Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Uznesenie
z XV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 28. mája 2020
číslo: 402
Dodatok č. 3 k Tarife DPMK, a. s. pre MHD s účinnosťou od 01.06.2020
(pokračovanie rokovania MZ k Dodatku č. 2)
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 10 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
schvaľuje

Dodatok č. 3 k Tarife DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou
od 01.06.2020 v znení Prílohy s nasledovnými pripomienkami:
 v tarife časti B. VYSVETLENIE SKRATIEK A POJMOV sa mení definícia pojmu
„Cestovný lístok rodinný“ nasledovne:
Cestovný lístok rodinný – jeden až dvaja dospelí + maximálne šesť detí (platný len počas
voľných dní – sobota, nedeľa, sviatky a dni pracovného pokoja podľa zákona č. 241/1993
Z. z. v znení neskorších predpisov);
 zvýhodnené cestovné vo výške sadzby zľavneného cestovného pre držiteľov zlatej
Janského plakety s trvalým pobytom v meste Košice. Uvedené požadujeme zapracovať
do aktuálne pripravovaného dodatku k Tarife DPMK, a. s..

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice
Podpísal dňa: 29.05.2020

Za správnosť: Mgr. Marcel Čop
Mgr. Matej Čontofalský

Zapisovateľka: Blanka Lukáčová

Príloha
Dodatok č. 3 k Tarife DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu
s účinnosťou od 01.06.2020
Týmto dodatkom sa mení Tarifa DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu účinná
od 01.09.2019 nasledovne:
V časti B. VYSVETLENIE SKRATIEK A POJMOV sa mení definícia pojmu „Cestovný
lístok rodinný“ nasledovne :
Cestovný lístok rodinný – jedna až dve dospelé osoby + maximálne šesť detí (platný len
počas voľných dní – sobota, nedeľa, sviatky a dni pracovného pokoja podľa zákona
č. 241/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov)
V časti D. PODMIENKY PRE
A ZĽAVNENEJ PREPRAVY

POSKYTNUTIE

BEZPLATNEJ

PREPRAVY

1. Bezplatná preprava – nárok a preukazovanie
Mení sa bod 1.6 takto:
1.6 Nositelia medaily MUDr. Kňazovického s trvalým bydliskom v Košiciach na základe
osobitnej BČK podľa stanovených podmienok dopravcu.
Mení sa bod 1.7 takto :
1.7 Nositelia Diamantovej Janského plakety s trvalým bydliskom v Košiciach na základe
osobitnej BČK podľa stanovených podmienok dopravcu.
Dopĺňa sa bod 1.10 v nasledujúcom znení :
1.10 Oprávnené osoby (poškodení a ich rodinní príslušníci – manžel, manželka a deti)
odškodnené podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii, zákona č. 319/1991 Zb.
o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy
Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií a zákona č. 219/2006 Z. z.
o protikomunistickom odboji, ktorí sú zároveň držiteľmi preukazov SZČPV (Svetové
združenie bývalých československých politických väzňov) a SZČPV-SNO (Sekcia násilne
odvlečených), Občianskeho združenia Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja
III. odboj a Konfederácie politických väzňov Slovenska a Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov, pokiaľ majú trvalé bydlisko v Košiciach. Nárok na bezplatnú
prepravu preukazujú osobitnou BČK na 365 dní s povinnosťou jej predlžovania minimálne
raz za rok.
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2. Nárok na zľavnenú prepravu majú:
Dopĺňa sa bod 2.6 v nasledujúcom znení :
2.6 Nositelia Zlatej Janského plakety s trvalým bydliskom v Košiciach na základe osobitnej
BČK podľa stanovených podmienok dopravcu.
V časti C. CESTOVNÉ LÍSTKY, ICH PLATNOSŤ A SADZBY
„Osobitné ustanovenie týkajúce sa platnosti niektorých cestovných lístkov platných v období
od 09.03.2020 0:00 hod. do 31.03.2020 24:00 hod.“
sa ruší celý bod č. 5., ktorý znie:
„Predĺženie platnosti o ďalších 60 dní nastane v ďalší mesiac po mesiaci, v ktorom bola
ukončená mimoriadna situácia.“
V časti E. OSTATNÉ TARIFNÉ PODMIENKY
Dopĺňa sa bod 12.1 písm. h) v nasledujúcom znení:
h) osobitná BČK držiteľom preukazov uvedených v časti D, bod 1.10, na základe databáz
oprávnených osôb predložených organizáciami uvedenými v bode 1.10, vyplnenej žiadanky
a platného preukazu totožnosti.
Mení sa bod 12.1 písm. f) nasledovne:
f) osobitná BČK nositeľom medaily MUDr. Kňazovického, Diamantovej Janského
plakety a Zlatej Janského plakety, s trvalým bydliskom v Košiciach (nutné dokladovať
platným OP alebo potvrdením o pobyte vydaným mestskou časťou Košice) na základe
databázy darcov krvi poskytnutej Slovenským Červeným krížom (SČK), vyplnenej
žiadanky, predloženia platného preukazu totožnosti, preukazu o darcovstve krvi vydaného
SČK.
Dodatok č. 3 tvorí prílohu Tarify DPMK, a.s. pre mestskú hromadnú dopravu a je v súlade
s Dodatkom 3 k Cenovému výmeru č. 1/2019.

