
Príloha č. 6 Koncesnej zmluvy č. 1/2023 

Tarifa 

Mesto Malacky ako objednávateľ dopravných služieb vo verejnom záujme podľa článku 3 ods. 2 

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 a § 17 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej 

doprave v znení neskorších predpisov, podľa § 20 ods. 6 písm. a) zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v 

mení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 5/2020 

Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia týkajúce sa objednávania verejnej osobnej dopravy 

určuje maximálne ceny cestovného a dovozného v Mestskej autobusovej doprave v Malackách 

nasledovne: 

1. Cestovné lístky zakúpené u vodiča Cena cestovného 

a) Základné cestovné 0,50 € 

b) Dovozné ( batožiny, veci, zvieratá, bicykle, 

kolobežky) 

- batožiny a veci, kt. presahujú rozmery väčšie 
ako 60 x 45 x 25 cm (max do 80 x 60 x 50 cm) 

- živé zvieratá vo vhodnej schránke, ak táto 
presahuje rozmery pre batožinu 

- pes s bezpečným náhubkom na krátkej 
vôdzke  

- pes v schránke, ak táto presahuje rozmery 
pre batožinu 

- bicykle 9 -13, 18 -06 hod, - najviac 2 ks v 1 
vozidle 

- kolobežky (preprava bez obmedzenia, u detí 
dovozné nevyberať) 

 

0,30 € 

 

2) Bezplatne sa prepravujú: Nárok na bezplatnú prepravu preukazujú: 

a) Deti do 6 rokov  

b) Deti, mladiství a žiaci od 6 do 18 rokov DK žiak/študent, preukaz vydaný dopravcom, ISIC, 
karta poistenca, OP, PAS, Rodný list 

c) študenti od 18 do 26 rokov DK žiak, študent, preukaz vydaný dopravcom, ISIC   
 

d) Osoby ťažko zdravotne postihnuté, držitelia 
preukazov a sprievodca ŤZP-S 

doklad ŤZP, ŤZP-S, OP s informáciou ŤZP,  
DK ŤZP, ŤZP-S vydaná dopravcom 

e)  Občania nad 62 rokov preukaz totožnosti (OP, PAS), DK dôchodca 

(evidencia cestujúcich, ktorí sa prepravujú bezplatne -  bez tlače CL) 

Ďalej sa bezplatne prepravujú: 

• vodiace a asistenčné psy sprevádzajúce držiteľa ŤZP- S 

• psy vo výcviku a výchove, ktoré  musia mať postroj. Cvičiteľ sa preukazuje Potvrdením 
o výcviku a zakupuje si CL v zmysle tarify 

• nákupná taška na kolieskach, 1 hudobný nástroj, 1 pár lyží s palicami, 1 sánky, 1 snowboard, 
detský kočík s dieťaťom, invalidný vozík s ŤZP osobou -  v 1 vozidle 1 kočík/vozík, vodič môže 
povoliť prepravu ďalších, ak to podmienky vo  vozidle dovoľujú 

• Sprevádzajúce osoby držiteľov preukazu ŤZP-S a detí do 6 rokov musia mať nad 15 rokov  
 


