Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

Dopravný podnik mesta Žiliny s. r. o.

Prepravný poriadok
Žilinského regionálneho integrovaného
dopravného systému
Účinnosť od: 01.01.2012

Spracovateľ/kontakt:

Podpis:

Dňa:

Ing. Agáta Pitenyáková, ZSSK

Ing. Agáta Pitenyáková, v. r.

14.11.2011

Jana Olejníková, DPMŢ

Jana Olejníková, v. r.

14.11.2011

Schválil:

Podpis:

Dňa:

Mgr. Pavel Kravec

Mgr. Pavel Kravec, v. r.

15.11.2011

Schválil:

Podpis:

Dňa:

Ing. Ján Barienčík, PhD.

Ing. Ján Barienčík, PhD., v. r.

19.12.2011

generálny riaditeľ
Ţelezničnej spoločnosti Slovensko, a. s.

konateľ Dopravného podniku mesta Ţiliny s. r. o.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
Dopravný podnik mesta Žiliny s. r. o.

Strana 2 z 12

Rokovanie predstavenstva

15.11.2011

SLEDOVANIE VYDANÍ A ZMIEN DOKUMENTU
Zoznam vydaní dokumentu
Číslo vydania

Popis

Účinnosť

1

Prvotné vypracovanie

01.01.2009

2

Druhé vydanie

01.01.2012

Záznam o zmenách
Číslo zmeny

Popis

Účinnosť

Podpis správcu
dokumentu

Upozornenie pre pouţívateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
Dopravný podnik mesta Žiliny s. r. o.
Rokovanie predstavenstva

Strana 3 z 12
15.11.2011

VYMEDZENIE POJMOV A SKRATIEK
DPMŽ

Dopravný podnik mesta Ţiliny s. r. o. (dopravca)

JCL

jednorazový cestovný lístok

KCL

kombinovaný cestovný lístok

MHD

mestská hromadná doprava

PP DPMŽ

Prepravný poriadok Dopravného podniku mesta Ţiliny s. r. o.

PP ZSSK

Prepravný poriadok Ţelezničnej spoločnosti Slovensko, a. s.

PP ŽRIDS

Prepravný poriadok Ţilinského regionálneho integrovaného dopravného
systému

ZSSK

Ţelezničná spoločnosť Slovensko, a. s. (dopravca)

ŽRIDS

Ţilinský regionálny integrovaný dopravný systém

dopravca

Ţelezničná spoločnosť Slovensko, a. s. a Dopravný podnik mesta Ţiliny
s. r. o.

oprávnený
vlakvedúci vlakov osobnej dopravy, sprievodca vlakov osobnej dopravy,
zamestnanec
rušňovodič, kontrolór prepravy, vlakový inštruktor, revízor MHD (revízor)
dopravcu
vlakvedúci vlakov osobnej dopravy, sprievodca vlakov osobnej dopravy,
revízor
rušňovodič, kontrolór prepravy, vlakový inštruktor, revízor MHD
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ÚVOD
Prepravný poriadok Ţilinského regionálneho integrovaného dopravného systému
(PP ŢRIDS) upravuje prepravné a tarifné podmienky medzi Ţelezničnou spoločnosťou
Slovensko, a. s. (ZSSK) a Dopravným podnikom mesta Ţiliny s. r. o. (DPMŢ) ako
dopravcami a cestujúcim v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Ţiline
č. 110/2011 z 19.9.2011 a § 20 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov a Prepravného poriadku Ţelezničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (PP ZSSK).
PP ŢRIDS je rozdelený na:
ČASŤ A. PREPRAVNÉ PODMIENKY
ČASŤ B. TARIFA
ČASŤ C. UPLATNENIE PRÁV Z PREPRAVNEJ ZMLUVY
ČASŤ D. CENNÍK
ČASŤ E. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Upozornenie pre pouţívateľov dokumentu:
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
Dopravný podnik mesta Žiliny s. r. o.
Rokovanie predstavenstva

ČASŤ A.

