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Použité skratky
Základné ustanovenia
Dopravná karta (DK)
Elektronická registrácia zákazníka a vydanie DK
Registrácia zákazníka a vydanie DK na predajnom mieste dopravcu
Elektronická peňaženka
Podmienky registrácie a používania bezkontaktnej platobnej karty emitovanej príslušnou
bankou (BPK)
Druhy a ceny cestovných lístkov
Druhy poplatkov a sankčných úhrad a kontrola cestovných dokladov
Bezplatná preprava a spôsob preukazovania jej nároku
Tarifné zľavy a spôsob preukazovania nároku na zľavu
Zásady používania cestovných lístkov zakúpených u vodiča vozidla
Zásady používania elektronických CL
Zásady používania dlhodobých predplatných cestovných lístkov
Záverečné ustanovenia
Prechodné ustanovenia

Použité skratky:
MHD mestská hromadná doprava
MAD mestská autobusová doprava
MKZ mobilné komunikačné zariadenie
eCL
elektronický cestovný lístok
JCL
jednorazový cestovný lístok
PCL
predplatný cestovný lístok
EP
elektronická peňaženka
DK
dopravná čipová karta
BPK
bezkontaktná platobná karta emitovaná príslušnou bankou alebo mobilný telefón s NFC čipom
a zapísanou bezkontaktnou platobnou kartou emitovanou príslušnou bankou
OP
občiansky preukaz
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Článok 1
Základné ustanovenia

(1) Tarifné podmienky mestskej hromadnej dopravy v Ružomberku (ďalej len „Tarifa) upravuje vzťahy
medzi spoločnosťou Blaguss Slovakia, s.r.o. so sídlom Mlynské Nivy 70, Bratislava (ďalej len
„dopravca“) a cestujúcim v súlade s Tarifnými podmienkami Mesta Ružomberok platnými od 1.1.2021.
(2) V zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (ďalej len „zákon“) Tarifa:
a) sadzby základného cestovného a príplatkov k nim,
b) sadzby cestovného pre všetky skupiny cestujúcich a psa so špeciálnym výcvikom,
c) ceny za prepravu cestovnej batožiny, živých spoločenských zvierat prepravovaných spolu s
cestujúcim,
d) sadzbu sankčnej úhrady a
e) podmienky, za ktorých sa sadzby cestovného a ostatných cien uplatňujú.
(3) Pre prepravu cestujúcich, príručných batožín, detských kočíkov a zvierat vozidlami MHD platia tieto
prepravno-tarifné zásady:
a) tarifa je prestupná (s výnimkou jednorazového CL hradeného v hotovosti),
b) cestovné a dovozné sa vo vozidle MHD uhrádza:
i.
z DK dopravcu alebo
ii.
za použitia bezkontaktnej platobnej karty emitovanej príslušnou bankou (ďalej len BPK)
alebo
iii.
za použitia mobilného telefónu s NFC čipom a zapísanou bezkontaktnou platobnou
kartou emitovanou príslušnou bankou (ďalej len „BPK“) alebo
iv.
v hotovosti u vodiča,
c) predplatné cestovné sa uhrádza aspoň jeden deň pred začiatkom platnosti PCL,
d) tarifná sadzba je jednotná (nie je výkonová),
e) tarifná sadzba určuje výšku cestovného (za prepravu osôb) a dovozného (za prepravu
príručných batožín, resp. zvierat),
(4) Pod pojmom platný cestovný lístok sa rozumie:
a) jednorazový cestovný lístok (papierový) zakúpený v hotovosti u vodiča vozidla MHD,
b) krátkodobý časový cestovný lístok v elektronickej forme, zapísaný do DK elektronickým
čítacím zariadením vo vozidle MHD alebo zapísaný na platobnú kartu jej držiteľa,
c) časový predplatný cestovný lístok (PCL),
d) doklad oprávňujúci na bezplatnú prepravu.
Článok 2
Dopravná karta (DK)
(1) Pre vydanie DK dopravcom a jej používanie, sa cestujúci musí registrovať v eShope na stránke
www.mhdrk.sk. Vydanie DK vykonáva dopravca aj na požiadanie o jej vydanie na predajnom mieste
dopravcu.
(2) Rozsah požadovaných a spracovávaných údajov pri vydaní DK je:
a) meno a priezvisko,
b) dátum narodenia,
c) adresa trvalého bydliska,
d) číslo občianskeho preukazu, cestovného pasu resp. u detí do 16 rokov veku rodný list, alebo
číslo cestovného pasu alebo číslo preukazu poistenca,
e) a iných nevyhnutných údajov v zmysle tejto tarify.
Osobné údaje slúžia k zabezpečeniu neprenosnosti PCL a adresnosti dopravcom poskytovaných
tarifných zliav na cestovnom a budú spracovávané výlučne len pre tento účel.
Článok 2a
Elektronická registrácia zákazníka a vydanie DK
(1) Zákazník, v rámci svojej elektronickej registrácie za účelom vydania DK, je povinný vyplniť
požadované povinné údaje o budúcom držiteľovi DK.
(2) Zákazník ďalej prikladá v požadovanom formáte:
a) aktuálnu fotografiu tváre. Fotografia nesmie byť staršia ako jeden rok a musí zodpovedať
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súčasnej podobe zákazníka, zobrazuje zákazníka v čelnom pohľade, v občianskom odeve,
bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky hlavy, ak jej použitie nie je odôvodnené
náboženskými alebo zdravotnými dôvodmi. V takýchto prípadoch nesmie prikrývka hlavy
zakryť tvárovú časť spôsobom znemožňujúcim identifikáciu zákazníka. Zákazník je
zodpovedný za aktuálnosť a správnosť údajov v systéme, vrátane fotografie a je si vedomý
možných sankčných postihov v prípade neaktuálnych alebo nepresných údajov;
b) občiansky preukaz
c) a ďalšie prílohy v súlade s touto tarifou.

