nám. 308412 7 308410 5 prestupný 

Lednické Rovne, nám. 308412 7 308410 3 prestupný 

Lednické Rovne, nám. 308412 31 308409 23 prestupný 

Lednické Rovne, nám. 308411 41 308412 1 prestupný 

Lednické Rovne, nám. 308411 41 308409 37 prestupný 

Horovce, Jednota 308409 37 308410 45 prestupný 

Lednické Rovne, nám. 308412 53 308411 45 prestupný 

Lednické Rovne, nám. 308412 53 308409 37 prestupný 

Pruské, námestie 302411 4 302415 10 prestupný 

Pruské, námestie 302411 26 302415 16 prestupný 

Pruské, námestie 302411 12 302413 84 prestupný 

Pruské, námestie 302411 12 302413 30 prestupný 

Pruské, námestie 302411 24 302415 24 prestupný 

Pruské, námestie 302413 11 302411 47 prestupný 

Pruské, námestie 302413 31 302411 35 prestupný 

Pruské, námestie 302413 31 302411 31 prestupný 

Pruské, námestie 302413 77 302411 21 prestupný 

Pruské, námestie 302413 49 302411 51 prestupný 

Ilava, nemocnica 302413 78 302419 103 prestupný 



   14 

Ilava, nemocnica 308408 42 302413 73 prestupný 

Beluša, stred 306416 79 308408 39 prestupný 

N.Dubnica, nám. 302408 62 308408 36 prestupný 

Beluša, stred 308408 36 306416 80 prestupný 

Ilava, nemocnica 309442 51 309442 59 prestupný 

Dubnica n/V, Rozptyl 302413 82 302408 83 prestupný 

Dubnica n/V, Rozptyl 302415 54 302408 83 prestupný 

Udiča,rázc 308403 3 306413 21 prestupný 

Udiča,rázc 306413 132 308418 28 prestupný 

Udiča,rázc 306410 14 306413 105 prestupný 

Udiča,rázc 306413 14 309443 50 prestupný 

Udiča,rázc 306413 6 309443 50 prestupný 

Udiča,rázc 306413 78 309443 52 prestupný 

Udiča,rázc 306413 132 309443 54 prestupný 

Udiča,rázc 309443 51 306413 21 prestupný 

Udiča,rázc 309443 53 306413 85 prestupný 

Udiča,rázc 309443 55 306413 127 prestupný 

Udiča,rázc 306413 38 306412 3 prestupný 

Udiča,rázc 306413 68 308403 12 prestupný 

Udiča,stred 308418 3 306413 27 prestupný 

Udiča,stred 308418 23 306413 113 prestupný 

Udiča,stred 308418 29 306413 115 prestupný 

Dolná Mariková, Raj 306413 6 308418 6 prestupný 

Dolná Mariková, Raj 308418 13 306413 27 prestupný 

Dolná Mariková, Raj 308418 5 306413 29 prestupný 

Dolná Mariková, Raj 308418 55 306413 99 prestupný 

Hatné,rázc. 306413 111 306414 24 prestupný 

Hatné,rázc. 306414 23 306413 124 prestupný 

Hatné,rázc. 306413 70 306414 11 prestupný 

Hatné,rázc. 306413 39 306413 68 prestupný 

Hatné,rázc. 306413 95 306413 116 prestupný 

Hatné,rázc. 306414 8 308418 10 prestupný 

Hatné,rázc. 306413 119 306413 132 prestupný 

Hatné,rázc. 306413 99 306414 20 prestupný 

Dohňany, OÚ 308414 40 308416 86 prestupný 

Dohňany, OÚ 308416 87 308414 37 prestupný 

Vydrná,rázc. 308415 32 308416 86 prestupný 

Vydrná,rázc. 308416 87 308415 33 prestupný 

Lúky,KD 308417 40 308416 86 prestupný 

Lúky,KD 308416 87 308417 41 prestupný 

Lúky,KD 306416 15 308417 1 prestupný 

Lúky,KD 308417 8 308416 24 prestupný 

Púchov,Klenoty 308416 52 308413 19 prestupný 

Dolný Lieskov,Jednota 308402 4 306409 80 prestupný 

Dolný Lieskov,Jednota 306409 29 306409 46 prestupný 

Dolný Lieskov,Jednota 308402 27 306409 63 prestupný 

Dolný Lieskov,Jednota 308402 39 306409 91 prestupný 

Dolný Lieskov,Jednota 306409 91 308402 39 prestupný 

Slopná,rázc. 306409 81 308402 35 prestupný 

Slopná,rázc. 308402 35 306409 81 prestupný 

Ďurďové,rázc. 306409 15 306409 30 prestupný 

Ďurďové,rázc. 306409 37 306409 56 prestupný 

Dolný Lieskov, Tŕstie, Jednota 308402 3 306409 30 prestupný 

Dolný Lieskov, Tŕstie, Jednota 306409 3 306409 122 prestupný 

Dolný Lieskov, Tŕstie, Jednota 308402 27 306409 57 prestupný 

Dolný Lieskov, Tŕstie, Jednota 308402 29 306409 57 prestupný 

Prečín,Podskalie 306403 34 306404 11 prestupný 

Prečín,Podskalie 306402 24 306404 17 prestupný 

Prečín,Počarová,rázc. 306402 24 306403 23 prestupný 

Prečín,Počarová,rázc. 306406 10 306402 11 prestupný 

Prečín,Zemianska Závada,rázc. 306405 16 306402 11 prestupný 

Prečín,Zemianska Závada,rázc. 306405 32 306403 39 prestupný 

Prečín,Zemianska Závada,rázc. 306405 32 306402 40 prestupný 

Prečín,Zemianska Závada,rázc. 306403 39 306405 37 prestupný 

Prečín,Zemianska Závada,rázc. 306402 45 306405 11 prestupný 

Prečín,Zemianska Závada,rázc. 306405 8 306402 46 prestupný 

Domaniža,nám. 306402 31 306403 37 prestupný 

Domaniža,nám. 306402 39 306403 49 prestupný 

Domaniža,nám. 306402 47 306403 51 prestupný 
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Trenčianske Stankovce, Sedličná 309415 5 309418 7 prestupný 

