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NÁVRH NA UZNESENIE 
 

Uznesenie č. _/2017 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 

1. úpravu Zmeny tarify mestskej hromadnej dopravy v Žiline a to s účinnosťou od 01.06.2017 

a) V článku II. - „Druhy cestovných lístkov“ 

v bode 6), zmeniť text v písmene g) ŤZP - predplatný zľavený základný lístok na 

neobmedzený počet ciest (držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S s trvalým pobytom 

v meste Žilina). 

b) V Článku III. - „Ceny cestovného a dovozného na MHD V Žiline“ sa bod 7) zmení 

nasledovne: ŤZP a ŤZP-S  - predplatný zľavnený základný lístok na 

neobmedzený počet ciest  

Pôvodná tabuľka sa nahrádza nasledovne:  

Počet ciest Platnosť v dňoch Cena v € 

neobmedzený 365 15,00 

 

c) V Článku VI. - „Zľavy a spôsob preukazovania ich nároku“ 
V bode 1) doplniť písmeno b)...zľavy pri použití predplatného cestovného lístka na viac 

ciest pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s trvalým pobytom v meste 
Žilina, pokiaľ sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S,  

V bode 3) „Spôsob preukazovania nároku pri uplatňovaní zľavy“ doplniť v písmene e) 

Predplatný lístok ŤZP na viac ciest (držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S s trvalým 

pobytom v meste Žilina) 

V bode 4) „Forma preukazovania poskytnutej zľavy vo vozidle MHD“ zmeniť v 

písmene e) osoby s ťažkým zdravotným postihnutím  

- platnou čipovou kartou (ČK-ŤZP) vydanou DPMŽ s fotografiou, v ktorej má cestujúci 

nabité neobmedzené cesty na 1 rok - predplatný lístok, 

 

 

Nárok na novozavedený predplatný lístok uvedený v tomto Uznesení je možné uplatniť 

až po ukončení platnosti, resp. až po vyčerpaní predplatených ciest v čipovej karte. 

Ak má cestujúci v karte zapísané cesty podľa pôvodných podmienok, tak tieto 

musia byť vyčerpané. DPMŽ nebude predčasne ukončovať platnosť už zakúpených 

ciest a ani nebude vyplácať zostatkovú hodnotu.  

 

Pre používanie novozavedeného predplatného lístka uvedeného v tomto Uznesení platia  

v plnom rozsahu zásady používania predplatných lístkov s neobmedzeným počtom 

ciest uvedené v Článku XIII.  Tarify MHD v Žiline. 

 
 
 
 

 

 



3 
 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré majú trvalý pobyt v Žiline, majú 

v súčasnosti 2 varianty zľaveného cestovného mestskou hromadnou dopravou a to 

obmedzene len do 360 ciest ročne pri využití čipovou kartou (ČK-ŤZP)  alebo zľavený 

jednorazový cestovný lístok. 

Tieto osoby využívajú častejšie hromadnú mestskú dopravu ako zdraví občania najmä 

z dôvodu nevyhnutných návštev zdravotníckych zariadení, pri úradných záležitostiach, 

kultúrnych podujatí, ako aj stretnutí v rámci rôznych organizácií a pod.  

Celkový odhadovaný počet občanov ŤZP a ŤZP-S je 5 656, kde od januára 2015 do 

22.08.2016 využívalo cestovanie mestskou hromadnou dopravou 886 904 krát, z toho 

cestovalo čipovými kartami 3 676 občanov a ďalší cestujúci nepoužívali čipovú kartu, ale 

používali papierový zľavený cestovný lístok.  