Článok 2b
Registrácia zákazníka a vydanie DK na predajnom mieste dopravcu
(1) Zákazník, pri svojej registrácii na predajnom mieste dopravcu vyplní požadované povinné údaje
o budúcom držiteľovi DK.
(2) Zákazník ďalej prikladá:
a) aktuálnu fotografiu tváre. Fotografia nesmie byť staršia ako jeden rok a musí zodpovedať
súčasnej podobe zákazníka, zobrazuje zákazníka v čelnom pohľade, v občianskom odeve,
bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky hlavy, ak jej použitie nie je odôvodnené
náboženskými alebo zdravotnými dôvodmi. V takýchto prípadoch nesmie prikrývka hlavy
zakryť tvárovú časť spôsobom znemožňujúcim identifikáciu zákazníka. Zákazník je
zodpovedný za aktuálnosť a správnosť údajov v systéme, vrátane fotografie a je si vedomý
možných sankčných postihov v prípade neaktuálnych alebo nepresných údajov;
b) občiansky preukaz
c) a ďalšie prílohy v súlade s touto tarifou.
Článok 3
Elektronická peňaženka (EP)
(1) Elektronická peňaženka (EP) je služba umožňujúca naplniť si finančný kredit a tento následne
využívať pri platení za eCL. EP možno naplniť len na akceptovanú DK.
(2) Správcom EP na kartách vydaných dopravcom je príslušný dopravca, ktorý EP otvorí pri vydaní
karty.
(3) Kredit EP si môže cestujúci dobíjať podľa svojich potrieb počas celej platnosti DK. Minimálna výška
plnenia EP je 5,00 €, maximálny zostatok kreditu v EP nesmie prevýšiť 50,00 €.
(4) Kredit EP platí počas celej platnosti DK. Cestujúci si môže nevyčerpaný kredit previesť na novú DK
alebo si nechať vyplatiť zostatok kreditu správcom EP a to kedykoľvek počas platnosti DK.
Článok 4
Podmienky registrácie a používania bezkontaktnej platobnej karty emitovanej príslušnou
bankou (BPK)
(1) Pre používanie bezkontaktnej platobnej karty emitovanej bankou (BPK) sa táto BPK musí
registrovať v eShope na stránke www.mhdrk.sk.
(2) Rozsah požadovaných a spracovávaných údajov pri vydaní DK je:
a) meno a priezvisko,
b) dátum narodenia,
c) adresa trvalého bydliska,
d) číslo občianskeho preukazu, cestovného pasu resp. u detí do 16 rokov veku rodný list, alebo
číslo cestovného pasu alebo číslo preukazu poistenca,
e) a iných nevyhnutných údajov v zmysle tejto tarify.
Osobné údaje slúžia k zabezpečeniu neprenosnosti PCL a adresnosti dopravcom poskytovaných
tarifných zliav na cestovnom a budú spracovávané výlučne len pre tento účel.
(3) Zákazník je povinný vyplniť v rámci registrácie BPK požadované povinné údaje z BPK a povinné
údaje o držiteľovi BPK.
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(4) Zákazník ďalej prikladá v požadovanom formáte:
a) aktuálnu fotografiu tváre. Fotografia nesmie byť staršia ako jeden rok a musí zodpovedať
súčasnej podobe zákazníka, zobrazuje zákazníka v čelnom pohľade, v občianskom odeve,
bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky hlavy, ak jej použitie nie je odôvodnené
náboženskými alebo zdravotnými dôvodmi. V takýchto prípadoch nesmie prikrývka hlavy
zakryť tvárovú časť spôsobom znemožňujúcim identifikáciu zákazníka. Zákazník je
zodpovedný za aktuálnosť a správnosť údajov v systéme, vrátane fotografie a je si vedomý
možných sankčných postihov v prípade neaktuálnych alebo nepresných údajov;
b) občiansky preukaz
c) a ďalšie prílohy v súlade s touto tarifou.
(5) Registráciou BPK cestujúci pristupuje dobrovoľne na stanovené podmienky jej používania
a kontroly platnosti, predovšetkým povinnosti predloženia BPK na kontrolu revízorovi alebo inej
poverenej osobe dopravcu.
(6) Využitím BPK cestujúci súhlasí s tým, že k overeniu platnosti cestovného lístka predloží k
nahliadnutiu revízorovi alebo inej oprávnenej osobe BPK pre overenie platnosti CL. Zároveň cestujúci
poskytne pri kontrole maximálne možnú súčinnosť k overeniu platnosti CL. Ak cestujúci nesplní tieto
podmienky alebo časť z nich, je pri kontrole považovaný za cestujúceho bez platného cestovného
lístka.
Článok 5
Druhy a ceny cestovných lístkov
(1) Jednorazový CL v predaji vo vozidle MHD v hotovosti:
Typ cestovného lístka
Jednorazový CL u vodiča
(2) Krátkodobé CL v predaji vo vozidle MHD v hotovosti:
Typ cestovného lístka
1-dňový
3-dňový
Dovozné za batožinu (60-minútový)
Dovozné za psa alebo iné zviera (60-minútový)
(3) Krátkodobé CL v predaji vo vozidle MHD bezhotovostne:
Typ cestovného lístka
20-minútový
60-minútový
1-dňový
3-dňový
Dovozné za batožinu (60-minútový)
Dovozné za psa alebo iné zviera (60-minútový)

