
 

TARIFY A TARIFNÉ PODMIENKY V MHD BARDEJOV 
 

Mesto Bardejov podľa § 20 ods. 6 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v súlade s článkom 3 ods. 2 a 

ods. 3 Nariadenia (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave a s § 17 a § 21 zákona č. 

56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov určuje pre dopravcu tieto tarify a tarifné podmienky v MHD Bardejov : 

Druh cestovného 

Platba 

vrátane 

DPH 

Tarifa 

Základné cestovné (na jednotlivú cestu)   

Dospelé osoby a osoby, ktoré sa nepreukážu dokladom zľavneného cestovného. 0,60 € Základná 

Zľavnené cestovné (na jednotlivú cestu)  

Deti do dovŕšenia 6 roku veku, vrátane detského kočíka. 0,30 € Zľavnená 
Žiaci a študenti základných a stredných škôl podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a 
vzdelaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a študenti vysokých škôl a fakúlt podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v dennej 
forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa najneskôr do dovŕšenia 
26. roku veku, (na základe karty dopravcu, resp. ISIC). 

0,30 € Zľavnená 

Seniori od dovŕšenia veku 63 rokov (na základe karty dopravcu, alebo dokladu totožnosti). 0,30 € Zľavnená 
Držitelia preukazov ŤZP a ŤZP/S vrátane invalidných vozíkov a sprievodcovia ťažko 
zdravotne postihnutých osôb (na základe preukazu ŤZP a ŤZP/S). 

0,30 € Zľavnená 

Držitelia Zlatej, Diamantovej Jánskeho plakety, Kňazovického medaily a držitelia PZ, PRP 
(na základe karty dopravcu). 

0,30 € Zľavnená 

Pes. 0,30 € Zľavnená 
Bicykel, kočík, sánky, lyže, snowboard.  0,30 € Zľavnená 
Batožiny v rozmeroch väčších ako 50 x 60 x 80 cm a predmety rozmerov väčších ako  
50 x 60 x 80 cm, a to aj v prípade, ak presahujú jeden rozmer. 

0,30 € Zľavnená 

Osobitné cestovné (na jednotlivú cestu)  

Sudcovia Ústavného súdu podľa zákona č. 120/1993 Z.z. (na základe preukazu Ústavného 
sudcu). 

0,00 € Osobitná 

Osoby využívajúce prestup do 30 minút medzi linkami MHD Bardejov, (na základe karty 
dopravcu). 

0,00 € Osobitná 

Osoby poverené výkonom odborného dozoru podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave 
v znení neskorších predpisov, (na základe preukazu kontrolóra).  

0,00 € Osobitná 

Držitelia preukazov ŤZP - nevidiaci sprevádzaní vodiacim psom alebo bez psa (na základe 
preukazu  ŤZP). 

0,00 € Osobitná 

Nákupná taška na kolieskach, drobné domáce zvieratá v prepravnej schránke, kolobežka, 
skateboard, hoverboard. 

0,00 € Osobitná 

Uvedené maximálne ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty.                                                                 

Týmito tarifnými podmienkami sa rušia tarifné podmienky zo dňa 26.09.2014.                                            

Tieto tarifné podmienky nadobúdajú účinnosť 01.03.2023.     
                  v.r. MUDr. Boris  HANUŠČAK 
                                                                                                                                                   primátor mesta 