Strana 5 z 12
15.11.2011

PREPRAVNÉ PODMIENKY

Článok A. 1 VŠEOBECNÉ PODMIENKY
A.1.1 PP ŢRIDS sa vzťahuje na prevádzku ţelezničnej osobnej dopravy trate Ţilina – Rajec
a MHD v Ţiline v rámci ŢRIDS.
A.1.2 Ak nie je stanovené v tejto tarife inak, vzťahuje sa na prevádzku v rámci ŢRIDS
na prepravu v MHD v Ţiline PP DPMŢ a na prepravu vo vlaku PP ZSSK.

Článok A. 2 UZATVORENIE PREPRAVNEJ ZMLUVY
A.2.1 Zakúpením cestovného dokladu ŢRIDS dochádza k uzatvoreniu prepravnej zmluvy
medzi dopravcom a cestujúcim. Prepravná zmluva zaväzuje dopravcu prepraviť
cestujúceho, prípadne jeho batoţinu, z nástupnej do cieľovej stanice.
A.2.2 Prepravná zmluva vychádza z:
PP ŢRIDS,
PP ZSSK,
PP DPMŢ.
A.2.3 Cestujúci má právo na prepravu, ak splnil podmienky stanovené PP ŢRIDS.

ČASŤ B.

TARIFA

Článok B. 1 SPOLOČNÉ USTANOVENIA
B.1.1 Na prepravu cestujúcich, príručných batoţín, detských kočíkov a zvierat vozidlami
ŢRIDS platia tieto prepravno-tarifné zásady:
a) tarifa je prestupná len medzi jednotlivými druhmi dopravy ŢRIDS,
b) cestovné za prepravu osôb, batoţín a zvierat sa zakupuje mimo vozidiel
zaradených do ŢRIDS,
c) tarifná sadzba je výkonová v členení na maximálne 7 pásiem,
d) tarifná sadzba určuje výšku cestovného za prepravu osôb a cestovného
za prepravu batoţín a zvierat,
e) cestovný doklad ZSSK vo vlaku môţe mať elektronickú formu (bezkontaktná
čipová karta).
Informáciu cestujúci získa na kaţdej zastávke ŢRIDS z vývesného cestovného
poriadku, od zamestnancov 1. kontaktu v Ţiline podieľajúcich sa na predaji
cestovných lístkov a na predajných miestach DPMŢ.
B.1.2 Cestovný lístok na ŢRIDS si cestujúci môţe zakúpiť v predajných automatoch
dopravcu. Vo vlaku a v pokladnici ZSSK má moţnosť zakúpiť si len cestovný doklad
podľa cenníka ZSSK za podmienok stanovených v PP ZSSK.
B.1.3 Povinnosťou cestujúceho pri nástupe do dopravného prostriedku v rámci ŢRIDS je
mať platný cestovný lístok. Cestujúci bez platného cestovného lístka zaplatí okrem
príslušného cestovného aj príslušnú úhradu vo výške, ktorú stanovuje PP DPMŢ
alebo PP ZSSK, podľa pouţitého dopravného prostriedku.
B.1.4 V prípade, ţe cestujúci vo vlaku na trati Ţilina – Rajec pouţije cestovný doklad ZSSK,
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platia v plnom rozsahu prepravné a tarifné podmienky podľa PP ZSSK.
B.1.5 KCL je prestupný len medzi jednotlivými druhmi dopravy ŢRIDS (z vlaku na trolejbus,
resp. autobus a naopak). Na cestovný lístok ŢRIDS nie je moţné prestupovať v rámci
ţeleznice a ani v rámci MHD.
B.1.6 Nie je dovolené pouţívať kombináciu viacerých lístkov iného určenia, aj keď ich
súhrnná cena je totoţná alebo vyššia ako cestovné predpísané tarifou.

