TARIFA
PRAVIDELNEJ AUTOBUSOVEJ PREPRAVY CESTUJÚCICH A BATOŽÍN

MT - LINES, a. s., Kollárova 49, 036 01 Martin 1, IČO: 36 814 989 (ďalej
"dopravca") vydáva túto tarifu na vykonanie príslušných ustanovení zákona č. 56/2012 Z. z. o
cestnej doprave a Prepravného poriadku autobusovej dopravy dopravcu z 30. októbra 2021.

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1. Táto tarifa upravuje najmä sadzby obyčajného cestovného dopravcu, príplatkov a zliav
z neho a ďalších úhrad spojených s prepravou cestujúcich, ich batožín a živých
spoločenských zvierat a s prepravou autobusových zásielok, ako aj podmienky dopravcu,
za ktorých sa sadzby uplatňujú (ďalej "tarifné podmienky").
2. Tarifa platí spolu s Prepravným poriadkom dopravcu, ktorý upravuje podmienky,
za ktorých dopravca prepravuje osoby, batožinu, živé spoločenské zvieratá a autobusové
zásielky.
3. Dopravcom podľa tejto tarify je MT – LINES, a. s. Dopravca je právnická osoba zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo 10603/L.

DRUHÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Cestovné a jeho druhy
1. Cestovné je cena za prepravu cestujúceho stanovená dopravcom v závislosti od tarifnej
vzdialenosti a druhu cestovného za jednotlivú cestu.
2. Na diaľkových autobusových linkách platí cenník cestovného vyhlásený dopravcom.
3. Druhy cestovného sú:
- obyčajné cestovné
- zľavnené cestovné
4. Obyčajné cestovné je cena za prepravu osôb, ktoré neuplatňujú nárok na zľavu, alebo
bezplatnú prepravu.
5. Zľavnené cestovné je cena so zľavou z obyčajného cestovného za prepravu, pričom
konkrétny okruh cestujúcich s nárokom na zľavnené cestovné, či bezplatnú prepravu, sú
uvedené v čl. 3.
6. Sadzby obyčajného cestovného a zľavneného cestovného sú stanovené cenníkom
dopravcu, ktorý je prílohou tejto tarify.
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7. Pri predĺžení alebo skrátení linky z dôvodu vyhlásených obchádzok, vypočíta dopravca
novú tarifnú vzdialenosť zodpovedajúcu skutočne používanej dopravnej ceste. Cestovné
lístky zakúpené pred zmenou tarifnej vzdialenosti platia po celú dobu ich platnosti.
Prípadný rozdiel v cene cestovného lístka dopravca nevracia ani nevyberá.
Článok 2
Dovozné
1. Dovozné je úhrada, za ktorú dopravca prepravuje batožiny, živé spoločenské zvieratá a
autobusové zásielky.
2. Dovozné určuje dopravca podľa hmotnosti, rozmerov a tarifnej vzdialenosti za každý jeden
kus (zväzok), pri preprave lyží za každý jednotlivý pár vrátane palíc.
3. Sadzby dovozného sú stanovené cenníkom, ktorý je prílohou tejto tarify.

TRETIA ČASŤ
TARIFNÉ PODMIENKY
POSKYTOVANIE ZĽAVY Z OBYČAJNÉHO CESTOVNÉHO
A BEZPLATNÁ PREPRAVA NA DIAĽKOVÝCH LINKÁCH

PRVÝ DIEL
Všeobecné podmienky
Článok 3
Okruh cestujúcich, ktorí majú nárok na zľavu alebo bezplatnú prepravu
1. Na diaľkových autobusových linkách s uplatnením zľavy z obyčajného dohodnutého
cestovného sa prepravujú:
deti po dovŕšení 6. roku veku do dovŕšenia 15. roku veku,
žiaci a študenti v dennej forme štúdia do dovŕšenia 26. roku veku,
ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S,
sprievodcovia sprevádzajúci prepravované osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
ktoré sú držiteľom preukazu ŤZP-S,
e) rodičia alebo zákonní zástupcovia na návštevu detí zdravotne postihnutých, ktoré sú
umiestnené v zariadeniach alebo školách na území SR,
f) seniori po dovŕšení 70. roku veku,
g) sprievodca dieťaťa do dovŕšenia 6. roku.
a)
b)
c)
d)