Nakoľko ide hlavne o osoby, ktoré majú sťažené podmienky napr. telesne postihnutí, keď 

vyčerpajú zľavené cestovné na čipových kartách, musia si zakúpiť v automate zľavené 

cestovné lístky, avšak majú problém vhodiť mince do automatu (otvor na mince je vo vrchnej 

časti automatu), u zrakovo postihnutých – menšie písmena, automaty bez Braillovho písma, 

u nepočujúcich – neschopnosť orientovať sa, čítanie bez porozumenia, a pod. To sú len 

menšie bariéry, s ktorými musia zdravotne postihnutí čeliť na zastávkach mestskej hromadnej 

dopravy. Preto by sme im týmto návrhom chceli uľahčiť cestovanie mestskou hromadnou 

dopravou a to tak, že by mali neobmedzený počet jázd, bez ohľadu na to, kde sa potrebujú 

dopraviť v meste a ako často.   

Na celom Slovensku majú ŤZP neobmedzené cestovanie za rôznych podmienok, napr. 

v Bratislave bezplatne, v Košiciach a Prešove platia len za čipovú kartu raz ročne, bez ohľadu 

na počet jázd. Ostatné Cestovné tykajúce sa ŤZP a ŤZP-S ostávajú nezmenené – cestovné 

(papierové) lístky. 

Navrhovaná zmena má dopad na rozpočet mesta Žilina – jeho výdavkovú časť. 

Predpokladaný dopad na tržby by bol negatívny. Negatívny dopad na výnosy dopravného 

podniku v oblasti tržieb je v návrhu zmeny tarify do značnej miery kompenzovaný zmenou 

tarify aj pre obyvateľov, ktorí nemajú trvalý pobyt v meste Žilina. V tejto kategórii 

predpokladáme nárast tržieb. 
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Celkový dopad predkladanej zmeny Tarify na tržby dopravného podniku je vo výške –

cca 23 405 €. – viď  tabuľka. 

Súčasné tržby ŤZP 
ŤZP CL spolu Tržby 

spolu 
Tržba Žilina Tržba NeŽilina 

ŤZP Predplatný cestovný lístok (PCL) 21 375 17 504 3 871 

Zľavnené PCL využité osobami ŤZP nad rámec ŤZP lístkov 5 559 4 712 847 
Zľavnené jednorazové cestovné lístky (papierové) využité 

osobami ŤZP 166 717 113 281 53 436 

SPOLU ŤZP 193 651 135 497 58 154 

    
Tržby po zmene tarify pre ŤZP na 15 € / rok pre Žilinčanov 

ŤZP CL spolu Tržby 

spolu 
Tržba Žilina Tržba NeŽilina 

ŤZP Predplatný cestovný lístok (PCL) 69 351 69 351 0 

Zľavnené PCL využité osobami ŤZP nad rámec ŤZP lístkov 0 0 0 
Zľavnené jednorazové cestovné lístky (papierové)  využité 

osobami ŤZP 100 895 0 100 895 

SPOLU ŤZP 170 246 69 351 100 895 

  
  

  

Rozdiel v tržbách -23 405 -66 146 42 741 

  

Dopad materiálu na rozpočet mesta nie je možné v súčasnosti presne vyčísliť, nakoľko počet 

cestujúcich sa môže zvýšiť. Predpokladá sa, že tržby z predaja cestovných čipových kariet 

stúpnu. 

Materiál bol prerokovaný na zasadnutí komisií a to: Finančná komisia materiál odporúča 

vyčísliť dopad rozpočtu mesta Žiliny a hlasovala (ZA 6, ZDRŽAL SA 0, PROTI 0),   

K. Sociálna, zdravotná a bytová odporučila materiál do Mestského zastupiteľstva (ZA 9, 

ZDRŽAL SA 0 a PROTI 0), K. dopravy a KS hlasovala (ZA 9, PROTI 0 a ZDRŽAL SA 0) 

ako aj Mestskej rade, ktorá odporučila Mestskému zastupiteľstvu materiál prerokovať 

a schváliť, hlasovala (ZA 7, ZDRŽAL SA 0 a PROTI 0, NEPRÍTOMNÍ 3). 

 

    