Článok B. 2 TARIFA
B.2.1 ŢRIDS je tarifne rozdelená do 7 tarifných pásiem:
1. pásmo: Ţilina MHD – neobmedzený počet po sebe idúcich zastávok v jednom
spoji bez prestupu,
2. pásmo: Ţilina MHD – do 5 zastávok po sebe idúcich v jednom spoji bez prestupu,
3. pásmo: Ţilina MHD po Ţilina Ţelezničná stanica,
4. pásmo: Ţilina - Záriečie, Ţilina - Solinky,
5. pásmo: Bytčica, Lietavská Lúčka, Porúbka,
6. pásmo: Poluvsie, Rajecké Teplice, Konská pri Rajci,
7. pásmo: Zbyňov, Kľače, Rajec.
V tarifných pásmach 1 - 2 - 3 a ich kombináciách platí tarifa uvedená v PP DPMŢ.
B.2.2 Pod pojmom cestovný doklad sa rozumie:
a) cestovný lístok na jednu cestu:
- jednorazový cestovný lístok (JCL) – neprestupný, platný len vo vlaku:
o JCL základný – platný v 3. - 7. pásme,
o JCL zľavnený – platný v 3. - 7. pásme,
- kombinovaný cestovný lístok (KCL) – prestupný medzi MHD a ZSSK:
o KCL základný jednopásmový a dvojpásmový – platné v 1. - 7. pásme,
o KCL zľavnený jednopásmový a dvojpásmový – platné v 1. - 7. pásme,
b) osobitné preukazy:
- ţelezničný preukaz – platný v 3. - 7. pásme,
- zamestnanecký preukaz DPMŢ – platný v 1. - 2. pásme,
- preukaz poslanca NR SR – platný v 3. - 7. pásme,
- preukaz sudcu Ústavného súdu SR – platný v 3. - 7. pásme,
- preukaz ŠOD a ŠOTD – platný v 1. - 7. pásme.

