TARIFA
pravidelnej diaľkovej autobusovej dopravy
(vnútroštátna a medzinárodná)
(1) Tento tarifný poriadok je vyhotovený v súlade a na vykonanie príslušných
ustanovení Zákona č. 56/2012 o cestnej doprave v znení neskorších zmien a
doplnkov (ďalej len „zák. č. 56/2012“) a v súlade s NariadenímEP a Rady EÚ č.
181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusoveja autokarovej
doprave (ďalej len „Nar. č. 181/2011“).
(2) Tento tarifný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovom sídle
(3) Tento tarifný poriadok upravuje podmienky, za ktorých dopravca prepravuje osoby,
príručnú batožinu, cestovnú batožinu, drobné domáce zvieratá a autobusové zásielky.
(4) ) Dopravcom podľa tohto tarifného poriadku je Branislav Kováčik- KOVÁČIK. Dopravca je
fyzická osoba oprávnená na podnikanie vo verejnej cestnej hromadnej doprave osôb na základe
koncesnej listiny OU Brezno Odbor živnostenský ZO 2002/ 0004MJA r.č.603-7321, dňa 20.08.2002
v Brezne, ďalej držiteľom povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy
a osvedčenia o odbornej spôsobilosti v oblasti cestnej osobnej dopravy č. BB OO 000233 00 0000.
Článok I
Základné ustanovenia
(1) Táto Tarifa upravuje najmä sadzby základného cestovného, príplatkov a zliav z neho a ďalších
úhrad spojených s prepravou cestujúcich, ich batožín a živých spoločenských zvierat, ako aj iné
podmienky dopravcu.
(2) Tarifa platí na všetkých linkách a spojoch pravidelnej diaľkovej autobusovej dopravy, ktoré
zabezpečuje dopravca Branislav Kováčik-KOVÁČIK.
(3) Diaľkovú dopravu dopravca prevádzkuje ako vnútroštátnu, ak celá trasa autobusovej linky
je na území Slovenskej republiky, alebo ako medzinárodnú, ak trasa autobusovej linky presiahne
aspoň raz štátnu hranicu Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či účelom je nástup alebo výstup
cestujúcich, alebo služobná jazda prázdneho vozidla.
(4) Informácie o cestovnom, zľavách, sankciách a iných prepravných podmienkach dopravca
zverejňuje formou cenníka, vývesky alebo iným primeraným spôsobom na svojom webovom
sídle, prípadne na Cestovných poriadkoch alebo inom viditeľnom verejne prístupnom mieste
dopravcu.
Článok II
Cestovné a jeho druhy
(1) Cestovné je cena za prepravu cestujúceho stanovená v závislosti od platného cenníka stanoveného
dopravcom pre jednotlivý druh dopravy a kategóriu cestujúceho.
(2) Cestujúci platí cestovné v hotovosti, bezhotovostne prostredníctvom dopravnej karty, príp. pri
vybraných linkách elektronickou platbou prostredníctvom internetu.
(3) Tarifná vzdialenosť pre stanovenie cestovného a dovozného je určená podľa kilometrických
údajov príslušných spojov uvedených v Cestovných poriadkoch a cenníka cestovného pre daný
druh dopravy.
(4) Preprava cestujúcich je vykonávaná za úhradu vo výške cestovného podľa príslušného cenníka
dopravcu, a to v nasledovných druhoch cestovného:

a) jednosmerné obyčajné cestovné,
b) jednosmerné zľavnené cestovné -30%
c) jednosmerné osobitné cestovné -10%
d) jednosmerné osobitné cestovné -70%
(5) Obyčajné (základné) cestovné je cestovné pre dospelú osobu a mladistvého staršieho ako
15 rokov, bez akýchkoľvek príplatkov a zliav. Obyčajné cestovné tvorí základ pre výpočet
ostatných cien cestovného po odpočítaní príslušnej zľavy (zľavnené cestovné, ai.), ako aj základ
pre výpočet sankcií pri porušení Prepravného poriadku a Tarify dopravcu.