Trenčianske Stankovce, Sedličná 309415 11 309418 5 prestupný 

Trenčianske Stankovce, Sedličná 309415 25 309418 11 prestupný 

Trenčianske Stankovce, Sedličná 309428 5 309418 13 prestupný 

Trenčianske Stankovce, Sedličná 309415 35 309418 17 prestupný 

Trenčianske Stankovce, Sedličná 309428 9 309418 19 prestupný 

Trenčianske Stankovce, Sedličná 309415 45 309418 23 prestupný 

Trenčianske Stankovce, Sedličná 309415 47 309418 45 prestupný 

Trenčianske Stankovce, Sedličná 309415 49 309418 27 prestupný 

Trenčianske Stankovce, Sedličná 309416 17 309418 33 prestupný 

Trenčianske Stankovce, Sedličná 309415 59 309418 33 prestupný 

Trenčianske Stankovce, Sedličná 309418 12 309415 6 prestupný 

Trenčianske Stankovce, Sedličná 309418 40 309415 16 prestupný 

Trenčianske Stankovce, Sedličná 309428 1 304417 3 prestupný 

Trenčianske Stankovce, Sedličná 309418 50 309416 4 prestupný 

Trenčianske Stankovce, Sedličná 309418 50 309415 14 prestupný 

Trenčianske Stankovce, Sedličná 309418 8 309416 6 prestupný 

Trenčianske Stankovce, Sedličná 309418 38 309415 34 prestupný 

Trenčianske Stankovce, Sedličná 309418 22 309415 40 prestupný 

Trenčianske Stankovce, Sedličná 309418 24 309415 42 prestupný 

Trenčianske Stankovce, Sedličná 309418 32 309416 18 prestupný 

Trenčianske Stankovce, Sedličná 309418 36 309416 20 prestupný 

Trenčianske Jastrabie, námestie 309422 31 309411 8 prestupný 

Trenčianske Jastrabie, námestie 309412 45 309411 14 prestupný 

Trenčianske Jastrabie, námestie 309433 19 309411 24 prestupný 

Trenčianske Jastrabie, námestie 309433 14 309411 42 prestupný 

Trenčianske Jastrabie, námestie 309412 21 309411 42 prestupný 

Trenčianske Jastrabie, námestie 309412 17 309411 28 prestupný 

Trenčianske Jastrabie, námestie 309433 21 309411 30 prestupný 

Trenčianske Jastrabie, námestie 309433 31 309411 30 prestupný 

Trenčianske Jastrabie, námestie 309433 9 309411 32 prestupný 

Trenčianske Jastrabie, námestie 309412 25 309411 34 prestupný 

Trenčianske Jastrabie, námestie 309422 31 309412 39 prestupný 

Trenčianske Jastrabie, námestie 309414 9 309412 41 prestupný 

Trenčianske Jastrabie, námestie 309433 14 309412 21 prestupný 

Trenčianske Jastrabie, námestie 309422 29 309412 35 prestupný 

Trenčianske Jastrabie, námestie 309411 5 309422 4 prestupný 

Trenčianske Jastrabie, námestie 309411 3 309433 15 prestupný 

Trenčianske Jastrabie, námestie 309411 3 309422 36 prestupný 

Trenčianske Jastrabie, námestie 309411 9 309412 48 prestupný 

Trenčianske Jastrabie, námestie 309411 9 309412 22 prestupný 

Trenčianske Jastrabie, námestie 309411 9 309412 44 prestupný 

Trenčianske Jastrabie, námestie 309411 19 309433 10 prestupný 

Trenčianske Jastrabie, námestie 309411 21 309412 18 prestupný 

Trenčianske Jastrabie, námestie 309411 27 309433 19 prestupný 

Trenčianske Jastrabie, námestie 309411 31 309433 14 prestupný 

Trenčianske Jastrabie, námestie 309411 33 309412 28 prestupný 

Trenčianske Jastrabie, námestie 309411 35 309433 9 prestupný 

Trenčianske Jastrabie, námestie 309411 47 309433 16 prestupný 

Trenčianske Jastrabie, námestie 309412 2 309422 4 prestupný 

Trenčianske Jastrabie, námestie 309412 4 309433 15 prestupný 

Trenčianske Jastrabie, námestie 309412 4 309422 36 prestupný 

Trenčianske Jastrabie, námestie 309412 36 309433 13 prestupný 

Trenčianske Jastrabie, námestie 309412 36 309422 28 prestupný 

Trenčianske Teplice, aut. stanica 302408 73 309408 51 prestupný 

Trenčianske Teplice, aut. stanica 309408 27 302408 15 prestupný 

Trenčianske Teplice, aut. stanica 309408 37 309408 39 prestupný 

Trenčianske Teplice, aut. stanica 309408 37 309408 19 prestupný 

Trenčianske Teplice, aut. stanica 309408 47 309408 23 prestupný 

Trenčianske Teplice, aut. stanica 309408 49 302408 71 prestupný 

Trenčianske Teplice, aut. stanica 309408 65 302408 85 prestupný 

Trenčianske Teplice, aut. stanica 309409 23 309408 47 prestupný 

Trenčianske Teplice, aut. stanica 302408 22 309409 12 prestupný 

Trenčianske Teplice, aut. stanica 302408 44 309409 20 prestupný 

Trenčianske Teplice, aut. stanica 302408 46 309409 20 prestupný 

Trenčianske Teplice, aut. stanica 309408 14 309414 1 prestupný 

Trenčianske Teplice, aut. stanica 309408 14 309414 5 prestupný 

Trenčianske Teplice, aut. stanica 309408 18 309409 10 prestupný 

Trenčianske Teplice, aut. stanica 309409 4 309408 6 prestupný 
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Trenčianske Teplice, aut. stanica 309409 10 309408 18 prestupný 

Horná Súča, námestie 309405 5 309423 2 prestupný 

Horná Súča, námestie 309405 5 309423 4 prestupný 

Horná Súča, námestie 309405 5 309431 3 prestupný 

Horná Súča, námestie 309405 15 309431 45 prestupný 

Horná Súča, námestie 309405 31 309423 18 prestupný 

Horná Súča, námestie 309405 53 309431 31 prestupný 

Horná Súča, námestie 309423 2 309405 5 prestupný 

Horná Súča, námestie 309423 2 309431 3 prestupný 

Horná Súča, námestie 309423 4 309405 5 prestupný 

Horná Súča, námestie 309423 4 309431 3 prestupný 

Horná Súča, námestie 309423 8 309430 19 prestupný 

Horná Súča, námestie 309423 18 309405 31 prestupný 

Horná Súča, námestie 309423 18 309430 59 prestupný 

Horná Súča, námestie 309423 18 309430 23 prestupný 

Horná Súča, námestie 309423 18 309431 41 prestupný 

Horná Súča, námestie 309423 14 309430 41 prestupný 

Horná Súča, námestie 309423 14 309431 39 prestupný 

Horná Súča, námestie 309430 43 309430 65 prestupný 

Horná Súča, námestie 309430 47 309405 23 prestupný 

Horná Súča, námestie 309430 47 309431 9 prestupný 

Horná Súča, námestie 309430 51 309405 23 prestupný 

Horná Súča, námestie 309430 51 309431 9 prestupný 

Horná Súča, námestie 309430 13 309405 23 prestupný 

Horná Súča, námestie 309430 19 309423 8 prestupný 

Horná Súča, námestie 309430 35 309405 49 prestupný 

Horná Súča, námestie 309430 35 309430 33 prestupný 

Horná Súča, námestie 309430 75 309423 12 prestupný 

Horná Súča, námestie 309430 39 309423 12 prestupný 

Horná Súča, námestie 309430 41 309423 14 prestupný 

Horná Súča, námestie 309430 41 309431 39 prestupný 

Horná Súča, námestie 309431 21 309405 31 prestupný 

Horná Súča, námestie 309431 21 309423 18 prestupný 

Horná Súča, námestie 309431 21 309430 59 prestupný 

Horná Súča, námestie 309431 21 309430 23 prestupný 

Horná Súča, námestie 309431 21 309431 41 prestupný 

Horná Súča, námestie 309431 29 309405 35 prestupný 

Horná Súča, námestie 309405 20 309430 11 prestupný 

Horná Súča, námestie 309423 1 309430 56 prestupný 

Horná Súča, námestie 309423 9 309431 12 prestupný 

Horná Súča, námestie 309423 5 309430 62 prestupný 

Horná Súča, námestie 309423 7 309431 22 prestupný 

Horná Súča, námestie 309423 11 309430 50 prestupný 

Horná Súča, námestie 309430 2 309423 3 prestupný 

Horná Súča, námestie 309430 2 309431 2 prestupný 

Horná Súča, námestie 309430 4 309431 2 prestupný 

Horná Súča, námestie 309430 6 309431 4 prestupný 

Horná Súča, námestie 309430 52 309405 16 prestupný 

Horná Súča, námestie 309430 10 309405 50 prestupný 

Horná Súča, námestie 309430 70 309430 16 prestupný 

Horná Súča, námestie 309430 20 309405 52 prestupný 

Horná Súča, námestie 309430 24 309430 28 prestupný 

Horná Súča, námestie 309430 28 309423 9 prestupný 

Horná Súča, námestie 309430 62 309423 5 prestupný 

Horná Súča, námestie 309430 36 309431 24 prestupný 

Horná Súča, námestie 309430 38 309431 24 prestupný 

Horná Súča, námestie 309430 50 309423 11 prestupný 

Horná Súča, námestie 309431 2 309430 4 prestupný 

Horná Súča, námestie 309431 8 309405 50 prestupný 

Horná Súča, námestie 309431 14 309423 5 prestupný 

Horná Súča, námestie 309431 34 309430 62 prestupný 

Horná Súča, námestie 309431 34 309423 5 prestupný 

Horná Súča, námestie 309431 16 309430 32 prestupný 

Horná Súča, námestie 309431 26 309405 32 prestupný 

Horná Súča, námestie 309431 30 309405 44 prestupný 

Horná Súča, námestie 309431 30 309430 60 prestupný 
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Príloha Tarify prímestskej autobusovej dopravy č. 5.2. 

 

Zoznam zachádzok 
 

Definícia výpočtu výšky cestovného v zachádzke. 

 

Zachádzka - TSK je určený rozsah autobusových zastávok na linke, v ktorom cestujúci nebude platiť za tarifné 
kilometre, resp. cena cestovného bude vypočítaná, ako keby bol spoj vedený priamo bez zachádzky na dané 
autobusové zastávky. Daný výpočet cestovného platí len pre cestujúcich, ktorí cestujú celou zachádzkou. 