Cestovný lístok na jednu cestu
B.2.3 Na bezplatnú prepravu majú nárok:
a) deti do dovŕšeného 6. roku veku,
b) detský kočík s dieťaťom,
c) poslanci NR SR a sudcovia Ústavného súdu SR (v 3. - 7. pásme) po preukázaní
sa platným preukazom poslanca Národnej rady SR pre príslušné volebné obdobie
alebo preukazu sudcu Ústavného súdu SR,
d) drţitelia preukazu ŠOD a ŠOTD (v 1. - 7.pásme) po preukázaní sa príslušným
preukazom,
e) sprievodca drţiteľa preukazu fyzickej osoby s ťaţkým zdravotným postihnutím
so sprievodcom a občana s ťaţkým zdravotným postihnutím s potrebou
sprievodcu, vrátane invalidného vozíka, detského kočíka pre invalidné dieťa
na základe predloţeného preukazu,
f) drţitelia ţelezničného preukazu (v 3. - 7. pásme),
g) drţitelia zamestnaneckého preukazu DPMŢ (v 1. - 2. pásme).
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B.2.4 Na zľavnené JCL a KCL majú nárok:
a) deti od 6. roku veku do dovŕšeného 12. roku veku (nárok na zľavu nepreukazujú),
b) deti od 12. roku veku do dovŕšeného 15. roku veku (nárok na zľavu preukazujú
na základe akéhokoľvek preukazu s aktuálnou fotografiou, menom, priezviskom
a dátumom narodenia alebo rodným číslom, vydaným dopravcom, inou
organizáciou, prípadne úradom),
c) ţiaci základných a stredných škôl zriadených podľa zákona č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní – školský zákon – a o zmene a doplnení niektorých
predpisov, na základe overeného ţiackeho preukazu vydaného ZSSK na
príslušný školský rok, resp. aktívnej ČK vydanej/uznávanej u oboch dopravcov,
d) študenti vysokých škôl a fakúlt podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých
školách a 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, po splnení podmienok stanovených
dopravcom, na základe overeného preukazu vydaného ZSSK na príslušný
školský rok, resp. aktívnej ČK vydanej/uznávanej u oboch dopravcov,
e) dôchodcovia na základe preukazu SENIOR RAILPLUS vydaného ZSSK alebo
SENIOR (SR) vydaného DPMŢ,
f) občania nad 70 rokov na základe preukazu totoţnosti iba v 3. – 7. pásme,
g) drţitelia preukazu fyzickej osoby s ťaţkým zdravotným postihnutím, fyzickej
osoby s ťaţkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, preukazu občana
s ťaţkým zdravotným postihnutím a občana s ťaţkým zdravotným postihnutím
s potrebou sprievodcu,
h) drţitelia preukazu JUNIOR RAILPLUS EURO<26 iba v 3. – 7. pásme.
B.2.5 Zásady pouţívania cestovných lístkov na jednu cestu:
a) cestovný lístok na jednu cestu je cestujúci povinný si zakúpiť pred nástupom
do vozidla,
b) cestujúci je povinný ihneď pri nástupe do vozidla ŢRIDS JCL označiť v
najbliţšom označovači cestovných lístkov vo vozidle v smere šípky lícom hore,
čím sa JCL stáva platným. Na cestovnom lístku musí byť len jedenkrát
vyznačený číselný kód z elektronického označovača. Taktieţ dvakrát označený
JCL je neplatný. Označovaný cestovný lístok musí byť v štandardnom stave,
v akom bol zakúpený, t. j. v stave, aby mohol byť riadne označený v označovači
cestovných lístkov (nepoškodený, neznečistený, suchý),
c) cestujúci je povinný si po označení JCL vo vozidle tento skontrolovať, či bol
správne označený,
d) ak cestujúci pouţije KCL (vlak - trolejbus, resp. autobus MHD a naopak), je
povinný ihneď pri nástupe do vozidla označiť si na KCL nastúpenie cesty
osobitne na vlak a osobitne na MHD v Ţiline (na okrajoch cestovného lístka),
e) cestujúci musí mať platný cestovný lístok pri sebe po celý čas prepravy, ako aj
v okamihu vystúpenia z vozidla a na vyzvanie sa ním preukázať oprávnenému
zamestnancovi dopravcu,
f) označený cestovný lístok nemoţno postúpiť inej osobe.
B.2.6 Platnosť cestovného lístka:
a) platnosť cestovného lístka ŢRIDS pouţitého vo vlaku (okrem KCL) končí
vystúpením z vlaku,
b) platnosť KCL ŢRIDS končí vystúpením z druhého vozidla ŢRIDS a platí
maximálne 2 hodiny od jeho prvého označenia, resp. ukončením pásma, na ktorý
bol zakúpený.
B.2.7 Cestovný lístok na jednu cestu je neplatný, ak:
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a) je poškodený alebo zničený tak, ţe z neho nie sú zrejmé potrebné údaje,
b) cestujúci nedodrţal podmienky, ktoré sú určené na jeho pouţitie podľa
PP ŢRIDS,
c) uplynul čas jeho platnosti,
d) nie je označený,
e) pouţila ho neoprávnená osoba.
B.2.8 Za stratený, poškodený, zničený alebo nevyuţitý cestovný lístok na jednu cestu sa
náhrada neposkytuje.