Celý

Zľavnený
1,00 €

Celý

0,50 €

Zľavnený
3,00 €
7,00 €
0,50 €
1,00 €

Celý

3,00 €
7,00 €
-

Zľavnený
0,60 €
0,80 €
3,00 €
7,00 €
0,50 €
1,00 €

(4) Dlhodobé PCL v predaji na predajných miestach a prostredníctvom internetu
Typ cestovného lístka
Celý
15-dňový
11,00 €
30-dňový
20,00 €
90-dňový
55,00 €
Ročný (365-dňový)
200,00 €

0,35 €
0,45 €
3,00 €
7,00 €
-

Zľavnený
5,50 €
10,00 €
27,50 €
100,00 €

Článok 6
Druhy poplatkov a sankčných úhrad a kontrola cestovných dokladov
(1) Sankčné úhrady za porušenie prepravno-tarifných predpisov:
a)
Za cestovanie bez platného cestovného lístka v hotovosti v čase a mieste vzniku
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b)

c)

d)

e)
f)
g)
h)

i)

j)

l)
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nároku na sankčnú úhradu a vybratú poverenou kontrolou dopravcu.
Za cestovanie bez platného cestovného lístka v pokladni dopravnej kancelárie
dopravcu do 7 kalendárnych dní od dňa nasledujúceho po dni vzniku nároku na
sankčnú úhradu ...................................................................................................
Za cestovanie bez platného cestovného lístka v pokladni dopravnej kancelárie
dopravcu do 30 kalendárnych dní od dňa nasledujúceho po dni vzniku nároku na
sankčnú úhradu ...................................................................................................
Za cestovanie bez platného cestovného lístka v pokladni dopravnej kancelárie
dopravcu po dobe uplynutých 30 kalendárnych dní od dňa nasledujúceho po dni
vzniku nároku na sankčnú úhradu ......................................................................
Za zneužitie neprenosnej DK alebo platobnej karty .................................................
Za cestovanie so zľavneným cestovným lístkom bez nároku na zľavu ....................
Za zámerné pozmeňovanie obsahu a falšovanie elektronických cestovných lístkov
Za nepreukázanie sa platným dokladom priznávajúcim zľavu zo
základného cestovného v čase dopravnej kontroly, pričom nárok na zľavu bol
cestujúcemu priznaný a cestujúci môže tento doklad predložiť do 30 kalendárnych
dní v pokladni dopravnej kancelárie dopravcu ...............................................
Za nepreukázanie sa platným PCL v čase dopravnej kontroly, pričom cestujúci
môže tento PCL predložiť do 30 kalendárnych dní v pokladni dopravnej kancelárie
dopravcu ...................................................................................................
Za nepreukázanie sa platným dokladom priznávajúcim zľavu zo
základného cestovného alebo platným PCL v čase dopravnej kontroly a ani do 30
kalendárnych dní podľa písm. h) a i) tohto odseku ...................................................
Za nezaevidovanie sa cestujúceho s platným PCL na snímacom zariadení vo
vozidle .......................................................................................................................

40,00 €
50,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
300,00 €

5,00 €
5,00 €
60,00 €
5,00 €

(2) Revízor je oprávnený uložiť sankčnú úhradu podľa ods. 1 tohto článku.
(3) Pôsobnosť revízora podľa § 12 ods. 2 v nadväznosti na § 14 ods. 2 a 3 zákona zabezpečuje
dopravcom poverená osoba, alebo inštitúcia.
(4) Ostatné poplatky:
a)
Za vydanie dopravnej karty (DK) ..............................................................................
b)
Za vydanie preukazu na zľavu alebo bezplatnú prepravu bez vydania DK ..............
c)
Za vystavenie duplikátu DK ......................................................................................
d)
Za zablokovanie funkčnosti DK alebo iného elektronického média registrovaného
na účely úhrady alebo evidencie cestovného v MHD Ružomberok ..........................
e)
Za vyplatenie zostatku kreditu EP z DK ....................................................................