 

Linka Čísla spojov Zoznam zastávok v zachádzke 

301401 - Bánovce nad Bebravou-Horňany-Motešice-Dubnica nad Váhom/Trenčín 

 
nepárne, párne Petrova Lehota 

 
nepárne, párne Petrova Lehota,,OcÚ 

 
nepárne, párne Petrova Lehota 

 
párne Bánovce n.B., Husitská stará BN 

   

 
nepárne Bánovce nad Bebravou,Dubnička II 

   301402 - Bánovce nad Bebravou-Čierna Lehota 

 
nepárne, párne Slatina nad Bebravou,,pálenica 

 
nepárne, párne Trebichava,,ovčín 

 
nepárne, párne Trebichava 

 
nepárne, párne Trebichava,,horný koniec 

 
nepárne, párne Trebichava 

 
nepárne, párne Trebichava,,ovčín 

 
nepárne, párne Slatina nad Bebravou,,pálenica 

 
párne Bánovce n.B., Husitská stará BN 

 
nepárne Bánovce nad Bebravou,Dubnička II 

   301403 - Bánovce nad Bebravou-Motešice,Petrová Lehota 

 
nepárne, párne Motešice,,Peťovka 

   301405 - Bánovce nad Bebravou-Dubnička 

 
nepárne, párne Prusy,,Štefanka 

 
nepárne, párne Ľutov,,nám. 

 
nepárne, párne Ľutov,,ZŠ 

 
nepárne, párne Ľutov,,nám. 

 
nepárne, párne Prusy,,Štefanka 

 
párne Prusy,,Štefanka 

 
párne Ľutov,,nám. 

 
párne Ľutov,,ZŠ 

 
párne Ľutov,,nám. 

 
párne Prusy,,Štefanka 

 
párne Prusy,,Bažantnica 

 
párne Bánovce n.B., Husitská stará BN 

 
nepárne Bánovce nad Bebravou,Dubnička II 

   Linka Čísla spojov Zoznam zastávok v zachádzke 

301406 - Bánovce nad Bebravou-Omastiná 

 
nepárne, párne Uhrovské Podhradie 

   

301407 - Bánovce nad Bebravou-Kšinná,Závada pod Čiernym vrchom 

 
nepárne Žitná-Radiša,Žitná,č.d.38 

 
nepárne Uhrovské Podhradie,,rázc. 

 
nepárne Uhrovské Podhradie 

 
nepárne Uhrovské Podhradie,,rázc. 

 
nepárne Omastiná 

 
nepárne Uhrovské Podhradie,,rázc. 

 
nepárne Žitná-Radiša,Žitná,č.d.38 

 
párne Žitná-Radiša,Žitná,č.d.38 

 
párne Uhrovské Podhradie,,rázc. 

 
párne Omastiná 

 
párne Uhrovské Podhradie,,rázc. 

 
párne Uhrovské Podhradie 

 
párne Uhrovské Podhradie,,rázc. 
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párne Žitná-Radiša,Žitná,č.d.38 

   301409 - Bánovce nad Bebravou-Vysočany 

 
nepárne, párne Nedašovce,nám. 

   301414 - Bánovce nad Bebravou-Zlatníky 

 
nepárne, párne Dolné Naštice,,žel.st. 

 
nepárne, párne Pečeňany 

 
nepárne, párne Dolné Naštice,,žel.st. 

 
nepárne, párne Chudá Lehota,nám. 

   301415 - Bánovce nad Bebravou-Haláčovce 

 
nepárne, párne Otrhánky 

   301416 - Bánovce nad Bebravou-Dubodiel 

 
nepárne, párne Cimenná 

   301417 - Bánovce nad Bebravou-Dubnica nad Váhom-Čierna Lehota 

 
nepárne Krásna Ves,,ihrisko 

 
nepárne Motešice,,Sláče 

 
nepárne Motešice,Horné Motešice,č.d.150 

 
nepárne Motešice,Horné Motešice,č.d.113 

 
nepárne Motešice,Horné Motešice,Jednota 

 
nepárne Motešice,Horné Motešice,č.d.113 

 
nepárne Motešice,Horné Motešice,č.d.150 

 
nepárne Motešice,,Sláče 

 
nepárne Krásna Ves,,ihrisko 

   301418 - Bánovce nad Bebravou-Brezolupy-Uhrovec,Látkovce 

 
nepárne Uhrovec,Látkovce,OcÚ 

   Linka Čísla spojov Zoznam zastávok v zachádzke 

301419 - Bánovce nad Bebravou-Krásna Ves-Trenčín 

 
nepárne, párne Petrova Lehota 

 
nepárne, párne Petrova Lehota,,OcÚ 

 
nepárne, párne Petrova Lehota 

   301420 - Partizánske-Rybany-Bánovce nad Bebravou-Trenčín 

 
nepárne Svinná,,žel.st. 

 
nepárne Svinná,,AS 

 
párne Svinná,,AS 

 
párne Svinná,,žel.st. 

   

301421 - Bánovce nad Bebravou-Horné Ozorovce 

 
nepárne Bánovce nad Bebravou,Dolné Ozorovce,most 

 
nepárne Bánovce nad Bebravou,Dolné Ozorovce,RD 

 
nepárne Bánovce nad Bebravou,Dolné Ozorovce,nám 

 
nepárne Bánovce nad Bebravou,Dolné Ozorovce,čd.54 

 
párne Bánovce nad Bebravou,Dolné Ozorovce,čd.54 

 
párne Bánovce nad Bebravou,Dolné Ozorovce,nám 

 
párne Bánovce nad Bebravou,Dolné Ozorovce,RD 

 
párne Bánovce nad Bebravou,Dolné Ozorovce,most 

   305402 - Partizánske-Hradište-Bánovce nad Bebravou 

 
nepárne, párne Skačany,,domovina 

 
nepárne, párne Skačany,,nám. 

 
nepárne, párne Skačany,,domovina 

 
nepárne, párne Brezolupy,,OcÚ 

 
párne Uhrovec,Látkovce,OcÚ 

   305403 - Bánovce nad Bebravou-Hradište-Nováky-Zem.Kostoľany 

 
nepárne, párne Brezolupy,,OcÚ 

 
nepárne, párne Nitrianske Sučany,,PD 

 
nepárne, párne Nitrianske Sučany,,nám. 

 
nepárne, párne Nitrianske Sučany,,PD 

 
nepárne Nováky,,NAD 

 
nepárne Nováky,Mládež,vrátnica 

 
Linka Čísla spojov Zoznam zastávok v zachádzke 
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305404 - Partizánske-Hradište-Nováky-Zemianske Kostoľany-Prievidza 

 
nepárne, párne Skačany,,domovina 

 
nepárne, párne Skačany,,nám. 

 
nepárne, párne Skačany,,domovina 

 
nepárne, párne Dolné Vestenice,,Vegum a.s. 

 
nepárne, párne Nitrianske Sučany,,PD 

 
nepárne, párne Nitrianske Sučany,,nám. 

 
nepárne, párne Nitrianske Sučany,,PD 

 
nepárne, párne Nováky,,Poliklinika   

 
nepárne, párne Nováky,,žel.st.        

 
nepárne, párne Nováky,,Poliklinika   

 
nepárne, párne Nováky,,NAD 

 
nepárne, párne Nováky,Mládež,vrátnica 

   305409 - Partizánske-Oslany-Nováky-Sebedražie 

 
párne Pažiť,,nám. 

   305410 - Partizánske-Veľké Uherce-Kolačno 

 
párne Veľké Uherce,OcÚ 

   305412 - Partizánske-Bošany-Veľký Klíž 

 
nepárne, párne Klátova Nová Ves,,Sádok 

   305415 - Partizánske-Bošany-Topoľčany-Súlovce 

 
nepárne, párne Krnča,,nám. 

 
nepárne, párne Krnča,,kultúrny dom 

 
nepárne, párne Krnča,,polesie 

 
nepárne, párne Krnča,,kultúrny dom 

 
nepárne, párne Krnča,,nám. 

305416 - Partizánske-Rajčany-Topoľčany 

 
nepárne, párne Chynorany,,nám. 

 
nepárne, párne Chynorany,,rázc.k žel.st. 

 
nepárne, párne Chynorany,,nám. 

 
nepárne Nadlice,,most 

 
nepárne Nadlice,,nám. 

 
nepárne Nadlice,,most 

   305417 - Partizánske-Chynorany-Livinské Opatovce 

 
nepárne Rajčany,,RD 

 
nepárne Rajčany 

   305419 - Partizánske-Livinské Opatovce-Pravotice 

 
nepárne, párne Nedašovce,nám. 