(6) Na vybraných spojoch a linkách diaľkovej dopravy dopravca umožňuje okrem cestovného
a dovozného zakúpiť si miestenku cez príslušný rezervačný miestenkový systém, ktorá
cestujúcemu v zmysle podmienok uvedených v Prepravnom poriadku dopravcu poskytuje
garanciu voľného miesta na sedenie.
Článok III.
Podmienky uplatňovania zľavneného, osobitného a bezplatného cestovného
(1) Zľavnené, osobitné a bezplatné cestovné sa uplatní, ak cestujúci splní dopravcom určené
podmienky predložením stanoveného preukazu nároku na zľavu, resp. vekom po predložení
určeného dokladu.
(2) Dopravca uplatňuje rozdielne cenníky cestovného a dovozného na linkách diaľkovej vnútroštátnej
dopravy a linkách diaľkovej medzinárodnej dopravy samostatne na každú linku. Cestujúci
je povinný cestovať s takým druhom a hodnotou cestovného lístka a dovozného, ktoré je príslušné
pre daný spoj/linku, na ktorej cestuje.
(3) V prípade, že dopravca prevádzkuje diaľkovú autobusovú linku v spolupráci s iným dopravcom,
podmienky výšky cestovného ako aj preukazovanie nároku na zľavu sú na každom spoji tejto
linky rovnaké.
(4) Úhrada za cestovné a dovozné a prípadná sankčná úhrada v hotovosti sa platí na linkách
diaľkovej medzinárodnej dopravy vždy v tej mene, v ktorej je vydaný cestovný lístok na danom
spoji/linke.
(5) Zľavy na cestovnom nie je možné kombinovať. Ak je možné súčasne uplatniť zľavnené cestovné
z viacerých dôvodov, zľava sa poskytuje len z jedného z uvedených dôvodov. Cestujúci má nárok
na výber toho druhu cestovného/dovozného, na ktorý má oprávnenie cestovať a ktorý je pre neho
najvýhodnejší. Pri dopravnej kontrole sa následne musí vedieť preukázať správnymi dokladmi,
resp. kombináciou dokladov pre uznanie správnosti zakúpeného cestovného lístka a priznanej
zľavy.
(6) Preukaz nároku na zľavu na cestovnom (zľavnené cestovné) si môže vybaviť každý cestujúci
(resp. jeho zákonný zástupca), ktorý spĺňa podmienky pre jeho poskytnutie stanovené dopravcom
v dopravnej kancelárii alebo inom predpredajnom mieste dopravcu.
(7) Pre vydanie preukazu nároku na zľavu na cestovnom od dopravcu je cestujúci povinný
sa preukázať nasledujúcimi dokladmi:
_ deti do 15. roku veku - rodný list, cestovný pas, preukaz poistenca.
_ žiaci, študenti SŠ a VŠ max. do 26. roku veku – rodný list, občiansky preukaz, cestovný pas +
potvrdenie o návšteve školy v aktuálnom školskom roku, resp. preukaz ISIC s elektronickou
platnosťou pre daný školský rok (s výnimkou podľa ods. 11), platí len pre dennú formu štúdia,
_ držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S – doklad totožnosti + preukaz ŤZP alebo ŤZP-S vydaný
príslušným orgánom (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny),
_ občania nad 70 rokov veku – preukaz totožnosti s fotografiou.