2. Bezplatne sa na diaľkových autobusových linkách prepravujú:
a) deti do dovŕšenia 6. roku veku pri súčasnom splnení podmienok podľa čl. 4,
b) osoby poverené výkonom odborného dozoru podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej
doprave,
c) pes so špeciálnym výcvikom,
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d) sudcovia Ústavného súdu SR.
ak spĺňajú podmienky stanovené touto tarifou a nárok na zľavu, alebo bezplatnú prepravu
preukážu ďalej určeným spôsobom.
DRUHÝ DIEL
Preprava detí do dovŕšenia 15. roku veku
Článok 4
Bezplatná preprava a zľava z obyčajného cestovného
1. Deti do dovŕšenia 6. roku veku sa prepravujú bezplatne, ak nie je ďalej stanovené inak.
2. Nárok na bezplatnú prepravu detí nemá:
a) druhé a ďalšie dieťa v sprievode toho istého cestujúceho,
b) dieťa, pre ktoré bolo na žiadosť sprevádzajúceho cestujúceho poskytnuté samostatné
miesto na sedenie,
c) dieťa, ktoré vo vozidle, ktorého všetky miesta na sedenie sú obsadené, zaberie
s cestujúcim, ktorý ho sprevádza, dve miesta na sedenie.
3. Deti od dovŕšenia 6. roku veku do dovŕšenia 15. roku veku, ako aj deti do dovŕšenia 6.
roku veku, ktoré podľa odseku 2 nemajú nárok na bezplatnú prepravu, sa prepravujú za
zľavnené cestovné
Článok 5
Preukázanie nároku na zľavu
1. Splnenie podmienky veku prepravovaného dieťaťa do dovŕšenia 6. roku veku preukazuje
osoba, ktorá príslušný nárok u dopravcu uplatňuje. Sprievodcom dieťaťa do dovŕšenia
6. roku veku musí byť osoba staršia ako 10 rokov.
2. Ak vodič autobusu usúdi, že vek prepravovaného dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok
na zľavu zo základného cestovného, nie je možné určiť z jeho fyzického vzhľadu,
prepravovanému dieťaťu nárok na zľavu vznikne iba vtedy, ak sa jeho vek nepochybne
preukáže dokladom. Dokladom je preukaz s aktuálnou fotografiou, menom, priezviskom
a dátumom narodenia, vydaný dopravcom, inou všeobecne uznávanou organizáciou,
prípadne úradom.
3. Príslušný doklad na preukázanie nároku na zľavu vydá dopravca na vyžiadanie
po predložení fotografie z posledného obdobia, rodného listu dieťaťa a preukazu totožnosti
jedného z rodičov alebo zákonného zástupcu, za poplatok uvedený v cenníku.
TRETÍ DIEL
Žiacke cestovné
Článok 6
Podmienky zľavneného cestovného pre žiakov a študentov
1. Zľavnené cestovné pre žiakov a študentov sa poskytuje:
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a) žiakom a študentom základných a stredných škôl podľa zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v dennej forme štúdia,
b) študentom vysokých škôl a fakúlt podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v dennej forme štúdia,
c) žiakom a študentom študujúcim v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za
rovnocenné so štúdiom na školách zriadených v SR.
d) deťom a mládeži z detských domovov, ústavov sociálnej starostlivosti a zariadení
pre dlhodobo chorých na dochádzku do škôl a školských zariadení.
2. Zľavnené cestovné sa poskytuje žiakom a študentom podľa čl. 3 do dovŕšenia 26. roku
veku.
Článok 7
Preukázanie nároku na zľavu
1. Na prepravu za zľavnené cestovné má žiak a študent nárok, ak je držiteľom platného
žiackeho preukazu, ktorým sa preukáže osádke autobusu pri nastúpení do autobusu.
2. Za žiacky preukaz preukazujúci skutočnosť, že jeho držiteľ je žiakom alebo študentom
dennej formy štúdia do dovŕšenia 26. roku veku, sa považuje preukaz vydaný školou alebo
niektorým dopravcom na ktorom je zobrazená tvárová časť držiteľa a je na ňom uvedené
meno a dátum narodenia držiteľa.
Článok 8
Neplatnosť žiackeho preukazu
1. Ak zaniknú podmienky, na základe ktorých bol žiacky preukaz jeho držiteľovi vydaný,
stáva sa žiacky preukaz neplatným.
2. Neplatný je tiež žiacky preukaz:
a) ktorého platnosť skončila uplynutím času, na ktorý bol vydaný,
b) ktorý je poškodený, alebo inak znehodnotený tak, že nie je možné niektoré údaje na
ňom vyznačené spoľahlivo zistiť, prípadne overiť prostredníctvom elektronických
zariadení.
c) na ktorom bola fotografia držiteľa neoprávnene vymenená,
d) v ktorom sú údaje škrtané, prepisované alebo menené iným spôsobom,
e) ktorý bol vydaný na základe nepravdivých údajov,
f) ktorý obsahuje údaje, nezodpovedajúce skutočnosti,
3. Žiacky preukaz, ktorý je neplatný z dôvodov podľa ods. 2 dopravca neuzná. Žiak
alebo študent v takomto prípade zaplatí obyčajné cestovné podľa cenníka a ak na základe
neplatného žiackeho preukazu došlo aj k vydaniu zľavneného cestovného lístka, je povinný
uhradiť aj sankčnú úhradu vo výške dvadsaťnásobku obyčajného cestovného.
ŠTVRTÝ DIEL
Zľava z obyčajného cestovného pre osoby ťažko zdravotne postihnuté,
ich sprievodcov a bezplatná preprava psa so špeciálnym výcvikom

