Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Uznesenie
z VIII. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 4. júla 2019
číslo: 171
Tarifa DPMK, a.s. pre mestskú hromadnú dopravu
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 10 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
schvaľuje

dokument „Tarifa DPMK, a.s. pre mestskú hromadnú dopravu“ s účinnosťou od 01.09.2019
v znení Prílohy ALTERNATÍVA II. s nasledovnými pripomienkami:
1. V časti C v tabuľke „SADZBY CESTOVNÝCH LÍSTKOV vrátane DPH“ :
 pri časovom cestovnom lístku na 7 dní sa suma základnej ceny papierového lístka
a BČK v eurách „14,00“ nahrádza sumou „12,00“ a suma zľavnenej ceny papierového
lístka a BČK v eurách „7,00“ nahrádza sumou „6,00“,
 pri časovom cestovnom lístku na 30 dní sa suma základnej ceny BČK v eurách
„24,00“ nahrádza sumou „25,00“ a suma zľavnenej ceny BČK v eurách „12,00“
nahrádza sumou „10,00“,
 pri časovom cestovnom lístku na 90 dní sa suma zľavnenej ceny BČK v eurách
„34,00“ nahrádza sumou „26,50“,
 pri cestovnom lístku za prepravovanú batožinu alebo bicykel – platný 60 minút sa
suma v eurách „0,78“ nahrádza sumou „0,86“ a suma „0,80“ sa nahrádza sumou
„0,90“.
2. V časti D bode 1.7 sa doba „180 dní“ nahrádza dobou „365 dní“.
3. K tarife sa pripája dodatok č. 1 „PODMIENKY PRE POSKYTNUTIE BEZPLATNEJ
PREPRAVY A ZĽAVNENEJ PREPRAVY držiteľom preukazu ŤZP a ŤZP-S“, ktorý je
prílohou tohto pozmeňujúceho návrhu (príloha tohto uznesenia).

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice
Podpísal dňa: 11.07.2019
Za správnosť: Mgr. Marcel Čop
Mgr. Matej Čontofalský
Zapisovateľka: Blanka Lukáčová

Príloha
Dodatok č. 1 k Tarife DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu
s účinnosťou od 01.09.2019

PODMIENKY PRE POSKYTNUTIE BEZPLATNEJ PREPRAVY A ZĽAVNENEJ
PREPRAVY držiteľom preukazu ŤZP a ŤZP-S
1. Nárok na bezplatnú prepravu majú držitelia preukazu ŤZP (občan s ťažkým zdravotným
postihnutím) a držitelia preukazu ŤZP-S (občan s ťažkým zdravotným postihnutím
s potrebou sprievodcu, osobného asistenta alebo psa so špeciálnym výcvikom), s trvalým
pobytom v SR na základe osobitnej bezkontaktnej čipovej karty (ďalej len BČK) na 365
dní s povinnosťou jej predlžovania minimálne raz za rok.
2. Nárok na zľavnenú prepravu majú držitelia preukazu ŤZP (občan s ťažkým zdravotným
postihnutím) a držitelia preukazu ŤZP-S (s potrebou sprievodcu, osobného asistenta alebo
psa so špeciálnym výcvikom) s trvalým pobytom v SR ak nemajú vybavenú osobitnú
BČK. Nárok na zľavnené cestovné lístky preukazujú platným preukazom ŤZP a ŤZP-S.
3. Osobitná BČK sa držiteľom preukazu ŤZP a ŤZP-S vydáva na základe vyplnenej
žiadanky, predloženia občianskeho preukazu a predloženia preukazu ŤZP a ŤZP-S.
4. Na povinnosť obstarania osobitnej BČK pre držiteľov preukazu ŤZP a ŤZP-S sa zavádza
prechodné obdobie do 31.12.2019, počas ktorého platia podmienky cestovania pre
držiteľov preukazu ŤZP a ŤZP-S aj podľa pôvodnej tarify DPMK, a.s.
Dodatok č. 1 tvorí prílohu Tarify DPMK, a.s pre mestskú hromadnú dopravu a je v súlade
s Cenovým výmerom č. 1/2019.