(8) Preukazovanie nároku na bezplatné resp. zľavnené cestovné sa priamo pri zakúpení cestovného
lístka vo vozidle dopravcu preukazuje nasledovne:
_ deti do 15. roku veku – stanovujú tarifné podmienky jednotlivých diaľkových medzinárodných
a vnútroštátnych linkách,
_ žiaci, študenti SŠ a VŠ max. do 26. roku veku – preukaz „Žiak/Študent“ vydaný dopravcom,
preukaz ISIC s elektronickou platnosťou pre daný školský rok (s výnimkou podľa ods. 11),

resp. platný doklad totožnosti s fotografiou ako doklad o veku
_ držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S – doklad totožnosti + preukaz ŤZP alebo ŤZP-S vydaný
príslušným orgánom (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny),
_ rodičia cestujúci na návštevu detí zdravotne postihnutých, ktoré sú umiestnené v školských,
sociálnych alebo zdravotníckych zariadeniach na území SR - preukaz vystavený a potvrdený
zariadením, v ktorom je dieťa umiestnené,
_ občania nad 70 rokov veku – preukaz totožnosti s fotografiou ako doklad o veku.
(9) Zľavnené cestovné pre žiakov a študentov sa poskytuje:
a) žiakom a študentom základných a stredných škôl podľa zákona NR SR 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 podľa zákona NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v dennej
forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa do 26. roku veku,
c) žiakom a študentom v dennej forme štúdia na zahraničných školách a univerzitách.
(10) Držiteľ ISIC karty (International Student Identity Card) vydanej školou so sídlom na území SR
má nárok na zľavu na cestovnom len v prípade, ak má na tejto karte aktivovanú dopravnú časť
v elektronickej forme na príslušný rok, s platnosťou určenou príslušnou školou. Iné potvrdenia,
preukazy, študentské karty, ISIC karty a pod. vydané školou a opatrené validačnými známkami
platnými na príslušný školský rok na preukázanie nároku na zľavnené cestovné neplatia.
(11) V prípade, že cestujúci je držiteľom ISIC preukazu vydaného školou so sídlom mimo územia SR,
je táto akceptovaná ako platný preukaz nároku na zľavu len po vizuálnej stránke a vizuálnom
overení platnosti.
(12) Preukazy a dopravné karty na zľavnené cestovné pre žiakov a študentov vydáva dopravca
na základe žiadosti cestujúceho potvrdenej príslušnou školou. Potvrdenie o návšteve školy
sa nevyžaduje u žiakov základných škôl do dovŕšenia 15. roku veku.
(13) Dopravca určí hneď pri vydaní platnosť dopravnej karty, prípadne platnosť preukazu nároku
na zľavu.
(14) Nárok na zľavnené cestovné preukazujú zdravotne a telesne postihnutí cestujúci platným
preukazom ŤZP alebo ŤZP-S. Držiteľ preukazu ŤZP-S má nárok na zľavu na cestovnom len pre
jedného sprievodcu.
(15) Pokiaľ cenník cestovného vydaný dopravcom stanovuje možnosť uplatnenia zľavy pre iné
kategórie cestujúcich, ako určuje táto Tarifa, preukazovanie nároku na zľavu určí dopravca
v konkrétnom cenníku.
Článok IV.
Dovozné za batožiny a spoločenské zvieratá
(1) Dovozné sa platí za prepravu batožiny a živých spoločenských zvierat, prepravovaných podľa
podmienok určených dopravcom a príslušného cenníka dovozného. Živé spoločenské zviera sa
považuje za batožinu a musí byť prepravované v schránke (okrem psa). Prípadné vylúčenie
prepravy živých spoločenských zvierat sa stanovuje podľa konkrétnych podmienok zverejnených
v cestovnom poriadku danej linky.
(2) Dovozné je cestujúci povinný uhradiť za každú batožinu jednotlivo podľa príslušného cenníka
dopravcu.
(3) Podmienky prepravy batožiny cestujúceho bližšie upravuje Prepravný poriadok.
(4) Bezplatne sa prepravuje len príručná batožina, ktorá má rozmery menšie ako určuje cenník
dopravcu v danom druhu dopravy.
(5) Povinnosť uhradiť dovozné za batožinu vzniká, ak čo i len jeden z rozmerov presahuje stanovené
rozmery a určenú hmotnosť na bezplatnú prepravu batožiny.
