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M e s t o    P ú c h o  v 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Vybavuje: Ing. Mgr. Alena Vavrová                                                         

                                  
C e n o v ý     v ý m e r    č. 1/2015

      Mesto Púchov podľa ust.  § 20 odst. 3  pís. a/  zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách 

vydáva  r o z h o d n u t i e,  ktorým sa určujú maximálne ceny cestovného v mestskej 

autobusovej doprave na území mesta  P ú c h o v.

    
1. Cestovné lístky zakúpené prostredníctvom dopravnej karty

a/ plný občiansky cestovný lístok          0,40 €   

b/ deti od 6 do 15 rokov, študenti do 26 rokov         0,20 €

c/ osoby zdravotne ťažko postihnuté, držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S
             0,20 €

d/ cestovné pre občanov nad 70 rokov veku, držitelia dopravnej karty
                        zdarma

e/ 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, ak sa prepravujú v priestore pre cestujúce osoby         0,30 €

f/ pes, prípadne iné zviera  / pokiaľ nie je v schránke /        0,30 €

g/ detský kočík, sánky, súprava lyží        0,20 € 

2. Cestovné lístky zakúpené u vodiča

a/ plný občiansky cestovný lístok      0,50 €

b/ deti od 6 do 15 rokov, žiaci, študenti do 26 rokov       0,30 € 
c/ osoby zdravotne ťažko postihnuté, držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S        0,30 €
    
d/ cestovné pre občanov nad 70 rokov veku                     0,30 €
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e/ batožina nad rozmer 20x30x50 cm, batožina tvaru valca, ktorého dĺžka 
    presahuje 150 cm a priemer 10 cm, alebo tvaru dosky, ktorej rozmer
    presahuje 80 x 100 cm a ktorých hmotnosť súčasne presahuje 25 kg,
    ak sa prepravujú v priestore pre  cestujúce osoby    0,30 € 

f/ pes, prípadne iné zviera     0,50 €

g/ detský kočík, sánky, súprava lyží      0,30 €

3. Cestovné je jednotné v celej sieti MAD Púchov.
4. Ceny sú vrátane DPH.

5. Rozsah a výška poskytovaných zliav a bezplatnej prepravy:

5.1. Bezplatne sa prepravujú:
a/ deti do 6 rokov
b/ detský kočík s dieťaťom
c/ sprievodca ZŤP-S, alebo vodiaci pes, invalidný vozík
d/ občania nad 70 rokov, držitelia dopravnej karty

Nárok na poskytovanie zliav a bezplatnej prepravy preukazujú oprávnené osoby 
týmito dokladmi:
a/ preukazov ZŤP a ZŤPS 
b/ potvrdením príslušnej školy
c/ občiansky preukaz

Cenový výmer nadobúda účinnosť: 1.7.2015
Cenový výmer schválený MsZ Púchov dňa 25.6.2015 uznesením č. 83/2015
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto výmeru stráca platnosť výmer č. 1/2011 zo dňa 
27.6.2011. 

                                                                              Mgr. Rastislav Henek
                                                                                  primátor mesta
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