5,00 €
3,00 €
5,00 €
1,00 €
1,00 €

Článok 7
Bezplatná preprava a spôsob preukazovania jej nároku
(1) Bezplatne sa prepravujú osoby alebo veci:
a) Deti do dovŕšenia 6 roku veku;
b) Sprievodca dieťaťa v detskom kočíku alebo v “baby vaku“
c) Držiteľ preukazu ŤZP – „nevidiaci/blind“ a jeden jeho sprievodca;
d) Sudcovia Ústavného súdu SR v zmysle zákona č. 120/1993 Z. z.
e) Osoby poverené výkonom odborného dozoru v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z.
f) Detský kočík s dieťaťom;
g) držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP-S na invalidnom vozíku a jeden jeho sprievodca;
h) Vodiaci pes držiteľa ŤZP-S;
i) Prvá nadrozmerná cestovná batožina presahujúca rozmery 30x40x60 cm;
j) Príručná batožina, ktorá má rozmery menšie ako 30x40x60 cm;
k) Batožiny tvaru valca, ktorého dĺžka nepresahuje 150 cm a priemer 10 cm;
l) Lyže a snoubord.
(2) Nárok podľa predchádzajúceho odseku cestujúci preukazuje občianskym preukazom (ďalej len
„OP“), ak nie je uvedené inak, aktuálnou fotografiou a ďalej nasledovne:
a) podľa písm. a) rodným listom, pasom alebo preukazom poistenca bez predloženia OP,
b) podľa písm. b) sa nárok nepreukazuje,
c) podľa písm. c) preukazom „ŤZP – nevidiaci/blind“, za sprievodcu nárok na bezplatné
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cestovanie preukazuje sprevádzaný držiteľ preukazu „ŤZP – nevidiaci/blind“ týmto preukazom;
d) podľa písm. d) preukazom sudcu,
e) podľa písm. e) preukazom vydaným podľa § 45 ods. 9 zákona č. 56/2012, ktorého vzor je
uvedený v § 12 vyhlášky MDVRR SR č. 124/2012, ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z.,
f) podľa písm. f) sa nárok nepreukazuje,
g) podľa písm. g) preukazom ŤZP“ alebo „ŤZP-S“, pričom cestujúci musí byť na invalidnom
vozíku; za sprievodcu nárok na bezplatné cestovanie preukazuje sprevádzaný držiteľ
preukazu „ŤZP-S“ týmto preukazom,
h) podľa písm. h) preukazom „ŤZP – nevidiaci/blind“; za vodiaceho psa sa preukazuje
sprevádzaný držiteľ preukazu „ŤZP – nevidiaci/blind“ týmto preukazom,
i) podľa písm. i) až l) sa nárok nepreukazuje.
(3) Nárok na bezplatnú prepravu oprávneným osobám podľa ods. 1 trvá:
a) podľa písm. a) do dňa, ktorý predchádza dňu dovŕšenia šiesteho roku veku,
b) podľa písm. b) sa trvanie nároku neskúma,
c) podľa písm. c) po dobu platnosti preukazu „ŤZP – nevidiaci/blind“,
d) podľa písm. d) po dobu platnosti preukazu,
e) podľa písm. e) po dobu platnosti preukazu,
f) podľa písm. f) sa trvanie nároku neskúma,