 
Linka Čísla spojov Zoznam zastávok v zachádzke 

305420 - Partizánske-Horná Ves-Radobica,Cérová 

 
nepárne, párne Oslany,,RD 

 
nepárne, párne Oslany,,nám. 

 
nepárne, párne Oslany,,RD 

 
párne Radobica,,dolný koniec 

 
párne Radobica,,nám. 

 
párne Radobica,,dolný koniec 

   305422 - Partizánske-Veľký Klíž-Skýcov-Bošany-Topoľčany 

 
nepárne Ješkova Ves,,nám. 

 
nepárne Ješkova Ves,,ZŠ 

 
nepárne Veľký Klíž,,dolný koniec 

 
nepárne Veľký Klíž,,nám. 

 
nepárne Veľký Klíž,,Klížske Hradište 

 
nepárne Veľký Klíž,,nám. 

 
nepárne Veľký Klíž,,dolný koniec 

 
nepárne Ješkova Ves,,ZŠ 

 
nepárne Ješkova Ves,,nám. 

   307403 - Prievidza-Nitrianske Pravno-Chvojnica-Malinová 

 
nepárne Tužina,Kremeľ 

 
nepárne Tužina,Kult.dom 

 
nepárne Tužina,OcÚ 

 
nepárne Tužina,Jednota 
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nepárne Tužina,horný koniec 

 
Linka Čísla spojov Zoznam zastávok v zachádzke 

307409 - Prievidza-Nováky-Malé Kršteňany-Kolačno-Partizánske 

 
nepárne Pažiť,,nám. 

 
nepárne Malé Kršteňany,,Jednota 

 
nepárne Malé Kršteňany,,nám. 

 
nepárne Veľké Kršteňany 

 
nepárne Malé Kršteňany,,nám. 

 
nepárne Malé Kršteňany,,Jednota 

 
nepárne Pažiť,,nám. 

 
párne Veľké Uherce,,nám. 

 
párne Veľké Uherce,,bytovka 

 
párne Veľké Uherce,,Čerešňová 

 
párne Kolačno,,MŠ 

 
párne Kolačno,,OcÚ 

 
párne Kolačno,,ZŠ 

 
párne Kolačno,,OcÚ 

 
párne Kolačno,,MŠ 

 
párne Veľké Uherce,,Čerešňová 

 
párne Veľké Uherce,,bytovka 

 
párne Veľké Uherce,,nám. 

 
párne Veľké Uherce,,RD 

 
párne Veľké Uherce,,rázc.k žel.st. 

 
párne Pažiť,,nám. 

 
párne Malé Kršteňany,,nám. 

 
párne Veľké Kršteňany 

 
párne Malé Kršteňany,,nám. 

 
párne Malé Kršteňany,,Jednota 

 
párne Partizánske,,ÚNZ 

 
párne Pažiť,,nám. 

 
párne Nováky,Mládež,vrátnica 

   307407 - Prievidza-Nováky-Z.Kostoľany-Radobica,Cerová 

 
nepárne Bystričany,,rázc.k ZŠ 

 
nepárne Bystričany,,Horná Domovina 

 
nepárne Bystričany,,rázc.k ZŠ 

   307411 - Prievidza-Nováky-Lehota pod Vtáčnikom-Podhradie 

 
nepárne, pérne Lehota pod Vtáčnikom,,sídlisko 

 
nepárne, pérne Lehota pod Vtáčnikom,,otoč 

 
nepárne, pérne Lehota pod Vtáčnikom,,sídlisko 

   307408 - Prievidza-Z.Kostoľany-Oslany,Ľubianka  

 
párne Bystričany,,rázc.k ZŠ 

 
párne Bystričany,,Horná Domovina 

 
párne Bystričany,,rázc.k ZŠ 

   307410 - Prievidza-Sebedražie-Nováky-Zemianske Kostoľany-Oslany 

 
nepárne Koš,,ZŠ 

 
nepárne Koš,,horný koniec 

 
párne Koš,,horný koniec 

 
párne Koš,,ZŠ 

 
párne Koš,,horný koniec 

Linka Čísla spojov Zoznam zastávok v zachádzke 

307413 - Prievidza-Lehota pod Vtáčnikom 

 
párne Koš,,horný koniec 

 
párne Koš,,ZŠ 

 
párne Koš,,horný koniec 

   

307414 - Prievidza-Nováky-Nitr.Rudno-Valaská Belá 

 
párne Čavoj,,Jednota 

 
párne, nepárne Temeš,,OcÚ 

 
párne Nevidzany (PD) Jednota 

 
párne Nevidzany(PD),,dolný koniec 

 
párne Liešťany,,Dobročná 

   307415 - Prievidza-Nováky-Nitr.Rudno-R.Lehota-Temeš-Čavoj 

 
nepárne Rudnianska Lehota,,dolný koniec 
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nepárne Rudnianska Lehota,,OcÚ 

 
nepárne Rudnianska Lehota,,horný koniec 

 
nepárne Rudnianska Lehota,,hate 

   

 
nepárne Liešťany,,Dobročná 

 
nepárne Nevidzany(PD),,dolný koniec 

 
nepárne Nevidzany (PD) Jednota 

 
nepárne Nevidzany(PD),,dolný koniec 

 
nepárne Liešťany,,Dobročná 

   

 
párne Temeš,,OcÚ 

 
párne Liešťany,,Dobročná 

 
párne Nevidzany(PD),,dolný koniec 

 
párne Nevidzany (PD) Jednota 

 
párne Nevidzany(PD),,dolný koniec 

 
párne Liešťany,,Dobročná 

 
párne Rudnianska Lehota,,hate 

 
párne Rudnianska Lehota,,horný koniec 

 
párne Rudnianska Lehota,,OcÚ 

 
párne Rudnianska Lehota,,dolný koniec 

 
párne Diviaky nad Nitricou,,Banky 

 
párne Diviaky nad Nitricou,,Mačov 

 
párne Diviaky nad Nitricou,,rázc.k Mačovu 

   307417 - Prievidza-Nováky-Bystričany,Chalmová 

 
nepárne Bystričany,,rázc.k ZŠ 

 
nepárne Bystričany,,Horná Domovina 

 
nepárne Bystričany,,rázc.k ZŠ 

   307419 - Prievidza-Nováky-Dolné Vestenice-Hradište 

 
nepárne, párne Nitrianske Sučany,,PD 

 
nepárne, párne Nitrianske Sučany,,nám. 

 
nepárne, párne Nitrianske Sučany,,PD 

   Linka Čísla spojov Zoznam zastávok v zachádzke 

307420 - Kanianka-Prievidza-Nováky-Zemianske Kostoľany 

 
párne,nepárne Koš,,horný koniec 

 
párne,nepárne Koš,,ZŠ 

 
párne,nepárne Koš,,horný koniec 

   

307421 - Prievidza-Cigeľ-Koš-Zemianske Kostoľany 

 
nepárne Sebedražie,,Jednota 

 
nepárne Sebedražie,,ACHP 

 
nepárne Cigeľ,,dolný koniec 

 
nepárne Cigeľ,,kult.dom 

 
nepárne Cigeľ,,dolný koniec 

 
nepárne Sebedražie,,ACHP 

 
nepárne Sebedražie,,sídlisko 

 
nepárne Sebedražie,,Jednota 

 
nepárne Sebedražie,,sídlisko 

 
párne Koš,,horný koniec 

 
párne Koš,,ZŠ 

 
párne Koš,,horný koniec 

   307422 - Prievidza-Nitr.Rudno-Valaská Belá,Gápeľ-Valaská Belá,Stanák 

 
nepárne Čavoj,,dolný mlyn 

 
nepárne Čavoj,,Jednota 

 
nepárne Valaská Belá,,Ševelov mlyn 

 
nepárne Valaská Belá,,Gápeľ 

 
nepárne Valaská Belá,,Ševelov mlyn 

 
nepárne Čavoj,,Jednota 

 
nepárne Čavoj,,dolný mlyn 

 
párne Čavoj,,dolný mlyn 

 
párne Čavoj,,Jednota 

 
párne Čavoj,,dolný mlyn 

 
párne Valaská Belá,,Ševelov mlyn 

 
párne Valaská Belá,,Gápeľ 

 
párne Valaská Belá,,Ševelov mlyn 
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307423 - Prievidza-Sebedražie-Koš-Cigeľ 

 
párne,nepárne Koš,,horný koniec 

 
párne,nepárne Koš,,ZŠ 

 
párne,nepárne Koš,,horný koniec 

   307426 - Prievidza-Malá Čausa-Handlová 

 
nepárne Malá Čausa,,dolný koniec 

 
nepárne Malá Čausa,,Polesie 

 
nepárne Malá Čausa,,OcÚ 

 
nepárne Malá Čausa,,Polesie 

 
nepárne Malá Čausa,,dolný koniec 

 
nepárne Veľká Čausa,,dolný koniec 

 
párne Veľká Čausa,,dolný koniec 

 
párne Malá Čausa,,dolný koniec 

 
párne Malá Čausa,,Polesie 

 
párne Malá Čausa,,OcÚ 

 
párne Malá Čausa,,Polesie 

 
párne Malá Čausa,,dolný koniec 

Linka Čísla spojov Zoznam zastávok v zachádzke 

307431 - Prievidza-Bojnice-Seč-Nitrianske Rudno 

 
párne Kostolná Ves,,kult.dom 

 
párne Seč,,RD 

 
párne Seč,,dolný koniec 

 
párne Seč,,MŠ 

 
párne Seč,,dolný koniec 

 
párne Seč,,RD 

 
párne Kostolná Ves,,kult.dom 

   

