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Na základe cenového výmeru č. 2/2022 Mesta Považskej Bystrici zo dňa 19.05.2022 dopravca 
Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s.r.o. stanovuje sadzby cestovného pre mestskú autobusovú 
dopravu v Považskej Bystrici od 01.06.2022 takto: 
 

Článok 1. 
Cestovné lístky zakúpené v hotovosti u vodiča 

 
1. Základné cestovné         1,00 € 

2. Deti od 6 do 16 rokov, žiaci        1,00 € 

3. Študenti do 26 rokov, držiteľ ISIC      1,00 € 

4. Seniori          1,00 € 

5. Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vrátene ich sprievodcov  1,00 € 

6. Batožina nad rozmer 20x30x50 cm, batožina tvaru valca, ktorého dĺžka presahuje 150 cm 

a priemer 10 cm, alebo tvaru dosky, ktorej rozmer presahuje 80x100 cm a ktorých hmotnosť 

súčasne presahuje 25 kg       1,00 € 

7. Pes, prípadne iné zviera (pokiaľ nie je v schránke)    1,00 € 

Uvedené ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty podľa platného zákona. 
 

Článok 2. 
Iné ustanovenia 

 
Cestovné je jednotné v celej sieti MHD. Cestujúci je povinný pri platbe v hotovosti platiť 

primeraným platidlom. Pri vklade na kartu je možné vložiť minimálne 5,- €. Cestujúci si musí ihneď po 
nastúpení do vozidla zakúpiť cestovný lístok buď v hotovosti u vodiča, v auto výdaji cez elektronickú 
pokladňu alebo použiť časový predplatný lístok. Cestujúci musí mať platný cestovný lístok pri sebe po 
celý čas prepravy, ako aj v okamihu vystúpenia z vozidla MHD a na vyzvanie sa ním preukázať 
revízorovi alebo inému oprávnenému zamestnancovi dopravcu vykonávajúcemu prepravno-tarifnú 
kontrolu. Cestovný lístok nie je možné postúpiť inej osobe, pokiaľ nebol pre ňu priamo zakúpený. 
Cestovný lístok môže byť vydaný aj v elektronickej podobe a to pri platbe dopravnou kartou alebo 
bankomatovou kartou. 

 

Článok 3. 
Nárok na zľavnené jednorazové cestovné lístky cestujúci preukazujú 

 
1. Deti do 6 rokov sa preukazujú iba, ak vek dieťaťa nie je možné určiť z jeho fyzického vzhľadu 

a to hodnoverným dokladom opatreným fotografiou dieťaťa, napr. preukazom na overenie 
veku dieťaťa, ktorý vydal ktorýkoľvek dopravca na základe predloženia rodného listu dieťaťa 
a občianskeho preukazu jeho zákonného zástupcu. 

2. Deti od 6 rokov do 16 rokov majú nárok na zľavu len pri predložení platného preukazu 
vydaného na meno. Pod pojmom preukaz sa rozumie akýkoľvek žiacky preukaz, teda i žiacky 
časový preukaz a preukaz na jednotlivé cesta na prímestské, diaľkové a mestské linky, ktoré sú 
vydané dopravcom vo forme dopravnej karty, prípadne i kariet iných dopravcov, ktoré sa 
uznávajú na základe osobitnej dohody. Nárok na bezplatnú prepravu je len z vlastnej karty 
cestujúceho. 

3. Držiteľ preukazu ISIC má nárok na zľavu len pri predložení platného preukazu vydaného na 
meno. 
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4. Seniori majú nárok na zľavu len pri predložení platného preukazu vydaného na meno.  Nárok 
na bezplatnú prepravu je len z vlastnej karty cestujúceho. 

5. Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vrátane ich sprievodcov má nárok na zľavu len pri 
predložení platného preukazu na vydaného na meno. Nárok na bezplatnú prepravu je len 
z vlastnej karty cestujúceho. 

6. Držitelia striebornej, zlatej, diamantovej Jánskeho plakety, Kňazovického medialy majú nárok 
len pri predložení platného preukazu vydaného na meno. Nárok na bezplatnú prepravu je len 
z vlastnej karty cestujúceho. 

7. Súbeh zliav je vylúčený. 
 

Článok 4. 
Vydávanie preukazov, resp. dopravnej karty 

 
1. Žiakom na základe žiadosti, pre žiakov základných škôl na obdobie 1.-5. ročníka a na obdobie 

6.-9. ročníka vydá dopravca preukaz len vo forme dopravnej karty. Preukaz sa vydá na meno 
a je neprenosný. 