(6) Dovozné za živé spoločenské zviera sa účtuje podľa príslušného cenníka cestovného.
Článok V.
Iné poplatky a sankčné úhrady
(1) Cestujúci, ktorý znečistí autobus, zaplatí náklady na odstránenie znečistenia v plnej výške.

Pri znečistení v malom rozsahu je povinný uhradiť dopravcovi úhradu minimálne vo výške 50,- €.
(2) Cestujúci, ktorý poškodí autobus, uhradí dopravcovi takto spôsobenú škodu v plnej výške.
(3) Ak cestujúci žiada podľa príslušných ustanovení Prepravného poriadku vrátenie zaplatenej sumy
alebo jej časti pri nepoužití alebo len čiastočnom použití cestovného lístka a predloží ako doklad
o splnení podmienok stanovených Prepravným poriadkom dopravcu potvrdenie výdajne
alebo vodiča, prípadne ich splnenie osvedčí iným spôsobom, dopravca túto žiadosť prehodnotí
a do 30 dní od predloženia zodpovedajúcich dokladov od cestujúceho túto žiadosť cestujúceho
vybaví.
(4) V prípade, ak sa vracia cestovné alebo jeho časť je čiastka, ktorá je predmetom vrátenia, znížená
o poplatky za prevod alebo zaslanie späť cestujúcemu.
(5) Cestujúcemu, ktorý sa nepreukáže dopravnej kontrole alebo inej oprávnenej osobe dopravcu
vrátane osádky vozidla platným cestovným lístkom, uloží oprávnená osoba dopravcu povinnosť
zaplatiť cestovné a úhradu vo výške dvadsaťnásobku základného cestovného bez príplatkov
a zliav. Základné cestovné pre účely výpočtu výšky úhrady je základné cestovné z východiskovej
zastávky kontrolovaného spoja po najbližšiu zastávku od miesta zistenia cestujúceho bez platného
cestovného lístka.
(6) Dopravca upustí od povinnosti cestujúceho zaplatiť sankčnú úhradu vo výške stanovenej podľa
ods. (5) v prípade, ak sa pri kontrole cestujúci nepreukázal dokladom preukazujúcim nárok
na zľavnené cestovné a v čase kontroly vlastnil takýto doklad (mal štatút cestujúceho s nárokom
na zľavnené cestovné) a cestujúci preukáže tento pôvodný platný doklad do 30 dní odo dňa
vykonania kontroly na určenom pracovisku dopravcu po zaplatení manipulačného poplatku
10,- €. Po tomto termíne je cestujúci povinný zaplatiť sankčnú úhradu tak, ako je uvedené
v ods. (5).
(7) Dopravca upustí od povinnosti cestujúceho zaplatiť sankčnú úhradu vo výške stanovenej podľa
ods. (5) v prípade, ak sa pri dopravnej kontrole cestujúci nepreukázal platným cestovným lístkom
z kontrolovanej linky a spoja a následne sa ním dodatočne preukáže do 30 dní odo dňa vykonania
kontroly na určenom pracovisku dopravcu, po zaplatení manipulačného poplatku 10,- €. Po tomto
termíne je cestujúci povinný zaplatiť sankčnú úhradu tak, ako je uvedené v ods. (5).
(8) Ak v stanovenej lehote cestujúci neuhradí pokutu podľa výmeru a záverov kontroly, bude voči
jeho osobe vedené konanie s cieľom právneho vymáhania maximálnej výšky sankčnej úhrady
podľa Prepravného poriadku a Tarify dopravcu spolu s príslušenstvom.
Článok VI.
Prílohy
Neoddeliteľnou časťou tejto Tarify sú cenníky cestovného a dovozného pre:
(1) Diaľkovú vnútroštátnu autobusovú dopravu
(2) Diaľkovú medzinárodnú autobusovú dopravu

Branislav Kováčik
riaditeľ spoločnosti

