
cenník

Cestovné (dovozné) je jednotné v dennej i nočnej prevádzke

konverzný kurz  30,1260      
Čipová karta Hotovosť

EUR SKK EUR SKK
0,40 12,05 0,50 15,06 15,00 
0,20 6,03 0,25 7,53 7,50 
0,20 6,03 0,25 7,53 7,50 

0,20 6,03 0,25 7,53 7,50 

0,20 6,03 0,25 7,53 7,50 

0,08 2,41 0,15 4,52 4,50 

0,08 2,41 0,15 4,52 4,50 

0,08 2,41 0,15 4,52 4,50 

Predaj bezkontaktných čipových kariet

Bezkontaktná čipová karta platí 5 rokov; nárok na ňu majú:

V Y S V E T L I V K Y

 50,00 € 

MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY V OBCI SMIŽANY

platný od 1. 2. 2009

Cestovné za jednotlivú jazdu,
dovozné za prepravu batožiny a psa

1. Dospelé osoby a mladiství nad 15 rokov
2. Deti od 6 do 15 rokov
3. Poberatelia starobného alebo predčasného starobného dôchodku

4. Žiaci a študenti základných a stredných škôl podľa osobitného predpisu 
a to zákona č. 29/1984 Z. z. o sústave základných a stredných škôl 
v znení neskorších predpisov a študenti vysokých škôl podľa osobitného 
predpisu a to zákona č. 131/2002 Z. z. o vy

5.  Batožina o rozmeroch väčších ako 50 × 60 × 80 cm, predmet tvaru 
dosky, ak je väčší ako 100 × 150 cm, tvaru valca, ak je väčší ako 20 × 200 
cm, detský kočík, súprava lyží, sánky, pes, drobné domáce zviera (iba 
v klietke) a pod.

6. Deti do 6 rokov

7.  Držitelia preukazov ŤZP, ŤZP-S vrátane invalidného vozíka alebo 
detského kočíka. Osoba, alebo pes, ak sú sprievodcom držiteľa preukazu 
ŤZP-S

8. Občania starší ako 70 rokov veku

a/ žiaci ZŠ, študenti SŠ a VŠ na základe žiadanky, potvrdenej školou. V prípade študentov, ktorí študujú 
   na stredných školách v zahraničí potvrdenie vydáva príslušná školská správa.

b/ Ostatní cestujúci po vyplnení žiadosti.

1. Mladiství do 15 rokov veku, žiaci a študenti základných, stredných a vysokých škôl sú povinní sa
    preukázať preukazom na zľavu (preukaz o veku, /kmeňový list so zeleným okrajom/, bezkontaktná čipová
     karta ).

2. Študentská bezkontaktná karta ISIC:
   - je preukazom o veku (nároku na zľavu) pre študentov do 26. roku veku, ak nie je aktivovaná na dopravu,
   - aktivovaná na dopravu slúži na zakúpenie zľavneného cestovného líska v MHD, v systéme EMBASE

3. Držitelia preukazov ŤZP; ŤZP-S preukazujú nárok na zľavu týmto preukazom a dokladom totožnosti

4. Občania nad 70 rokov preukazujú vek osobným dokladom (OP, pas, /kmeňový list s fialovým okrajom,
     čipová karta/ ... )

5. Ak to prevádzkové podmienky na linke dovoľujú, vo vozidle sa smie prepravovať 1 detský kočík. Vodič
    môže výnimočne povoliť prepravu druhého kočíka, pokiaľ  to prevádzkové podmienky na linke dovoľujú.
    Cestujúci s detským kočíkom môže nastúpiť a 

Úhrada pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom:  1 506,30 Sk  1 506 Sk 


	MHD Smižany