-4-

Článok 9
Rozsah nároku na zľavu
1. Ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S sa
prepravujú za zľavnené cestovné podľa cenníka.
2. Držiteľovi preukazu ŤZP-S sa okrem zľavneného cestovného poskytne bezplatná preprava
psa so špeciálnym výcvikom.
3. Ak zrakovo postihnutého držiteľa preukazu ŤZP-S sprevádza súčasne sprievodca a pes so
špeciálnym výcvikom, zľava sa poskytuje iba jednému z nich.
4. Sprievodca ťažko zdravotne postihnutej osoby, držiteľa preukazu ŤZP-S sa prepravuje
za zľavnené cestovné podľa cenníka.
Článok 10
Preukazovanie nároku na zľavu a bezplatnú prepravu
1. Držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S a ich sprievodcovia preukazujú svoj nárok na zľavnené
cestovné alebo bezplatnú prepravu psa so špeciálnym výcvikom preukazom sprevádzanej
osoby, ktorá je držiteľom preukazu ŤZP alebo ŤZP-S alebo preukazom vydaným
dopravcom potvrdzujúcim nárok na zľavu.
PIATY DIEL
Zľava pre rodičov (súdom stanovených opatrovníkov) cestujúcich na návštevu detí
zdravotne postihnutých, ktoré sú umiestnené v školských, sociálnych alebo
zdravotníckych zariadeniach na území Slovenskej republiky
Článok 11
Rozsah nároku na zľavu
1. Rodičia alebo iní zákonní zástupcovia sa na návštevu dieťaťa telesne, mentálne alebo
zmyslovo postihnutého alebo chronicky chorého, umiestneného v školských, sociálnych
a zdravotníckych zariadeniach na území Slovenskej republiky prepravujú za zľavnené
cestovné podľa cenníka.
Článok 12
Preukazovanie nároku na zľavu a platnosť potvrdenia
1. Nárok na zľavu rodič preukazuje potvrdením vystaveným zariadením, v ktorom je dieťa
umiestnené. Držiteľ potvrdenia preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom
alebo iným preukazom totožnosti.
2. Ak dieťa navštevujú obidvaja rodičia, musí nárok na zľavu preukázať každý z rodičov
svojim potvrdením.
3. Potvrdenie je platné iba ak je vyplnené perom alebo strojom, a potvrdené pečiatkou
zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené, ako aj podpisom osoby oprávnenej za zariadenie
podpisovať.
4. Pri spiatočnej ceste zo zariadenia, v ktorom rodič navštívil dieťa, má nárok na zľavu
najneskôr v deň nasledujúci po uskutočnení návštevy a za podmienky, že jeho návšteva je
potvrdená dátumom, podpisom a pečiatkou zariadenia.
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ŠIESTY DIEL
Preprava seniorov po dovŕšení 70. roku veku
Článok 13
Rozsah nároku na zľavu
1. Seniori po dovŕšení 70. roku veku sa prepravujú za zľavnené cestovné podľa cenníka.
Článok 14
Preukazovanie nároku na zľavu
1. Nárok na zľavu preukazuje senior po dovŕšení 70. roku veku dokladom preukazujúcim
dosiahnutie veku (občiansky preukaz, cestovný pas) alebo preukazom vydaným
dopravcom potvrdzujúcim nárok na zľavu.
SIEDMY DIEL
Preprava kontrolórov a sudcov Ústavného súdu SR
Článok 15
1. Bezplatne sa prepravujú:
a) osoby poverené výkonom odborného dozoru podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej
doprave.
b) sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Článok 16
Preukazovanie nároku na bezplatnú prepravu
1. Osoba poverená výkonom odborného dozoru podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej
doprave preukazuje príslušnosť k orgánu odborného dozoru a nárok na bezplatnú prepravu
preukazom kontrolóra.
2. Sudcovia Ústavného súdu SR preukazujú nárok na bezplatnú prepravu preukazom sudcu
Ústavného súdu SR.
ÔSMY DIEL
DOVOZNÉ
1. Dovozné sa platí za prepravu batožiny a autobusových zásielok prepravovaných podľa
podmienok určených prepravným poriadkom dopravcu a touto tarifou. Sadzba dovozného
je stanovená v cenníku dopravcu.
2. Bezplatne sa prepravujú:
a) batožiny prepravované v priestore pre cestujúcich, ktoré majú rozmery menšie ako
30x40x60 cm alebo batožiny tvaru valca, ktorého dĺžka nepresahuje 150 cm a priemer
10 cm alebo tvaru dosky, ktorej dĺžka nepresahuje 100 cm a šírka 80 cm, a ktorých
hmotnosť súčasne nepresahuje 25 kg,
b) detské kočíky s dieťaťom,
-6-