g) podľa písm. g) po dobu platnosti preukazu „ŤZP“ alebo „ŤZP-S“,
h) podľa písm. h) po dobu platnosti preukazu „ŤZP – nevidiaci/blind“,
i) ,podľa písm. i) až l) sa trvanie nároku neskúma.
(4) Cestujúci nárok na zľavu podľa ods. 2 písm. c), d) a g) tohto článku preukazuje pri registrácii:
a) v elektronickej podobe na stránke www.mhdrk.sk a to priložením predmetných dokladov
elektronicky vo formáte *.png / *.jpg / *.pdf alebo
b) v listinnej podobe, v dopravnej kancelárii dopravcu.
(5) Cestujúci nárok na zľavu podľa ods. 2 písm. c), d) a g) tohto článku preukazuje periodicky, raz za
12 mesiacov.
Článok 8
Tarifné zľavy a spôsob preukazovania nároku na zľavu
(1) Za zľavnené cestovné sa prepravujú:
a) Deti od 6 rokov veku do dovŕšenia 16. roku veku;
b) Žiaci a študenti podľa osobitného predpisu v dennej forme štúdia do dovŕšenia 26. roku veku;
c) Seniori od dovŕšenia dôchodkového veku podľa § 65 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení;
d) Ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S;
e) Sprievodca ťažko zdravotne postihnutej osoby, držiteľa preukazu ŤZP-S;
f) Darca krvi, ktorý je držiteľom Zlatej a Diamantovej Jánskeho plakety
(2) Nárok podľa predchádzajúceho odseku cestujúci preukazuje občianskym preukazom, ak nie je
uvedené inak, aktuálnou fotografiou a ďalej nasledovne:
a) podľa písm. a) rodným listom, pasom alebo preukazom poistenca bez predloženia OP,
b) podľa písm. b) potvrdením o štúdiu a/alebo ISIC kartou študenta,
c) podľa písm. c) predložením občianskeho preukazu,
d) podľa písm. d) predložením rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní
štatútu ŤZP,
e) podľa písm. e) za sprievodcu nárok na bezplatné cestovanie preukazuje sprevádzaný držiteľ
preukazu „ŤZP-S“ týmto preukazom,
f) podľa písm. f) predložením potvrdenia Slovenského červeného kríža o udelení Diamantovej
alebo Zlatej Jánskeho plakety.
(3) Nárok na bezplatnú prepravu oprávneným osobám podľa ods. 1 trvá:
a) podľa písm. a) odo dňa dovŕšenia šiesteho roku veku do dňa predchádzajúceho dňu
dovŕšenia šestnásteho roku veku,
b) podľa písm. b) odo dňa dovŕšenia šestnásteho roku veku do 31. augusta roku, v ktorom sa
končí aktuálny školský rok. V prípade študentov vysokých škôl do 30. septembra roku, v
ktorom sa končí aktuálny akademický rok. V prípade, že ide o posledný ročník štúdia, do 30.
júna roku, v ktorom sa končí aktuálny akademický rok. Nárok súčasne trvá najviac do dňa
predchádzajúceho dňu dovŕšenia dvadsiateho šiesteho roku veku,