307432 - Prievidza-Nitrianske Rudno-Nevidzany 

 
párne Rudnianska Lehota,,hate 

 
párne Rudnianska Lehota,,horný koniec 

 
párne Rudnianska Lehota,,OcÚ 

 
párne Rudnianska Lehota,,dolný koniec 

   307436 - Zem.Kostoľany-Nováky-Nitrianske Rudno-Seč 

 
párne Diviaky n.Nitricou, Ješkova Ves, LIMEX 

 
párne Diviaky nad Nitricou,,Banky 

 
párne Diviaky nad Nitricou,,Mačov 

 
párne Diviaky nad Nitricou,,rázc.k Mačovu 

   307437 - Sebedražie,Baňa Cigeľ-Zem.Kostoľany-Nováky-N.Rudno-Temeš-Čavoj 

 
nepárne, párne Rudnianska Lehota,,dolný koniec 

 
nepárne, párne Rudnianska Lehota,,OcÚ 

 
nepárne, párne Rudnianska Lehota,,horný koniec 

 
nepárne, párne Rudnianska Lehota,,hate 

 
nepárne, párne Rudnianska Lehota,,horný koniec 

 
nepárne, párne Rudnianska Lehota,,OcÚ 

 
nepárne, párne Rudnianska Lehota,,dolný koniec 

 
nepárne, párne Temeš,,OcÚ 

 
nepárne Liešťany,,Dobročná 

 
nepárne Nevidzany(PD),,dolný koniec 

 
nepárne Nevidzany (PD) Jednota 

 
nepárne Nevidzany(PD),,dolný koniec 

 
párne Diviaky nad Nitricou,,Banky 

 
párne Diviaky nad Nitricou,,Mačov 

 
párne Diviaky nad Nitricou,,rázc.k Mačovu 

 
párne Koš,,ZŠ 

 
párne Koš,,horný koniec 

 
Linka Čísla spojov Zoznam zastávok v zachádzke 

307438 - Zem.Kostoľany-Nováky-Čavoj-Valaská Belá 

 
nepárne Diviaky nad Nitricou,,rázc.k Mačovu 

 
nepárne Diviaky nad Nitricou,,Mačov 

 
nepárne Diviaky nad Nitricou,,Banky 

 
nepárne Diviaky n.Nitricou, Ješkova Ves, LIMEX 

   

 
nepárne Rudnianska Lehota,,dolný koniec 

 
nepárne Rudnianska Lehota,,OcÚ 

 
nepárne Rudnianska Lehota,,horný koniec 
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nepárne Rudnianska Lehota,,hate 

 
nepárne Rudnianska Lehota,,horný koniec 

 
nepárne Rudnianska Lehota,,OcÚ 

 
nepárne Rudnianska Lehota,,dolný koniec 

   

 
nepárne Liešťany,,Dobročná 

 
nepárne Nevidzany(PD),,dolný koniec 

 
nepárne Nevidzany (PD) Jednota 

 
nepárne Temeš,,OcÚ 

   

 
nepárne Čavoj,,dolný mlyn 

 
nepárne Čavoj,,Jednota 

 
nepárne Čavoj,,dolný mlyn 

   

 
párne Valaská Belá,,Gápeľ 

 
párne Valaská Belá,Kremeň,rázc. 

 
párne Valaská Belá,,Ševelov mlyn 

 
párne Čavoj,,dolný mlyn 

 
párne Čavoj,,Jednota 

 
párne Čavoj,,dolný mlyn 

   

 
párne Temeš,,OcÚ 

   

 
párne Nevidzany (PD) Jednota 

 
párne Nevidzany(PD),,dolný koniec 

 
párne Liešťany,,Dobročná 

   

 
párne Rudnianska Lehota,,hate 

 
párne Rudnianska Lehota,,horný koniec 

 
párne Rudnianska Lehota,,OcÚ 

 
párne Rudnianska Lehota,,dolný koniec 

   

 
párne Diviaky n.Nitricou, Ješkova Ves, LIMEX 

 
párne Diviaky nad Nitricou,,Banky 

 
párne Diviaky nad Nitricou,,Mačov 

 
párne Diviaky nad Nitricou,,rázc.k Mačovu 

   307440 - Temeš-Rudnianska Lehota-Dolné Vestenice 

 
nepárne Nitrianske Sučany,,nám. 

 
nepárne Nitrianske Sučany,,PD 

   

 
párne Nitrianske Sučany,,PD 

 
párne Nitrianske Sučany,,nám. 

   

   Linka Čísla spojov Zoznam zastávok v zachádzke 

307441 - Zem.Kostoľany-Nováky-Dolné Vestenice-Hradište 

 
nepárne, párne Nitrianske Sučany,,PD 

 
nepárne, párne Nitrianske Sučany,,nám. 

 
nepárne, párne Nitrianske Sučany,,PD 

 
Linka Čísla spojov Zoznam zastávok v zachádzke 

307442 - Zem.Kostoľany-Nováky-Lehota pod Vtáčnikom-Podhradie 

 
nepárne, párne Lehota pod Vtáčnikom,,sídlisko 

 
nepárne, párne Lehota pod Vtáčnikom,,otoč 

 
nepárne, párne Lehota pod Vtáčnikom,,sídlisko 

   

 

Linka Názov zachádzky Zoznam zastávok v zachádzke 

302403 

 DCA, ZVS 

DCA, Rozptyl 

 
DCA, ZVS 

 
DCA, Rozptyl 

 Ilava, železničná stanica 

Ilava, ÚZNV 

 
Ilava, železničná stanica 

 
Ilava, ÚZNV 

302405 

 

DCA, ZVS DCA, Rozptyl 
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DCA, ZVS 

 
DCA, Rozptyl 

 Ilava, železničná stanica 

Ilava, ÚZNV 

 
Ilava, železničná stanica 

 
Ilava, ÚZNV 

 

Horná Poruba, nocovňa SAD 

Horná Poruba, nad kostolom 

 
Horná Poruba, pod Stráňou 

 
Horná Poruba, OcÚ 

 
Horná Poruba, ŠM 

 
Horná Poruba, u Brdárov 

 
Horná Poruba, nocovňa SAD 

 
Horná Poruba, u Brdárov 

 
Horná Poruba, ŠM 

 
Horná Poruba, OcÚ 

 
Horná Poruba, pod Stráňou 

 
Horná Poruba, nad kostolom 

302408 

 DCA, ZVS 

DCA, Rozptyl 

 
DCA, ZVS 

 
DCA, Rozptyl 

302411 

 DCA, ZVS 

DCA, Rozptyl 

 
DCA, ZVS 

 
DCA, Rozptyl 

 

Pruské, Podvažie 

Pruské, Podvažie, rázcestie 

 
Pruské, Podvažie 

 
Pruské, Podvažie, Savčina 

 
Pruské, Podvažie 

 
Pruské, Podvažie, rázcestie 

302413 

 DCA, ZVS 

DCA, Rozptyl 

 
DCA, ZVS 

 
DCA, Rozptyl 

 

Pruské, Podvažie, Savčina 

Pruské, Podvažie, rázcestie 

 
Pruské, Podvažie 

 
Pruské, Podvažie, Savčina 

 
Pruské, Podvažie 

 
Pruské, Podvažie, rázcestie 

302414 

 DCA, ZVS 

DCA, Rozptyl 

 
DCA, ZVS 

 
DCA, Rozptyl 

302415 

 DCA, ZVS 

DCA, Rozptyl 

 
DCA, ZVS 

 
DCA, Rozptyl 

 L. Rovne, Hor. Hôrka 

Lednické Rovne, námestie 

 
Lednické Rovne, Horenická Hôrka  

 
Lednické Rovne, námestie 

302418 

 DCA, ZVS 

DCA, Rozptyl 

 
DCA, ZVS 

 
DCA, Rozptyl 

302419 

 

