
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFA 

pre turistický vláčik  
v MHD Nitra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účinnosť od 1.6.2018            Ing. Juraj Kusy

          generálny riaditeľ spoločnosti 
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Čl. 1: Úvodné ustanovenia 
 

1. Tarifa pre turistický vláčik je samostatnou tarifou mestskej hromadnej dopravy v Nitre, pod ktorej výkonmi 
je turistický vláčik prevádzkovaný. Upravuje vzťahy medzi spoločnosťou ARRIVA NITRA a.s. (ďalej len 
„dopravca“) a cestujúcim, v súlade so Sadzbou cestovného pre TV č. 1/2018 určenou Mestom Nitra, 
v zmysle zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v platnom znení, zákona NR SR č. 18/1996 Z. 
z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Nitre. 

2. Pre prepravu cestujúcich, príručných batožín, detských kočíkov a zvierat turistickým vláčikom (ďalej len 
„TV“) v Nitre platia tieto tarifné zásady: 
- tarifa určuje výšku cestovného za prepravu osôb, príplatkov a zliav a prepravného za príručné 

batožiny, zvieratá, kočíky, ako aj podmienky za akých sa sadzby poskytujú, v členení: 
- cestovný lístok v predaji u vodiča. 

3. Okruh tvorí vopred vytýčená a oznámená trasa turistického vláčika v rámci mesta, začínajúca a končiaca 
na jednom, zväčša tom istom mieste. Špecifikácia jednotlivých okruhov s nástupnými a výstupnými 
zastávkami a časovým harmonogramom je popísaná v cestovnom poriadku.  

4. Základné cestovné je 2,00 €. 
5. Úhrada za nepreukázanie sa platným cestovným lístkom je do výšky stonásobku základného cestovného 

bez príplatkov a zliav. 

 
Čl. 2: Druhy a ceny cestovných lístkov, poplatkov a úhrad 
 

A. Cestovné lístky v predaji u vodiča 
 
Malý mestský okruh - základný         18             2,00 € 
Malý mestský okruh - zľavnený         18             1,00 € 
Veľký Zoborský okruh - základný     1                           33,00 € 
Veľký Zoborský okruh - zľavnený     1                             2,00 € 
 
Doplnkové cestovné lístky: 
Malý mestský okruh s cudzojazyčným akustickým sprievodom a slúchadlami  – základný     3,00 € 
Malý mestský okruh s cudzojazyčným akustickým sprievodom a slúchadlami  – zľavnený     2,00 € 
Veľký Zoborský okruh s cudzojazyčným akustickým sprievodom a slúchadlami  – základný  4,00 € 
Veľký Zoborský okruh s cudzojazyčným akustickým sprievodom a slúchadlami  – základný  3,00 € 
 
B. Úhrady za porušenie prepravných podmienok 
 
za dodatočné preukázanie sa dokladom preukazujúcim zľavu   185,00 € 
 
úhrada za cestovanie bez platného cestovného lístka: 
- v hotovosti pri kontrole alebo do 3 pracovných dní (v prípade cestujúceho 

do 14 rokov do 30 pracovných dní) v doplatkovej pokladni dopravcu  120,00 € 
- po 3 pracovných dňoch do 30 dní v doplatkovej pokladni dopravcu  140,00 € 
- po 30 dňoch v doplatkovej pokladni dopravcu alebo v prípade nutnosti 

vymáhania úhrady prostredníctvom právneho oddelenia   170,00 € 

 
Čl. 3: Bezplatná preprava a spôsob preukazovania jej nároku 
 

A. Bezplatná preprava 
 

Bezplatne sa prepravujú veci: 
a. invalidný vozík držiteľa preukazu ŤZP alebo ŤZP-S 
b. detský kočík, batožina, pes 
c. detské dopravné prostriedky – odrážadlo, bicykel, kolobežka, kočík, maximálne 1 ks na dieťa. 

 
 

Čl. 4: Zľavy a spôsob preukazovania ich nároku 
 

Na TV sa osoby prepravujú podľa tarifných sadzieb uvedených v článku 2. 
 

A. Rozsah a výška poskytovaných zliav 
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So zľavneným cestovným lístkom sa prepravujú: 

a. deti do 6 rokov (vrátane), a to len v sprievode dospelej osoby 
b. držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S. 

 
B. Podmienky pre poskytovanie zliav 
 

1. Nárok na zľavnený cestovný lístok cestujúci preukazujú: 
a. podľa bodu A1a sa nárok nepreukazuje, v prípade pochybnosti o veku dieťaťa môže byť 

sprevádzajúca osoba vyzvaná na preukázanie jeho veku vierohodným dokladom, napr. preukazom 
poistenca. 

b. podľa bodu A1b preukazom ŤZP alebo ŤZP-S. 
2. Cestovanie so zľavneným cestovným lístkom bez dokladov a bez splnenia podmienok uvedených v bode 1 

sa považuje za cestovanie bez platného cestovného lístka. 
 
C. Doba trvania nároku na poskytovanie zľavy 
 
Nárok na zľavnený cestovný lístok oprávneným osobám trvá: 

a. podľa bodu A1a do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia 7. roku veku 
b. podľa bodu A1b na obdobie platnosti preukazu ŤZP, resp. ŤZP-S. 

