ZMENA TARIFY MHD v PREŠOVE
S účinnosťou od 1.5.2022
sa menia ceny cestovných lístkov v celej sieti MHD Prešov
(I. tarifné pásmo a II. tarifné pásmo)
a vstupuje do platnosti nový druh predplatného cestovného lístka v I. tarifnom
pásme pre občanov SR s trvalým pobytom v meste Prešov alebo obci Ľubotice
DRUHY A CENY CESTOVNÝCH LÍSTKOV
Cestovný lístok na jednu cestu (JCL)
obyčajný

zľavnený

€

€

10 minút pre I. tarifné pásmo

0,60

0,35

10 minút iba pre II. tarifné pásmo

0,55

0,30

30 minút pre I. tarifné pásmo /v so, ne a št. sv. 45 min./

0,70

0,40

30 minút pre celú sieť MHD / v so, ne a št. sv. 45 min./

0,80

0,45

60 minút pre I. tarifné pásmo / v so, ne a št. sv. 90 min./

0,90

0,50

60 minút pre celú sieť MHD / v so, ne a št. sv. 90 min./
Doplnkový predaj u vodiča
30 minút pre celú sieť MHD / v so, ne a št. sv. 45 min./
SMS CL - zaslaním na číslo 1144
30 minút - I. tarifné pásmo SMS /v so, ne a št. sv. 45 min./
SMS CL - zaslaním na číslo 1144 ( s obsahom SMS:2)
30 minút - pre celú sieť SMS /v so, ne a št. sv. 45 min./

1,00

0,65

1,50

-

0,90

-

1,00

-

prepravné za psa, batožinu

0,60

-

Druh JCL s časovou platnosťou

Predplatný cestovný lístok (PCL)
Druh PCL s platnosťou

I. tarifné pásmo

celosieťový

€

€

OBYČAJNÝ :
24 - hodinový
7- dňový
mesačný
3 - mesačný
ročný
3 - mesačný znížený
ročný - znížený

3,50
11,00
22,00
56,00
199,00
50,00
180,00

4,00
13,00
26,50
67,00
250,00
-

ZĽAVNENÝ :
mesačný
3 - mesačný
3 - mesačný - znížený
iné zľavy - mesačný
iné zľavy - 3 - mesačný
iné zľavy - ročný

13,20
33,60
30,00
2,00
5,00
18,00

15,90
40,20
-
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ZMENA TARIFY MHD v PREŠOVE
Cestovné lístky na jednu cestu (JCL) v celej sieti MHD Prešov:
Cestovné lístky platné do 30.4.2022 sa vymieňajú v predajniach dopravcu kus za
kus s doplatkom v hotovosti. Vymieňajú sa JCL len nepoškodené, neoznačené,
neupravované, nešpinavé.
Termín ukončenia výmeny JCL je do 31.10.2022.
Predplatné cestovné lístky (PCL) v celej sieti MHD Prešov:
PCL zakúpené do 30.4.2022 sú platné do konca ich časovej platnosti.

NOVÝ DRUH PCL – ZNÍŽENÉ CESTOVNÉ v I. TARIFNOM PÁSME :
-

3 –mesačný PCL znížený (rezidentský) obyčajný pre I. tarifné pásmo v cene 50,- €
3 – mesačný PCL znížený (rezidentský) zľavnený pre I. tarifné pásmo v cene 30,- €
Ročný PCL znížený (rezidentský) pre I. tarifné pásmo v cene 180,- €

Nárok na znížený PCL:
• majú občania SR s trvalým pobytom v meste Prešov alebo obci Ľubotice
Preukazovanie nároku na znížený PCL:
• Žiadateľ preukazuje svoj nárok na znížený PCL v predajniach dopravcu
občianskym preukazom (OP) pri zakúpení prvého PCL spolu s vyplnenou
žiadankou. Žiadanka je k dispozícii aj na internetovej stránke dopravcu.
V prípade žiadateľa do 16 rokov veku, žiadanku predkladá jeho zákonný
zástupca. Žiadateľ je povinný neodkladne oznámiť dopravcovi zmenu
trvalého bydliska.
Znovu prehodnotenie nároku na znížený PCL:
• Žiadateľovi, ktorý si uplatnil nárok na znížený PCL sa obmedzuje platnosť
čipovej karty na obdobie 1 rok od dátumu zakúpenia prvého zníženého PCL
(načítaním PCL do čipovej karty).
Predajné miesta pre zakúpenie zníženého PCL:
• Prvý nákup zníženého PCL je možné zrealizovať len v kamenných predajniach
dopravcu. V internetovom obchode eshop.ubian.sk si žiadateľ môže tento
PCL zakúpiť až pri druhom a ďalšom nákupe.
Bližšie podmienky predaja a použitia cestovných lístkov, rozsah poskytovania zliav,
podmienky nároku na prepravu a hranice I. a II. tarifného pásma budú uvedené
v aktualizovanom Prepravnom poriadku a Tarife MHD.
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