DCA, Výstrkov 

DCA, Prejta, Perla 

 
DCA, Prejta, Zdroj 

 
DCA, Prejta, Výstrkov 

 
DCA, Prejta, Zdroj 

 
DCA, Prejta, Perla 

302420 

 DCA, ZVS 

DCA, Rozptyl 

 
DCA, ZVS 

 
DCA, Rozptyl 

 Slávnica, Sl. Podhorie 

Slavnica, rázcestie 

 
Slavnica, Slavnické Podhorie 

 
Slavnica, rázcestie 

302430 

 
Dubnica nad Váhom, Vystrkov 

Dubnica nad Váhom, Prejta - Perla II 

 
Dubnica nad Váhom, Prejta, Zdroj 
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Dubnica nad Váhom, Prejta, Lesný závod 

 
Dubnica nad Váhom, Prejta, Vystrkov 

 
Dubnica nad Váhom, Prejta, Lesný závod 

 
Dubnica nad Váhom, Prejta, Zdroj 

 
Dubnica nad Váhom, Prejta - Perla II 

 Dubnica nad Váhom, Lieskovec 

Dubnica nad Váhom, Lieskovec, Stav 

 
Dubnica nad Váhom, Lieskovec 

 
Dubnica nad Váhom, Lieskovec, Stav 

 Dubnica nad Váhom, ZVS 

Dubnica nad Váhom, ul. Ľ. Štúra 

 
Dubnica nad Váhom, ZVS 

 
Dubnica nad Váhom, ul. Ľ. Štúra 

306407 

306408 

306410 

306412 

 Udiča, stred 

Udiča, rázcestie 

 
Udiča, stred 

 
Udiča, rázcestie 

 Udiča, Upohlav 

Udiča, Upohlav, turistická základňa 

 
Udiča, Upohlav 

 
Udiča, Upohlav, turistická základňa 

306416 

 DCA, ZVS 

DCA, Rozptyl 

 
DCA, ZVS 

 
DCA, Rozptyl 

 ILAVA, železničná stanica 

Ilava, nemocnica 

 
Ilava, železničná stanica 

 
Ilava, nemocnica 

308402 

 Podskalie 

Dolný Lieskov, Tŕstie,  Jednota 

 
Podskalie 

 
Dolný Lieskov, Tŕstie,  Jednota 

 

Ďurďové, mládež.Kolek 

Ďurďové, rázcestie 

 
Ďurďové, mládež. tábor 

 
Ďurďové, mládež. Remšík 

 
Ďurďové, mládež. Kolek 

 
Ďurďové, mládež. Remšík 

 
Ďurďové, mládež. tábor 

 
Ďurďové, rázcestie 

 Slopná 

Slopná, rázcestie 

 
Slopná 

 
Slopná, rázcestie 

 

Horný Lieskov, Moravčík 

Dolný Lieskov, Jednota 

 
Horný Lieskov, tehelňa 

 
Horný Lieskov, Moravčík 

 
Horný Lieskov, tehelňa 

 
Dolný Lieskov, Jednota 

 Pružina, Chmelisko 

Pružina, Chmelisko, rázcestie 

 
Pružina, Chmelisko 

 
Pružina, Chmelisko, rázcestie 

308404 

 DCA, ZVS 

DCA, Rozptyl 

 
DCA, ZVS 

 
DCA, Rozptyl 

 Beluša Podhorie, stred 

Beluša, Podhorie, cintorín 

 
Beluša, Podhorie, Stred 

 
Beluša, Podhorie, cintorín 

308406 

 DCA, ZVS 

DCA, Rozptyl 

 
DCA, ZVS 

 
DCA, Rozptyl 

 Beluša Podhorie, stred 

Beluša, Podhorie, cintorín 

 
Beluša, Podhorie, Stred 

 
Beluša, Podhorie, cintorín 

308407 

 Ladce, Horné Ladce, Potraviny 

Ladce, Cementáreň 

 
Ladce, Horné Ladce, Potraviny 

 
Ladce, Cementáreň 

308408 
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 Beluša Podhorie, stred 

Beluša, Podhorie, cintorín 

 
Beluša, Podhorie, Stred 

 
Beluša, Podhorie, cintorín 

308409 

 

Pruské, námestie 

Tuchyňa, rázcestie 

 
Pruské, tehelňa 

 
Pruské, námestie 

 
Pruské, tehelňa 

 
Tuchyňa, rázcestie 

308410 

308411 

 L. Rovne, ZŠ 

Lednicke Rovne, námestie 

 
Lednicke Rovne, ZŠ 

 
Lednicke Rovne, námestie 

308412 

 L. Rovne, ZŠ 

Lednicke Rovne, námestie 

 
Lednicke Rovne, ZŠ 

 
Lednicke Rovne, námestie 

308413 

 L. Rovne, ZŠ 

Lednicke Rovne, námestie 

 
Lednicke Rovne, ZŠ 

 
Lednicke Rovne, námestie 

308420 

309440 

 DCA, ZVS 

DCA, Rozptyl 

 
DCA, ZVS 

 
DCA, Rozptyl 

 Sedmerovec 

Sedmerovec, rázcestie 

 
Sedmerovec 

 
Sedmerovec, rázcestie 

 Slávnica, Sl. Podhorie 

Slavnica, rázcestie 

 
Slavnica, Slavnické Podhorie 

 
Slavnica, rázcestie 

309442 

 DCA, ZVS 

DCA, Rozptyl 

 
DCA, ZVS 

 
DCA, Rozptyl 

 ILAVA, železničná stanica 

Ilava, nemocnica 

 
Ilava, železničná stanica 

 
Ilava, nemocnica 

 K. Podhradie, Malé K. Podhradie 

Košecké Podhradie, rázcestie 

 
Košecké Podhradie, Malé Košecké Podhradie 

 
Košecké Podhradie, rázcestie 

 

K. Podhradie, Kopec 

Košecké Podhradie, Kopec, rázcestie 

 
Košecké Podhradie, Kopec, dolný koniec 

 
Košecké Podhradie, Kopec 

 
Košecké Podhradie, Kopec, dolný koniec 

 
Košecké Podhradie, Kopec, rázcestie 

309443 

 Sedmerovec 

Sedmerovec, rázcestie 

 
Sedmerovec 

 
Sedmerovec, rázcestie 

 Slávnica, Sl. Podhorie 

Slavnica, rázcestie 

 
Slavnica, Slavnické Podhorie 

 
Slavnica, rázcestie 

309403 

 
Drietoma 

Kostolná-Záriečie 

 
Drietoma, Jednota 

 
Kostolná-Záriečie 

 

Melčická dolina 

Melčice-Lieskové 

 
Melčice-Lieskové, MŠ 

 
Melčice-Lieskové, mlyn 

 
Melčice-Lieskové, kríž 

 
Melčice-Lieskové, Dolina, ZŠ 

 
Melčice-Lieskové, Dolina, konečná 

 
Melčice-Lieskové, Dolina, ZŠ 

 
Melčice-Lieskové, kríž 

 
Melčice-Lieskové, mlyn 

 
Melčice-Lieskové, MŠ 
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Melčice-Lieskové 

309405 

 
Horná Súča, nám. 

Horná Súča, mlyn 

 
Horná Súča, nám. 

 
Horná Súča, mlyn 

309407 

 
Závada 

Nemšová, Ľuborča, Kopec 

 
Nemšová, Trenčianska Závada 

 
Nemšová, Ľuborča, Kopec 

309408 

 
ŽST Teplá 

Trenč. Teplá, rázc. 

 
Trenč. Teplá, žel. st. 

 
Trenč. Teplá, rázc. 

309409 

 
ŽST Teplá 

Trenč. Teplá, rázc. 

 
Trenč. Teplá, žel. st. 

 
Trenč. Teplá, rázc. 

 
Petrova Lehota 

Petrova Lehota, rázc. 

 
Petrova Lehota 

 
Petrova Lehota, rázc. 

 

Neporadza 

Motešice, Horné Motešice, Jednota 

 
Neporadza, Bošianska Neporadza, PD 

 
Neporadza, Bošianska Neporadza 

 
Neporadza, Rožňová Neporadza 

 
Neporadza, Bošianska Neporadza 

 
Neporadza, Bošianska Neporadza, PD 

 
Motešice, Horné Motešice, Jednota 

309416 

 
Vaillant 

Trenč. Stankovce, Sedličná 

 
Trenč. Stankovce, ul. J. Vaillanta 

 
Trenč. Stankovce, Sedličná 

 

Bodovka 

Krivosúd-Bodovka, rázc. 