2. Pre študentov stredných škôl na základe žiadosti, ktorú potvrdí škola a aktuálnej fotografie. 
Preukaz dopravca vydáva len vo forme dopravnej karty na jeden školský rok s platnosťou do 
30.08. nasledujúceho roka. Zľava platí len do ukončenia školskej dochádzky. Preukaz sa vydá 
na meno a je neprenosný. 

3. Seniori na základe žiadosti, aktuálnej fotografie, platného preukazu totožnosti (napr. 
občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas, rodný list ...) a dokladu preukazujúceho nárok na 
dôchodkový vek. Preukaz dopravca vydáva len vo forme dopravnej karty na meno a je 
neprenosný. 

4. Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vrátane ich sprievodcov na základe žiadosti, 
aktuálnej fotografie, platného preukazu totožnosti (napr. občiansky preukaz, vodičský preukaz, 
pas, rodný list ...) a platného preukazu ZŤP, resp. ZŤP-s. Preukaz vydá dopravca len vo forme 
dopravnej karty na meno a je neprenosný. 

5. Držitelia striebornej, zlatej, diamantovej Jánskeho plakety a Kňazovického medaily na základe 
žiadosti, aktuálnej fotografie, platného preukazu totožnosti (napr. občiansky preukaz, vodičský 
preukaz, pas, rodný list ...) a dokladu preukazujúceho držanie plakety alebo medaily. Preukaz 
vydá dopravca na meno, je neprenosný a je vydaný len vo forme dopravnej karty. 

6. Dopravca vydáva okrem preukazov, resp. dopravných kariet v bodoch 1 až 5 i dopravné karty 
neprenosné na základe žiadosti, aktuálnej fotografie a platného dokladu totožnosti (napr. 
občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas, rodný list ...). Tieto dopravné karty sú neprenosné 
a môže ich využívať len vlastník karty. 

7. Za dopravnú kartu sa považuje fyzický nosič dát (plastová karta) alebo virtuálna dopravná 
karta v aplikácii Ubian. 

 

Článok 5. 
Prestupný lístok 

 
1. Prestupný lístok podľa Článku 6. bodu 13 umožňuje cestujúcemu prestup len do vozidla inej 

linky ako bola prvá časť cesty. 
2. Maximálny čas medzi obidvoma označeniami pri prestupe je 45 minút. 
3. Prestupný cestovný lístok je možné zakúpiť len z dopravnej karty. 
4. Nárok na prestupný lístok majú len cestujúci uvedený v Článku 6. bod 1. 
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Článok 6. 
Cestovné lístky zakúpené z elektronického nosiča 

 
1. Základné cestovné        0,60  € 
2. Deti od 6 do 16 rokov, žiaci        0,00 € 
3. Študenti do 26 rokov, držiteľ ISIC      0,00 € 
4. Seniori          0,00 € 
5. Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vrátane ich sprievodcov  0,00 € 
6. Batožiny o rozmeroch väčších ako 20 x 30 x 50 cm, alebo batožiny tvaru valca, ktorého dĺžka 

presahuje 150 cm a priemer 10 cm alebo tvaru dosky, ktorej rozmer presahuje 80x100 cm 
a ktorých hmotnosť súčasne ktoré presahujú 25 kg    0,30 € 

7. Pes, prípadne iné zviera (pokiaľ nie je v schránke)    0,30 € 
8. Časový predplatný lístok (ČPL) – 30 dní celý     22,00 € 
9. ČPL – 60 dňový celý        42,00 € 
10. ČPL – 365 dňový základný       169,00 € 
11. Prestupný lístok k článku 6. bod 1 do 45 min.     0,00 € 
12. Držiteľ striebornej, zlatej, diamantovej Jánskeho plakety, Kňazovického medialy  

          0,00 € 
Uvedené ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty podľa platného zákona. 
 

Článok 7. 
Časový predplatný lístok 

 
1. Časový predplatný lístok (ČPL) sa predáva v elektronickej forme na dopravnej karte. 
2. ČPL sa skladá z dopravnej karty a kmeňovej karty, ktorá je umiestnená na dopravnej karty. 