c) invalidné vozíky a iné pomôcky osôb, ktorých pohyblivosť pri využívaní dopravy je
znížená v dôsledku akéhokoľvek telesného postihnutia (zmyslového alebo pohybového,
trvalého alebo dočasného), duševného postihnutia alebo poruchy, alebo akejkoľvek inej
príčiny zdravotného postihnutia, alebo v dôsledku veku.
DEVIATY DIEL
PREPRAVA ZVIERAT
1. Živé spoločenské zvieratá sa na diaľkových linkách neprepravujú okrem psov so
špeciálnym výcvikom sprevádzajúcich držiteľov preukazov ŤZP-S.
2. Preprava psov so špeciálnym výcvikom je upravená čl. 9 a 10 tejto tarify.
DESIATY DIEL
NIEKTORÉ ĎALŠIE ÚHRADY
1. Cestujúci, ktorý znečistí autobus, zaplatí dopravcovi úhradu vo výške 20,00 EUR.
2. Cestujúci, ktorý poškodí autobus, uhradí dopravcovi takto spôsobenú škodu v plnej výške.
3. Cestujúci, ktorý sa pri kontrole nepreukáže platným cestovným dokladom, zaplatí obyčajné
cestovné podľa cenníka a úhradu vo výške dvadsaťnásobku obyčajného cestovného.

ŠTVRTÁ ČASŤ
VRÁTENIE CESTOVNÉHO
1. Ak cestujúci žiada podľa príslušných ustanovení prepravného poriadku vrátenie zaplatenej
sumy alebo jej časti pri nepoužití alebo len čiastočnom použití cestovného lístka a predloží
doklad o splnení podmienok stanovených prepravným poriadkom dopravcu, prípadne ich
splnenie osvedčí iným spôsobom, dopravca mu vráti celú zaplatenú sumu alebo jej časť.
2. Vrátenie cestovného lístka môže cestujúci uplatniť písomne u dopravcu.
3. V prípade, že sa vráti cestovné alebo jeho časť poštou, dopravca vráti sumu zníženú
o výšku poštovného.
Prílohou tejto tarify je Cenník cestovného a dovozného.
Táto tarifa platí od 30. októbra 2021.

Ivan Lamoš
člen predstavenstva
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