 
Krivosúd-Bodovka, ZŠ 

 
Krivosúd-Bodovka, konečná 

 
Krivosúd-Bodovka, ZŠ 

 
Krivosúd-Bodovka, rázc. 

309420 

 

Drietoma, kotlina 

Drietoma, Branné, rázc. 

 
Drietoma, majer 

 
Drietoma, Liešna, rázc. 

 
Drietoma, kotlina 

 
Drietoma, Liešna, rázc. 

 
Drietoma, majer 

 
Drietoma, Branné, rázc. 

309423 

 
Horná Súča, nám. 

Horná Súča, mlyn 

 
Horná Súča, nám. 

 
Horná Súča, mlyn 

309428 

 
Opatovce 

Veľké Bierovce 

 
Opatovce, OcÚ 

 
Veľké Bierovce 

309436 

 
Kostolné 

Vaďovce, rázc. 

 
Kostolné, Jednota 

 
Vaďovce, rázc. 

306403 

306405 

Prečín, Počarová 

Prečín, Počarová, rázcestie 

306406 Prečín, Počarová, Kopinec 

 
Prečín, Počarová 

 
Prečín, Počarová, Kopinec 

 
Prečín, Počarová, rázcestie 

306406     

 

Bodina, horný koniec 

Prečín, pošta 

 
Prečín, horáreň 

 
Bodina, Medziborie 

 
Bodina, dolný koniec 

 
Bodina, Jednota 

 
Bodina, horný koniec 
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Bodina, Jednota 

 
Bodina, dolný koniec 

 
Bodina, Medziborie 

 
Prečín, horáreň 

 
Prečín, pošta 

306406     

 

Prečin, Zemianska Pilar 

Prečin, Zemianska Závada, rázcestie 

 
Prečin, Zemianska Závada, horáreň 

 
Prečin, Zemianska Závada 

 
Prečin, Zemianska Pilar 

 
Prečin, Zemianska Závada 

 
Prečin, Zemianska Závada, horáreň 

 
 Prečin, Zemianska Závada, rázcestie 

306409     

 

Beluša, Stred 

Visolaje, rázcestie 

 
Visolaje, Stred 

 
Beluša, Stred 

 
Visolaje, Stred 

 
Visolaje, rázcestie 

306409     

308402 

Slopná 

Slopná, rázcestie 

 
Slopná 

 
Slopná, rázcestie 

306409     

308402 

Horný Lieskov, Moravčík 

Dolný Lieskov, Jednota 

 
Horný Lieskov, tehelňa 

 
Horný Lieskov, MŠ 

 
Horný Lieskov, Moravčík 

 
Horný Lieskov, MŠ 

 
Horný Lieskov, tehelňa 

 
Dolný Lieskov, Jednota 

306409     

308402 

Podskalie 

Dolný Lieskov, Tŕstie,  Jednota 

 
Podskalie 

 
Dolný Lieskov, Tŕstie,  Jednota 

306409     

308402 

Ďurďové,  Kolek 

Ďurďové, rázcestie 

 
Ďurďové, mládež. tábor 

 
Ďurďové,  Remšík 

 
Ďurďové,  Kolek 

 
Ďurďové,  Remšík 

 
Ďurďové, mládež. tábor 

 
Ďurďové, rázcestie 

306409     

308402 

Pružina, Chmelisko 

Pružina, Chmelisko, rázcestie 

 
Pružina, Chmelisko 

 
Pružina, Chmelisko, rázcestie 

306411     

 

Považská Bystrica, Považská Teplá, Vrtižer 

Považská Bystrica, Považská Teplá, most 

 
Považská Bystrica, Považská Teplá, Zápotoč. 

 
Považská Bystrica, Považská Teplá, Vrtižer 

 
Považská Bystrica, Považská Teplá, Zápotoč. 

 
Považská Bystrica, Považská Teplá, most 

306411     

 Kostolec, OcÚ 

Kostolec, záhrady 

 
Kostolec, OcÚ 

 
Kostolec, záhrady 

306412     

 Udiča, stred 

Udiča, rázcestie 

 
Udiča, stred 

 
Udiča, rázcestie 

306412     

 Udiča, Upohlav 

Udiča, Upohlav, turistická základňa 

 
Udiča, Upohlav 

 
Udiča, Upohlav, turistická základňa 

306413     

306414 

Udiča, osada Uhry 

Udiča, Podvažie, kameňolom 

306415 Udiča, osada Uhry 

 
Udiča, Podvažie, kameňolom 
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306413     

308418 

Klieština, Jednota 

Hatné, rázcestie 

 
Klieština, Rychtárovce 

 
Klieština, Jednota 

 
Klieština, Rychtárovce 

 
Hatné, rázcestie 

306413     

308418 

Dolná Mariková, Besné 

Dolná Mariková, RAJ 

 
Dolná Mariková, pri moste 

 
Dolná Mariková, Besné 

 
Dolná Mariková, pri moste 

 
Dolná Mariková, RAJ 

306413     

308418 

Dolná Mariková, Kátlina, Hadoše 

Dolná Mariková, Kátlina, rázcestie 

 
Dolná Mariková, Kátlina, chata 

 
Dolná Mariková, Kátlina, Repovce 

 
Dolná Mariková, Kátlina, Hadoše 

 
Dolná Mariková, Kátlina, Repovce 

 
Dolná Mariková, Kátlina, chata 

 
Dolná Mariková, Kátlina, rázcestie 

306413     

308403 

Považská Bystrica, ABŠO 

Považská Bystrica, Váh 

 
Považská Bystrica, ABŠO 

 
Považská Bystrica, Váh 

306415     

308405 

Udiča, ZŠ 

Udiča, rázcestie 

 
Udiča, stred 

 
Udiča, ZŠ 

 
Udiča, stred 

 
Udiča, rázcestie 

308403     

 

Považská Bystrica, Kukučínová ul. 

Považská Bystrica, most 

 
Považská Bystrica, Váh 

 
Považská Bystrica, ABŠO 

 
Považská Bystrica, Váh 

 
Považská Bystrica, železničná stanica 

 
Považská Bystrica, Kukučínová ul. 

 
Považská Bystrica, AS 

 
Považská Bystrica, Kukučínová ul. 

 
Považská Bystrica, železničná stanica 

 
Považská Bystrica, most 

308403     

 Púchov, železničná stanica 

Púchov, klenoty 

 
Púchov, železničná stanica 

 
Púchov, klenoty 

308405     

 
Považská Bystrica, železničná stanica 

Považská Bystrica, Kukučínová ul. 

 
Považská Bystrica, AS 

 
Považská Bystrica, železničná stanica 

 
Považská Bystrica, Kukučínová ul. 

308406     

308408 

Beluša, Podhorie, Stred 

Beluša, Podhorie, cintorín 

 
Beluša, Podhorie, Stred 

 
Beluša, Podhorie, cintorín 

308414     

308416 

Púchov, Makyta 

Púchov, dom kultúry 

 
Púchov, Makyta 

 
Púchov, dom kultúry 

308414     

 

Dohňany, Mostište, OcÚ 

Dohňany, Mostište, rázcestie 

 
Dohňany, Mostište, Marečkovci 

 
Dohňany, Mostište, sklad RD 

 
Dohňany, Mostište, OcÚ 

 
Dohňany, Mostište, Marečkovci 

 
Dohňany, Mostište, rázcestie 

308415     

 Dohňany, Zbora, kostol 

Dohňany, Zbora, rázcestie 

 
Dohňany, Zbora, RD 

 
Dohňany, Zbora, kostol 
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Dohňany, Zbora, RD 

 
Dohňany, Zbora, rázcestie 

308415     

 

Lúky, zdrav. železničná stanica 

Vydrná, rázcestie 

 
Lúky, ZŠ 

 
Lúky, zdrav. Stredisko 

 
Lúky, zdrav. železničná stanica 

 
Lúky, zdrav. stredisko 

 
Lúky, ZŠ 

 
Vydrná, rázcestie 

308416     

 

Vydrná, Dolinky 

Vydrná, rázcestie 

 
Vydrná, č. d. 1 

 
Vydrná, č. d. 2 

 
Vydrná, kultúrny dom 

 
Vydrná, prevádzka RD 

 
Vydrná, Dolinky 

 
Vydrná, prevádzka RD 

 
Vydrná, kultúrny dom 

 
Vydrná, č. d. 2 

 
Vydrná, č. d. 1 

 
Vydrná, rázcestie 

308416     

 