 
E. Ďalšie ustanovenia 
 

1. Cestujúci, ktorý cestuje na zľavnený cestovný lístok, je povinný na požiadanie oprávneného pracovníka 
dopravcu predložiť preukaz totožnosti preukazujúci nárok na zľavu. 

2. Kombinovanie zliav, vrátane nároku na bezplatnú prepravu, nie je dovolené. V prípade, že má cestujúci 
nárok na viacero zliav, môže si uplatniť nárok len na jednu z nich. 

 
Čl. 5: Cestovné lístky a cestovné doklady 
 

Pod pojmom cestovné lístky sa rozumie: 
 

A. cestovný lístok zakúpený u vodiča TV 
B. doklad oprávňujúci na bezplatnú prepravu. 
 

Neplatnosť cestovných lístkov je definovaná v Prepravnom poriadku. 
 
 
A. Cestovný lístok zakúpený u vodiča TV 

 
1. Cestovným lístkom zakúpeným u vodiča TV sa rozumie papierový cestovný lístok, ktorého predaj dopravca 

zabezpečuje vo vozidle u vodiča TV v hotovosti. 
2. Predaj cestovného lístka môže byť vodičom odmietnutý, ak: 

a. cestujúci zakupuje cestovný lístok neprimerane vysokou hotovosťou. Neprimerane vysokou 
hotovosťou sa rozumie hotovosť vyššia ako 10-násobok ceny zakupovaného cestovného lístka, 

b. cestujúci nevie preukázať nárok na požadovaný zľavnený cestovný lístok dokladmi uvedenými 
v článku 4 B, 

c. vozidlo je v jazde medzi zastávkami, 
d. cestujúci požiada o predaj cestovného lístka až keď sa vo vozidle začala vykonávať prepravná 

kontrola. 
3. Cestovný lístok zakúpený u vodiča TV platí na jeden okruh. 
4. Cestovný lístok zakúpený vo vláčiku na veľký Zoborský okruh platí aj na spoje v MHD vedúce zo Zobora 

(zo zast. MHD Zobor, nemocnica) v smere do mesta č. 1, 9, 25 a C35. Cestovný lístok v MHD platí len  v 
deň, kedy bol zakúpený na turistický vláčik. 

5. Po vystúpení z TV počas trvania okruhu je možné dokončiť okruh nasledujúcim spojom s platným 
cestovným lístkom, pokiaľ spoj nasleduje a ak to kapacita TV dovoľuje. 

6. Platnosť cestovného lístka zakúpeného u vodiča končí po ukončení okruhu. 
7. Cestujúci je povinný mať pri sebe platný cestovný lístok po celý čas prepravy, ako aj v okamihu vystúpenia 

z vozidla a na vyzvanie sa ním preukázať oprávnenému pracovníkovi dopravcu. 
8. Zľavnené cestovné lístky sú platným cestovným lístkom len v spojení s príslušnými dokladmi 

preukazujúcimi zľavu, podľa článku 4 B. V opačnom prípade majú charakter neplatného cestovného lístka. 
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Čl. 6: Strata a poškodenie cestovných lístkov vydaných dopravcom 
 

Za stratený, odcudzený alebo zničený cestovný lístok sa náhrada neposkytuje. 

 
Čl. 7: Tarifné podmienky pri prerušení cesty a náhrada cestovného  
 

1. Pri neuskutočnení alebo nedokončení prepravy z dôvodu mimoriadnych udalostí, ktoré cestujúci nezavinil, 
v zmysle prepravného poriadku, nemá cestujúci nárok na náhradnú prepravu do cieľovej zastávky. Náhradnú 
prepravu nie je možné zabezpečiť z dôvodu, že turistický vláčik premáva po trase, kde je obmedzená doprava 
motorových vozidiel, a turistický vláčik nie je nahraditeľný iným vozidlom spĺňajúcim podmienky turistického 
vozidla. Cestujúci nemá nárok na náhradu škody vzniknutej použitím náhradnej prepravy.  

2. Ako náhradu škody vzniknutej mimoriadnou udalosťou môže dopravca cestujúcemu ponúknuť alternatívnu 
prepravu turistickým vláčikom v inom čase alebo termíne bez povinnosti pre cestujúceho zakúpiť si ďalší 
cestovný lístok. Cestovný lístok zakúpený na pôvodný spoj slúži cestujúcemu na dokladovanie nároku na 
alternatívnu prepravu najneskôr do 30 dní.  

3. Pri prerušení prepravy sa platnosť cestovného lístka na 1 cestu primerane predĺži o čas zdržania prevádzky. 
4. Tarifné podmienky pri plánovanej dopravnej výluke musí dopravca včas a v dostatočnej miere vyhlásiť, a to 

ako súčasť dopravných opatrení.  
 

Čl. 8: Vrátenie cestovného 
 

Ak cestujúci nevyužil alebo len čiastočne využil cestovný lístok vlastnou vinou, na takto zakúpený cestovný lístok 
sa náhrada neposkytuje. 

 

Čl. 9: Záverečné ustanovenia 
 

1. Ďalšie časti upravujúce tarifné vybavenie cestujúcich v TV, ako kontrola tarifného vybavenia cestujúcich, 
cestovné lístky (neplatnosť lístka a základné podmienky použitia cestovného lístka) sú uvedené 
v Prepravnom poriadku pre turistický vláčik v MHD Nitra. 

2. Tarifa pre turistický vláčik v MHD Nitra nadobúda účinnosť 1.4.2019.  
 