Článok B. 3 PREPRAVA BATOŽÍN, BICYKLOV A DETSKÝCH KOČÍKOV
B.3.1 Zásady pouţívania cestovných lístkov na batoţinu:
a) sú pri súčasnom predloţení KCL prestupné len medzi dvoma druhmi dopravy
(z vlaku na trolejbus, resp. autobus a naopak, okrem prepravy bicyklov),
b) sú vydané podľa príslušného cenníka k PP DPMŢ, resp. PP ZSSK, podľa prvého
pouţitého dopravného prostriedku,
c) ak sú vydané DPMŢ, sú platné aţ po označení v označovacom zariadení
vo vozidle ŢRIDS,
d) cestujúci je povinný si po označení CL podľa bodu c) tohto článku vo vozidle
tento skontrolovať, či bol správne označený,
e) za stratený, poškodený alebo nevyuţitý CL sa náhrada neposkytuje.
B.3.2 Plateniu cestovného za batoţinu v prostriedkoch MHD podliehajú batoţiny:
a) s rozmermi väčšími ako 30 x 40 x 60 cm,
b) tvar valca s dĺţkou nad 150 cm a priemerom väčším ako 20 cm,
c) tvaru dosky s rozmermi väčšími ako 5 x 80 x 100 cm,
d) detský kočík bez dieťaťa (prázdny).
B.3.3 Plateniu cestovného za batoţinu vo vlakoch ZSSK podliehajú:
a) bicykel,
b) nadrozmerná batoţina (predmety, ktoré nemoţno umiestniť nad alebo pod
miesto, ktoré zaujal cestujúci,
c) detský kočík bez dieťaťa.

Článok B. 4 PREPRAVA ZVIERAT
B.4.1 Zásady pouţívania cestovných lístkov na prepravu zvierat:
a) sú pri súčasnom predloţení KCL prestupné len medzi dvoma druhmi dopravy
(z vlaku na trolejbus, resp. autobus a naopak),
b) sú vydané podľa príslušného cenníka k PP DPMŢ, resp. PP ZSSK, podľa prvého
pouţitého dopravného prostriedku,
c) ak sú vydané DPMŢ, sú platné aţ po označení v označovacom zariadení
vo vozidle ŢRIDS,
d) cestujúci je povinný si po označení CL podľa bodu c) tohto článku vo vozidle
tento skontrolovať, či bol správne označený,
e) za stratený, poškodený alebo nevyuţitý CL sa náhrada neposkytuje,
B.4.2 Cestujúci si môţe vziať so sebou bezplatne malého psa, drobné domáce a iné
zvieratá, ak sú umiestnené v klietkach, košíkoch alebo iných vhodných
uzatvárateľných schránkach s nepriepustným dnom, ak ich moţno umiestniť
v priestore pod miestom, ktoré cestujúci zaujal alebo v jeho lone. Ak sprievodcom
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nevidiaceho je pes so špeciálnym výcvikom, nemusí mať ochranný košík. Špeciálny
výcvik psa majiteľ preukazuje „Preukazom psa so špeciálnym výcvikom“ a známkou,
ktorú pes nosí na viditeľnom mieste. Známka obsahuje označenie, ţe ide o psa
so špeciálnym výcvikom s uvedením druhu výcviku a identifikačné číslo zhodné
s číslom uvedeným v preukaze psa so špeciálnym výcvikom. Preukaz psa
so špeciálnym výcvikom je majiteľ psa povinný predloţiť na poţiadanie oprávneného
zamestnanca dopravcu.
B.4.3 Je zakázané brať so sebou do dopravného prostriedku DPMŢ alebo ZSSK choré
zvieratá.
B.4.4 Cestujúci je povinný zaplatiť za zviera, ak nie je prepravované podľa článku B.4.2.

Článok B. 5 PRERUŠENIE CESTY
B.5.1 Pri prerušení cesty zapríčinenom cestujúcim označený cestovný lístok stráca
platnosť.
B.5.2 Pri prerušení dopravy zapríčinenom ŢRIDS cestujúci má právo na pouţitie
cestovného lístka za podmienok uvedených v článku B.6.