7

Tarifné podmienky

Blaguss Slovakia s.r.o.

c) podľa písm. c) odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku podľa prílohy č. 3a k zákonu
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
d) podľa písm. d) po dobu platnosti preukazu,
e) podľa písm. e) po dobu platnosti preukazu,
f) podľa písm. f) sa trvanie nároku neskúma.
(4) Cestujúci nárok na zľavu podľa ods. 2 tohto článku preukazuje pri registrácii:
a) v elektronickej podobe na stránke www.mhdrk.sk a to priložením predmetných dokladov
elektronicky vo formáte *.png / *.jpg / *.pdf alebo
b) v listinnej podobe, v dopravnej kancelárii dopravcu.
(5) Cestujúci nárok na zľavu podľa ods. 2 písm. a), c) a f) tohto článku preukazuje periodicky, raz za 5
rokov.
(6) Cestujúci nárok na zľavu podľa ods. 2 písm. d) tohto článku preukazuje periodicky, raz za 12
mesiacov.
Článok 9
Zásady používania cestovných lístkov zakúpených u vodiča vozidla
(1) Jednorazový CL (JCL), 1-dňový CL a 3-dňový CL vydaný u vodiča sa vydáva v listinnej podobe pri
nástupe cestujúceho. Cestujúci musí mať platný cestovný lístok pri sebe po celý čas prepravy, ako aj
v okamihu vystúpenia z vozidla MHD a na vyzvanie sa ním preukázať revízorovi alebo oprávnenej
osobe.
(2) JCL zakúpený vo vozidle MHD platí na cestu MHD vrátane prestupov počas doby jeho platnosti, a
to na všetkých spojoch.
(3) Predaj JCL môže byť vodičom odmietnutý, ak cestujúci zakupuje JCL neprimerane vysokou
hotovosťou. Neprimerane vysokou hotovosťou sa rozumie hotovosť vyššia ako 20-násobok ceny
zakupovaného cestovného lístka.
(4) Neplatný cestovný lístok má právo revízor alebo iná oprávnená osoba cestujúcemu odobrať (pokiaľ
slúži ako dôkazový materiál).
(5) Cestovný lístok nie je možné postúpiť inej osobe, pokiaľ nebol pre ňu priamo zakúpený.
(6) Zľavnené JCL sú platným cestovným lístkom len v spojení s príslušným preukazom na tarifnú
zľavu podľa tejto tarify. V opačnom prípade majú charakter neplatného cestovného lístka.
(7) Pokiaľ je v cestovnom poriadku pri spoji uvedená poznámka, že spoj pokračuje na inej linke, v
takom prípade sú z tarifného hľadiska tieto dva spoje posudzované ako jeden spoj a JCL je platný aj
na nadväzujúcom spoji.
(8) Za stratený, odcudzený alebo zničený CL sa náhrada neposkytuje.
Článok 10
Zásady používania elektronických CL (eCL)
(1) Elektronický CL (eCL) je každý cestovný lístok zakúpený alebo evidovaný na elektronickom médiu
a nevydáva sa v listinnej podobe. Cestujúci zakupuje krátkodobý eCL pri nástupe do vozidla a to
označením zodpovedajúceho cestovného na zariadení tarifného vybavenia vo vozidle a následným
zapísaním tohto eCL na elektronické médium.
(2) eCL je platný až po označení nástupu cesty na zariadení tarifného vybavenia vo vozidle. Cestujúci
je povinný presvedčiť sa na displeji označovača, že označenie nástupu cesty mu bolo na elektronické
médium zaznamenané.
(3) Cestujúci je oprávnený využiť eCL počas celej doby jeho platnosti a to na neobmedzený počet