Lazy pod Makytou, Potok č. 2 

Lazy pod Makytou, ZŠ 

 
Lazy pod Makytou, Potok č. 1 

 
Lazy pod Makytou, Potok č. 2 

 
Lazy pod Makytou, Potok č. 1 

 
Lazy pod Makytou, ZŠ 

308416     

 

Lazy pod Makytou, Hamšovce 

Lazy pod Makytou, Panština 

 
Lazy pod Makytou, Ondrišík 

 
Lazy pod Makytou, Tisové 

 
Lazy pod Makytou, Hamšovce 

 
Lazy pod Makytou, Tisové 

 
Lazy pod Makytou, Ondrišík 

 
Lazy pod Makytou, Panština 

308416     

 

Lazy pod Makytou, Mladoňov, Jánoško 

Lazy pod Makytou, Mladoňov, rázcestie 

 
Lazy pod Makytou, Mladoňov, Chodúr 

 
Lazy pod Makytou, Mladoňov, Jánoško 

 
Lazy pod Makytou, Mladoňov, Chodúr 

 
Lazy pod Makytou, Mladoňov, rázcestie 

308417     

 

Lysá pod Makytou, Strelenka 

Lysá pod Makytou, tehelňa 

 
Lysá pod Makytou, Makynov 

 
Lysá pod Makytou, Strelenka, obchod 

 
Lysá pod Makytou, Strelenka 

 
Lysá pod Makytou, Strelenka, obchod 

 
Lysá pod Makytou, Makynov 

 
Lysá pod Makytou, tehelňa 

308418     

 Púchov, Makyta 

Púchov, klenoty 

 
Púchov, Makyta 

 
Púchov, klenoty 

303 406 

 

Jablonka,Ocú  

Jablonka, Ocú 

 

Jablonka, u Triančikov 

 

Jablonka, u Klbečkov 

 

Jablonka, u Tižikov 

 

Jablonka, u Klbečkov 

 

Jablonka, u Triančikov 

 
Jablonka, Ocú 

303 407 

 

Brezová pod Bradlom,AS 

Brezová pod Bradlom, AS 

 

Košariská, u Štefov  

 

Košariská, Dolné Košariská  

 

Košariská, u Plačkov  

 

Košariská, rázcestie 

 

Košariská, u Martinkov  
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Košariská, Mosnáci  

 
Košariská, Šindeláci, Výv. Str.  

 

Brezová pod Bradlom, AS 

303 412 

 

Priepasné, Garáž  

Priepasné, Garáž 

 

Priepasné, Jednota 

 

Priepasné, u Markov 

 

Priepasné, Jednota 

 

Priepasné, Garáž 

304 401 

 
Horná Streda, Hydrocentrála, rázcestie 

Horná Streda, Hydrocentrála, rázc. 

 

Pobedím, Sušička 

 

Pobedím 

 

Horná Streda, Hydrocentrála, rázc. 

304 402 

 

Podolie, Korytné, rázcestie 

Podolie, Korytné, rázc. 

 

Podolie, Plantáž 

 

Podolie, RD 

 

Podolie, Jednota 

 

Podolie, u Beťákov 

 

Podolie, u Rodenákov 

 

Podolie, u Beťákov 

 

Podolie, Jednota 

 

Podolie, RD 

 

Podolie, Plantáž 

 

Podolie, Korytné, rázc. 

 

Očkov, rázcestie 

Očkov, rázc. 

 

Očkov, č. d. 160 

 

Očkov, námestie 

 

Očkov, č. d. 160 

 

Očkov, rázc. 

 Ostrov, rázcestie 

Ostrov, rázc. 

 

Ostrov, obec 

 

Ostrov, rázc. 

304 404 

 Očkoc, č.d.160 

Očkov, č.d.160 

 

očkov, námestie 

 

Očkov, č.d.160 

304 405 

 

Stará Turá, ZŠ 

Stará Turá, ZŠ 

 

Stará Turá, tehelňa 

 

Stará Turá, osada Trávniky 

 

Stará Turá, Súš, u Samkov 

 

Stará Turá, Súš, osada Žariáková 

 

Stará Turá, Súš, Kameňolom 

 

Stará Turá, Súš, Jednota 

 

Stará Turá, tehelňa 

 

Stará Turá, ZŠ 

 

Stará Turá, RD 

Stará Turá, RD 

 

Stará Turá, u Miklánka 

 

Stará Turá, u Stachu  

 

Stará Turá, u Holov 

 

Stará Turá, u Klimáčka 

 

Stará Turá, Topolecká 

 
Stará Turá, Topolecká, konečná 

 

Stará Turá, RD 

304 407 

 

Lubina, Hrabové, rázcestie 

Lubina, Hrabové, rázcestie 

 
Lubina, Hrabové, barina 

 
Lubina, Hrabové, osada 

 
Lubina, Hrabové, barina 

 
Lubina, Hrabové, rázcestie 

 

Lubina, Hrnčiarové, Jednota 

Lubina, Hrnčiarové, Jednota 

 

Lubina, Nehvanec, RD 

 

Lubina, barina 

 

Lubina, u Frantov 

 

Lubina, barina 

 

Lubina, Podkozince, kameňolom 

 

Lubina, Podkozince 
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Lubina, u Pavlových 

 

Lubina, u Otiepkov 

 

Lubina, u Kováčov 

 

Lubina, u Otiepkov 

 

Lubina, u Pavlových 

 

Lubina, Podkozince 

 

Lubina, Podkozince, kameňolom 

 

Lubina, barina 

 

Lubina, u Frantov 

 

Lubina, barina 

 

Lubina, Nehvanec, RD 

 

Lubina, Hrnčiarové, Jednota 

304 409 

 Bzince pod Javorinou, Hrušove 

Bzince pod Javorinou, Hrušove 

 

Lubina, Jednota 

 
Bzince pod Javorinou, Hrušove 

304 412 

 Haluzice, rázcestie 

Haluzice, rázcestie 

 
Haluzice, Jednota 

 
Haluzice, rázcestie 

 

Bošáca, OcÚ 

Bošáca, OcÚ 

 

Bošáca, jazerá 

 

Bošáca, Zábudišová, na vŕšku 

 

Bošáca, Zábudišová, Jednota 

 

Bošáca, Zábudišová, ZŠ 

 

Bošáca, Zábudišová, pri lome 

 

Bošáca, Zábudišová, ZŠ 

 

Bošáca, Zábudišová, Jednota 

 

Bošáca, Zábudišová, na vŕšku 

 

Bošáca, jazerá 

 
Bošáca, OcÚ 

 

Nová Bošáca, Jednota 

Nová Bošáca, Jednota 

 

Nová Bošáca, Prieseky 

 

Nová Bošáca, Hlboké 

 

Nová Bošáca, Hubotec 

 

Nová Bošáca, Šiance 

 

Nová Bošáca, u Kosov 

 

Nová Bošáca, štátna hranica 

 

Nová Bošáca, u Kosov 

 

Nová Bošáca, Šiance 

 

Nová Bošáca, Hubotec 

 

Nová Bošáca, Hlboké 

 

Nová Bošáca, Prieseky 

 
Nová Bošáca, Jednota 

304 415 

 

Kočovce, Rakoľuby, rázcestie 

Kočovce, Rakoľuby, rázcestie 

 

Kálnica, RD 

 

Kálnica, u Klčovského 

 

Kálnica, Jednota 

 

Kálnica, horný koniec 

 

Kálnica, Jednota 

 

Kálnica, u Klčovského 

 

Kálnica, RD 

 
Kočovce, Rakoľuby, rázcestie 

304 416 

 

Kočovce, Rakoľuby, rázcestie 

Kočovce, Rakoľuby, rázcestie 

 

Beckov, OcÚ 

 

Beckov, OÚNZ 

 

Beckov, ZŠ 

 
Beckov, OÚNZ 

 
Beckov, OcÚ 

 

Kočovce, Rakoľuby, rázcestie 

304 417 

 Trenčianske Stankovce, ul. J. Vailanta 

Trenčianske Stankovce, Sedličná 

 

Trenčianske Stankovce, ul. J. Vailanta 

 

Trenčianske Stankovce, Sedličná 

304 421 

 
Vaďovce, rázcestie 

Vaďovce, rázcestie 

 

Kostolné, Jednota 
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Vaďovce, rázcestie 

304 422 

 Hôrka nad Váhom, rázcestie 

Hôrka nad Váhom, rázcestie 

 
Hôrka nad Váhom, horáreň 

 
Hôrka nad Váhom, rázcestie 

 


	Dodatok č. 2001-0366-10
	PREPRAVNY PORIADOK 01.01.2016
	TARIFA PRIMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY 01.01.2016
	a