Článok B. 6 NÁHRADNÁ DOPRAVA
B.6.1 V prípade mimoriadnej udalosti ŢRIDS zabezpečí podľa moţnosti náhradnú dopravu
do cieľovej zastávky iným vozidlom tej istej, prípadne inej linky, a to bez zaplatenia
ďalšieho cestovného a bez nároku na náhradu škody vzniknutej pouţitím náhradnej
dopravy.
B.6.2 Tarifné podmienky pri plánovanej dopravnej výluke musí ŢRIDS včas a v dostatočnej
miere vyhlásiť, a to ako súčasť dopravných opatrení.
B.6.3 Za splnenie podmienok v tomto článku zodpovedajú dopravcovia kaţdý za svoju
dopravu.

Článok B. 7 KONTROLA TARIFNÉHO VYBAVENIA CESTUJÚCICH
B.7.1 Kontrolu tarifného vybavenia cestujúcich má právo vykonávať oprávnený
zamestnanec dopravcu ŢRIDS (vlakvedúci vlakov osobnej dopravy, sprievodca
vlakov osobnej dopravy, rušňovodič, kontrolór prepravy, vlakový inštruktor, revízor
MHD - ďalej “revízor“). Revízor je povinný mať kontrolný odznak, prípadne menovku
na viditeľnom mieste počas výkonu kontroly.
B.7.2 Cestujúci, ktorý sa na vyzvanie nemôţe preukázať platným cestovným lístkom, je
povinný zaplatiť cestovné a úhradu vo výške, ktorú stanovuje PP DPMŢ alebo
PP ZSSK podľa pouţitého dopravného prostriedku.
B.7.3 Cestujúci, ktorý sa na vyzvanie nemôţe preukázať platným cestovným lístkom
o zaplatení cestovného za batoţinu alebo zviera (s výnimkou psa so špeciálnym
výcvikom), je povinný zaplatiť dovozné a úhradu vo výške, ktorú stanovuje PP DPMŢ
alebo PP ZSSK podľa pouţitého dopravného prostriedku.
B.7.4 Cestujúci, ktorý sa nepreukáţe platným cestovným dokladom a nezaplatí cestovné
a úhradu, je povinný preukázať svoju totoţnosť s osobnými údajmi potrebnými
na vymáhanie dlţných súm. V opačnom prípade je povinný strpieť zistenie totoţnosti
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privolaným príslušníkom Policajného zboru. Po overení totoţnosti a spísaní
potrebných údajov bude cestujúci v najbliţšej vhodnej stanici z prepravy vylúčený.
Ak z dôvodu zisťovania totoţnosti cestujúceho došlo k zdrţaniu vlaku, cestujúcemu
budú vyčíslené aj ďalšie poplatky vo výške, ktorú stanovuje PP ZSSK.
B.7.5 Ak revízor zistí, ţe cestujúci sa preukazuje neplatným preukazom na zľavu, revízor je
oprávnený zablokovať čipovú kartu, pokiaľ cestujúci nevyplatí dlţnú úhradu.
Po vyplatení úhrady bude cestujúcemu karta odblokovaná. Cestujúci nemá nárok
na náhradu škody, ktorá mu vznikne zablokovaním čipovej karty.
B.7.6 Pokiaľ cestujúci odmietne zaplatiť cestovné a úhradu za cestovanie bez platného
cestovného lístka a následne boli zistené jeho osobné údaje, v prípade, ţe cestujúci
uhradí svoje záväzky dopravcovi, tento zabezpečí odstránenie zistených osobných
údajov z databázy.

Článok B. 8 VZORY BEZKONTAKTNÝCH ČIPOVÝCH KARIET DPMŽ
ŠTUDENT

JUNIOR

KLASIK

SENIOR

ČASŤ C.

