Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Uznesenie
z pokračovania XXIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 11. mája 2021
číslo: 675

Plnenie uznesení MZ v Košiciach č. 522 zo dňa 20.10.2020 – znovuzavedenie zľavnenej
prepravy pre poberateľov invalidných dôchodkov, ktorí majú percentuálny pokles
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako o 70 % - č. 523 zo dňa 20.10.2020 –
úprava ceny cestovného lístka na linke č. 26, trasa Košice - Šaca
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 10 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Dodatok č. 5 k Tarife DPMK, a.s. pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou
od 01.06.2021 v znení Prílohy.

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice
Podpísal dňa: 21.05.2021

Za správnosť: Mgr. Marcel Čop
Mgr. Matej Čontofalský

Zapisovateľka: Blanka Lukáčová

Príloha

Dodatok č. 5 k Tarife DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu
s účinnosťou od 1.6.2021
Týmto dodatkom sa mení Tarifa DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu účinná
od 01.09.2019 nasledovne:
V časti

D. PODMIENKY PRE POSKYTNUTIE
A ZĽAVNENEJ PREPRAVY,

BEZPLATNEJ

PREPRAVY

Dopĺňa sa bod 2.5 v nasledujúcom znení:
2.5 Nárok na zľavnenú prepravu majú poberatelia invalidných dôchodkov s percentuálnym
poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, s trvalým
pobytom v meste Košice, na základe osobitnej BČK na 365 dní, s povinnosťou jej
predlžovania minimálne raz za rok. Osobitná BČK sa vydáva na základe vyplnenej
žiadanky, predloženia občianskeho preukazu a dokladu vydaného Sociálnou poisťovňou
preukazujúceho vznik a trvanie nároku na poberanie invalidného dôchodku s poklesom
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.
Dopĺňa sa bod 3.4 v nasledujúcom znení:
3.4 Poberatelia invalidných dôchodkov s percentuálnym poklesom schopnosti vykonávať
zárobkovú činnosť o viac ako 70 % nárok na zľavnenú prepravu preukazujú osobitnou
BČK alebo kmeňovým listom DPMK, a.s.
V časti F. CESTOVANIE BEZ PLATNÉHO CESTOVNÉHO LÍSTKA
Mení sa bod 6 a bod 7 nasledovne:
6. Ak cestujúci pri kontrole vyhlási, že má platný časový cestovný lístok na meno s 30
dňovým alebo dlhším časom platnosti alebo ak cestujúci nevie v čase kontroly
preukázať nárok na zľavu z cestovného a vie ju dodatočne preukázať v súlade s bodom
D. 3, môže tak urobiť za poplatok 1,00 € do 4 pracovných dní od zistenia prepravnou
kontrolou. Lehota pre dodatočné preukázanie na prepravnej kontrole DPMK, a.s.
Rooseveltova č. 3 začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po zistení
skutku prepravnou kontrolou. V prípade dodatočného nepreukázania sa alebo súčasného
nezaplatenia poplatku pri dodatočnom preukázaní sa v stanovenej lehote, bude od
cestujúceho vymáhaná sankčná úhrada v plnej výške a stanovené základné cestovné.
7. Ak sa cestujúci pri kontrole nemôže preukázať platnou osobitnou BČK, môže tak
dodatočne urobiť v súlade s bodom D. 1 za poplatok 1,00 € do 4 pracovných dní od
zistenia prepravnou kontrolou. Lehota pre dodatočné preukázanie na prepravnej
kontrole DPMK, a.s. Rooseveltova č. 3 začína plynúť prvým pracovným dňom
nasledujúcim po zistení skutku prepravnou kontrolou. V prípade dodatočného
nepreukázania osobitnej BČK v stanovenom termíne, bude od cestujúceho vymáhaná
sankčná úhrada v plnej výške a stanovené základné cestovné.
Tarifa tvorí prílohu Prepravného poriadku DPMK, a.s. pre mestskú hromadnú dopravu a je
v súlade s Cenovým výmerom č. 1/2019 a jeho Dodatku č. 1/2019, Dodatku č. 2/2019,
Dodatku č. 3/2019, Dodatku č. 4/2019 a Dodatku č. 5/2019.