Dopravná karta platí ako ČPL len spolu s kmeňovou kartou. 
3. Kmeňová karta obsahuje: 

a) meno a priezvisko 
b) fotografiu rozmeroch 3x2,5 cm, ktorá zodpovedá súčasnej podobe  
c) číslo karty, SNR 
d) typ ČPL 
e) platnosť dopravnej karty (platnosť ČPL je zaznamenaná na čipe) 

4. Kmeňová karta sa vybavuje na základe žiadosti, ktorá obsahuje meno, priezvisko, dátum 
narodenia, adresu a fotografiu majiteľa karty, resp. žiadateľa o kartu 

5. ČPL je neprenosný. 
6. ČPL je možno použiť na ľubovoľný počet ciest počas obdobia jeho platnosti. 
7. ČPL je platný až po vyznačení nástupu cesty, a to priložením dopravnej karty k elektronickej 

pokladni, inak je cestovný lístok neplatný.  Cestujúci je povinný presvedčiť sa na displeji 
elektronickej pokladni, že nástupná cesta mu bola do ČPL zaznamenaná. Za túto cestu sa 
netlačí cestovný lístok, cestovný lístok je v elektronickej podobe. 

8. Platnosť označenej cesty u ČPL končí vystúpením z vozidla MHD 
9. Cestujúci musí mať platný ČPL s vyznačenou cestou pri sebe po celý čas prepravy, ako aj 

v okamihu vystúpenia z vozidla a na vyzvanie sa ním preukázať revízorovi alebo inému 
oprávnenému zamestnancovi dopravcu. 

10. ČPL sa môže zakúpiť v Infocentre na AS Považská Bystrica, v autobusoch u vodiča, 
prostredníctvom internetového predaja na https://www.dpmpb.sk, resp. 
https:///www.ubian.sk alebo aj prostredníctvom aplikácie UBIAN 

https://www.dpmpb.sk/
https://www.ubian.sk
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11. Čipovú kartu je možno použiť ako ČPL, ale ako aj elektronickú peňaženku, na zakupovanie 
ďalších lístkov. Prednosť má však ČPL. 

12. Na vrátenie cestovného za nevyužitý ČPL na 30dní nemá cestujúci nárok, pokiaľ nešlo o chybu 
na strane dopravcu. V prípade ČPL na 60dní a 365dní možno požiadať o vrátenie nevyužitého 
cestovného len na základe písomnej žiadosti na adresu dopravcu. Rozhodujúcim dátumom na 
vrátenie cestovného je dátum doručenia do adresy dopravcu a to len v prípade úmrtia držiteľa 
ČPL, na základe úmrtného listu, alebo pri dlhodobej hospitalizácii v nemocnici nad 14 dní, na 
základe písomného potvrdenia zdravotníckeho zariadenia. O vrátení cestovného rozhoduje 
dopravca, a jeho rozhodnutie je konečné. 
 

Článok 8. 
Tarifné podmienky pri náhradej doprave 

 
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 a 
bez nároku na náhradu škody vzniknutej použitím náhradnej prepravy. 

 

Článok 9. 
Tarifné podmienky pri prerušení cesty 

 
1. Pri prerušení cesty (vystúpenie z vozidla) zapríčinenom cestujúcim, nemá cestujúci právo 

použiť cestovný lístok vo vozidle, z ktorého vystúpil, v inom vozidle MHD.  
2. Pri prerušení dopravy zapríčineného dopravcom má cestujúci právo na použitie cestovného 

lístka za podmienok uvedených v článku VIII. 
 

Článok 10. 
Postihy za porušenie prepravno-tarifných predpisov 

 
1. Pokiaľ sa cestujúci pri kontrole nemôže preukázať platným cestovným dokladom (platným 

cestovným lístkom, resp. ČPL so zaznamenanou cestou), je povinný zaplatiť sankčnú úhradu vo 
výške do stonásobku základného cestovného bez príplatku, a to v nasledovnej výške: 
a) 40,00€   

- pri priamej úhrade oprávnenej osobe dopravcu vo vozidle dopravcu, a to ihneď 

- výnimočne pri úhrade od 24 hodín pracovného dňa do 3 dní po zistení porušenia 
prepravno-tarifných predpisov oprávnenou osobou dopravcu v Infocentre AS 
Považská Bystrica počas prevádzkovej doby 

 
b) 60,00€ 

- pri úhrade nad 3 dni do 30 dní od zistenia porušenia prepravno-tarifných 
predpisov oprávnenou osobou dopravcu v Infocentre AS Považská Bystrica počas 
prevádzkovej doby 

c) 80,00€ 

- po 30 dňoch od zistenia porušenia prepravno-tarifných predpisov oprávnenou 
osobou dopravcu, pokiaľ dopravca bude nútený odstúpiť vymáhanie sankčnej 
úhrady prostredníctvom zmluvnej advokátskej alebo právnickej kancelárie. 

2. K postihu za porušenie prepravno-tarifných predpisov sa účtuje základné cestovné. 
 