UPLATNENIE PRÁV Z PREPRAVNEJ ZMLUVY

Článok C.1 REKLAMÁCIE
C.1.1 Reklamácie na doklady DPMŢ sú vybavované podľa PP DPMŢ.
C.1.2 Reklamácie na doklady ZSSK sú vybavované podľa PP ZSSK.
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CENNÍK
CENNÍK JEDNORAZOVÉHO CESTOVNÉHO
v Žilinskom regionálnom integrovanom dopravnom systéme pre trať Žilina – Rajec a späť

z 1. pásma
MHD Ţilina
nad 5 zast.
z 2. pásma
MHD Ţilina
do 5 zast.
z 3. pásma
Ţilina Ţel. stanica
zo 4. pásma
Ţilina - Zariečie,
Ţilina - Solinky
z 5. pásma
Bytčica, L. Lúčka,
Porúbka
zo 6. pásma
Poluvsie, R.Teplice,
Konská pri Rajci
zo 7. pásma
Zbyňov, Kľače,
Rajec

do 1. pásma

do 2. pásma

MHD Ţilina
nad 5 zastávok

MHD Ţilina
do 5 zastávok

do 3. pásma

do 4. pásma

do 5. pásma

do 6. pásma

do 7. pásma

Ţilina, Ţel. stanica

Ţilina - Zariečie,
Ţilina - Solinky

Bytčica, L. Lúčka,
Porúbka

Poluvsie, R. Teplice,
Konská p. Rajci

Zbyňov, Kľače,
Rajec

zákl.

zľav.

zákl.

zľav.

zákl.

zákl.

zľav.

zákl.

zľav.

zákl.

zľav.

x

x

x

x

x

x

1,00 €

0,60 €

1,00 €

0,60 €

1,30 €

x

x

x

x

x

x

0,90 €

0,50 €

0,90 €

0,50 €

x

x

x

x

x

x

0,45 €

0,20 €

0,45 €

zľav.

zákl.

zľav.

0,80 €

1,50 €

0,90 €

1,20 €

0,70 €

1,40 €

0,80 €

0,20 €

0,75 €

0,40 €

0,95 €

0,50 €

1,00 €

0,60 €

0,90 €

0,50 €

0,45 €

0,20 €

0,45 €

0,20 €

0,45 €

0,20 €

0,70 €

0,35 €

0,90 €

0,45 €

1,00 €

0,60 €

0,90 €

0,50 €

0,45 €

0,20 €

0,45 €

0,20 €

0,45 €

0,20 €

0,50 €

0,25 €

0,70 €

0,35 €

1,30 €

0,80 €

1,20 €

0,70 €

0,75 €

0,40 €

0,70 €

0,35 €

0,50 €

0,25 €

0,45 €

0,20 €

0,45 €

0,20 €

1,50 €

0,90 €

1,40 €

0,80 €

0,95 €

0,50 €

0,90 €

0,45 €

0,70 €

0,35 €

0,45 €

0,20 €

0,45 €

0,20 €

V cene je zahrnutá 20 % DPH.
Cestovné lístky si je moţné zakúpiť v predajných automatoch na ţel. staniciach Ţilina, Ţilina - Záriečie, Ţilina - Solinky, Ţilina - Bytčica, L. Lúčka, Poluvsie,
Porúbka, R. Teplice, Konská pri Rajci, Zbyňov, Kľače, Rajec. Cenník neplatí pre doplnkový predaj cestovných lístkov vo vlaku.
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CENNÍK JEDNORAZOVÉHO CESTOVNÉHO
PRE OBČANOV NAD 70 ROKOV
v Žilinskom regionálnom integrovanom dopravnom systéme
pre trať Žilina – Rajec a späť
Číslo pásma
1
V cene je zahrnutá 20 % DPH.

ČASŤ E.

Tarifná vzdialenosť

2. trieda osobných vlakov

1 - 50 km

0,15 EUR

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

E.1.1 PP ŢRIDS je účinný od 01.01.2012 a nadväzuje na PP DPMŢ a PP ZSSK.
E.1.2 Nadobudnutím účinnosti PP ŢRIDS od 01.01.2012 stráca platnosť Tarifa a prepravný
poriadok Ţilinského regionálneho integrovaného dopravného systému platný
od 01.01.2009.
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