ciest počas doby jeho platnosti. Každý ďalší prestup počas platnosti eCL je potrebné zaznamenať na
zariadení tarifného vybavenia vo vozidle a cestujúci je povinný presvedčiť sa na displeji označovača,
že označenie nástupu cesty mu bolo na elektronické médium zaznamenané.
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(4) Cestujúci musí mať platný cestovný lístok pri sebe po celý čas prepravy, ako aj v okamihu
vystúpenia z vozidla MHD a na vyzvanie sa ním preukázať revízorovi alebo inej oprávnenej osobe.
(5) Daňový doklad k eCL si cestujúci môže vytlačiť z Konta vedeného ku každému elektronickému
médiu registrovaného na portáli dopravcu. Pre prístup do konta možno využiť existujúce prístupové
údaje do eShopu dopravcu, príp. si vytvoriť novú registráciu zadaním požadovaných údajov.
Článok 11
Zásady používania dlhodobých predplatných cestovných lístkov (PCL)
(1) Dlhodobý predplatný CL (PCL) je každý cestovný lístok zakúpený alebo evidovaný na
elektronickom médiu a nevydáva sa v listinnej podobe. Cestujúci zakupuje krátkodobý PCL vo svojom
konte prostredníctvom webovej stránky dopravcu alebo na predajnom mieste dopravcu.
(2) PCL je platný až po označení nástupu cesty na zariadení tarifného vybavenia vo vozidle. Cestujúci
je povinný presvedčiť sa na displeji označovača, že označenie nástupu cesty mu bolo na elektronické
médium zaznamenané.
(3) Cestujúci je oprávnený využiť PCL počas celej doby jeho platnosti a to na neobmedzený počet
ciest počas doby jeho platnosti. Každý ďalší prestup počas platnosti PCL je potrebné zaznamenať na
zariadení tarifného vybavenia vo vozidle.
(4) Cestujúci musí mať platný cestovný lístok pri sebe po celý čas prepravy, ako aj v okamihu
vystúpenia z vozidla MHD a na vyzvanie sa ním preukázať revízorovi alebo inej oprávnenej osobe.
(5) Daňový doklad k eCL si cestujúci môže vytlačiť z Konta vedeného ku každému elektronickému
médiu registrovaného na portáli dopravcu. Pre prístup do konta možno využiť existujúce prístupové
údaje do eShopu dopravcu, príp. si vytvoriť novú registráciu zadaním požadovaných údajov.
(6) Pokiaľ sa cestujúci pri prepravnej kontrole preukáže PCL aktivovaným na elektronickom médiu
personifikovaným na meno iného cestujúceho, ako toho, ktorý ho použil, je neplatný a takto vykonaná
preprava sa považuje za prepravu bez platného cestovného lístka.
(7) Cestujúci nemá nárok na vrátenie cestovného alebo jeho časti z dôvodu nevyužitia, resp.
nedostatočného využitia PCL zo strany cestujúceho. Cestujúci má nárok na predĺženie cestovného
v prípade nevyužitia kvôli karanténe/PN súvisiacej s pandémiou COVID.

Článok 12
Záverečné ustanovenia
Tarifa MHD Ružomberok nadobúda účinnosť 1.1.2021.
Článok 13
Prechodné ustanovenia
(1) V mesiaci január 2021 bude platiť prechodné obdobie a za jazdu bez platného PCL nebude
cestujúci sankcionovaný.
(2) Ustanovenia čl. 3 sa neuplatňuje.
V Ružomberku dňa 21.12.2020

Josef Luis Wieser v. r.
Konateľ spoločnosti
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