Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

TARIFA
pre bezkontaktnú platobnú kartu ako nosič predplatného cestovného lístka

(Úplne znenie s platnosťou od 01. 04. 2018)

Tarifa MHD v Bratislave
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Bezkontaktná platobná karta (ďalej len „BPK“) ako nosič
predplatného cestovného lístka (ďalej len „PCL“)
Článok I.

Úvodné ustanovenia
1. Tarifa pre bezkontaktnú platobnú kartu ako nosič predplatného cestovného lístka (ďalej len
„Tarifa“) upravuje cenové vzťahy medzi Dopravným podnikom Bratislava, akciová spoločnosť
(ďalej len „DPB, a. s.“) a cestujúcim v súlade s Cenovým výmerom č. 1/2018 vydaným Hlavným
mestom SR Bratislava pre predaj cestovných lístkov.
2. Pre prepravu cestujúcich, príručných batožín, detských kočíkov, invalidných vozíkov a zvierat
vozidlami MHD v Bratislave platia ustanovenia Prepravného poriadku IDS BK.

Článok II.

Predplatné cestovné lístky
1. Ceny PCL na bezkontaktných platobných kartách vrátane DPH
platnosť
(zónová a časová)

100+101
platnosť
(zónová a časová)

100+101

7 dňový PCL

30 dňový PCL

90 dňový PCL

základný zľavnený základný zľavnený základný zľavnený

EUR
10,40

EUR
5,20

EUR
26,90

EUR
13,45

EUR
72,30

EUR
36,15

7 dňový PCL - BMK 30 dňový PCL - BMK 90 dňový PCL - BMK
základný zľavnený základný zľavnený základný zľavnený

EUR
9,36

EUR
4,68

EUR
24,21

EUR
12,10

EUR
65,07

EUR
32,53

365 dňový PCL
základný

zľavnený

EUR
264,20

EUR
132,10

365 dňový PCL - BMK
základný

zľavnený

EUR
237,78

EUR
118,89

Článok III.

Podmienky zakúpenia a použitia PCL zakúpeného na BPK
1. Nákup PCL na BPK je možné uskutočniť iba na karty označené symbolom

.

2. Nákup PCL na BPK je možné uskutočniť iba pre zóny 100 a 101 prostredníctvom eShopu,
resp. po zaregistrovaní sa v eShope, je možné takýto PCL zakúpiť aj na predajnom mieste
DPB, a.s.
3. Zákazník je povinný vyplniť v rámci registrácie karty požadované povinné údaje
z bezkontaktnej platobnej karty a povinné údaje o držiteľovi bezkontaktnej platobnej karty,
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vrátane vloženia aktuálnej fotografie 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.
4. PCL zakúpený na BPK je prestupný a platí výlučne v dopravných prostriedkoch DPB, a. s.
v zónach 100 + 101, vrátane nočných spojov.
5. Zakúpením PCL na BPK cestujúci pristupuje dobrovoľne na stanovené podmienky jeho
použitia a kontroly platnosti, predovšetkým povinnosti predloženia BPK, na ktorú je PCL
zakúpený, na kontrolu revízorovi alebo inej poverenej osobe dopravcu.
6. PCL zakúpený na BPK platí len v čase, na ktorý bol vystavený.
7. Pri kontrole tarifného vybavenia je cestujúci povinný predložiť na výzvu revízora alebo inej
poverenej osobe BPK, na ktorú bol PCL zakúpený a reálnym spôsobom umožniť overenie jeho
platnosti.
8. Zakúpením PCL na BPK cestujúci súhlasí s tým, že k overeniu platnosti tohto cestovného lístka
predloží k nahliadnutiu revízorovi alebo inej oprávnenej osobe BPK pre overenie platnosti
PCL. Zároveň cestujúci poskytne pri kontrole tarifného vybavenia maximálne možnú
súčinnosť k overeniu platnosti PCL. Ak cestujúci nesplní tieto podmienky alebo časť z nich, je
pri kontrole tarifného vybavenia považovaný za cestujúceho bez platného cestovného lístka.
Práva a povinnosti pri kontrole tarifného vybavenia sú uvedené v príslušných
ustanoveniach Prepravného poriadku IDS BK.
9. Ak revízor pri kontrole tarifného vybavenia cestujúcich zistí, že PCL je neplatný, je cestujúci
považovaný za cestujúceho bez platného cestovného lístka.
10. PCL je neplatný, ak:
a) nenastala doba jeho platnosti,
b) uplynula doba jeho platnosti,
c) z dôvodov na strane cestujúceho nie je možné overiť jeho platnosť.

Článok IV.

Kontrola cestovných dokladov
1.

Kontrolu cestovných dokladov vykonáva oprávnená osoba dopravcu.

2.

Kontrola cestovných dokladov sa vykonáva priamo vo vozidle.

3.

Cestujúci je povinný na vyzvanie oprávnenej osoby dopravcu kedykoľvek počas prepravy a to
aj v okamihu vystúpenia predložiť cestovný lístok ku kontrole.
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4.

Cestujúci, ktorý sa na vyzvanie podľa bodu 1 nemôže preukázať platným cestovným lístkom,
je povinný zaplatiť dopravcovi okrem cestovného aj sankčnú úhradu/prirážku:
základná sadza bez platného cestovného lístka
znížená sadza v prípade platby priamo na mieste kontroly
znížená sadza v prípade platby v lehote do 10 pracovných dní
sadzba za nezaplatenie dovozného (na mieste alebo do 30 dní)

70,00 EUR
50,00 EUR
50,00 EUR
5,00 EUR

K sadzbe sa pripočítava sadzba cestovného v hodnote 0,70 EUR.
5.

Ak cestujúci nezaplatí požadované cestovné a sankčnú úhradu/prirážku oprávnenej osobe
dopravcu priamo vo vozidle, je povinný v zmysle zákona1 poskytnúť oprávnenej osobe
dopravcu svoje osobné údaje (napríklad predložením občianskeho preukazu, cestovného
pasu, vodičského preukazu, povolenia k pobytu cudzincov, potvrdenie o strate občianskeho
preukazu) potrebné na vymáhanie cestovného a sankčnej úhrady. Pokiaľ cestujúci nemôže
alebo nechce preukázať svoje osobné údaje (nemá doklad alebo sa odmieta preukázať), je
povinný strpieť potrebné úkony spojené s privolaním príslušníkov PZ SR a zistením jeho
totožnosti. Všetky úkony, ktoré sú spojené s tarifným zistením cestujúci a revízor vykonávajú
vo vozidle. Pokiaľ cestujúci cestuje bez platného cestovného lístka, stráca právo na prepravu
a môže byť z prepravy vylúčený. Vylúčením z prepravy pre nezaplatenie cestovného
a sankčnej úhrady/prirážky nezaniká povinnosť cestujúceho príslušné čiastky dopravcovi
uhradiť. Dodatočné preukázanie jednorazovým cestovným lístkom sa neakceptuje.

6.

Z výkonu prepravnej kontroly cestujúceho bez platného tarifného vybavenia, môže dopravca
vyhotoviť audiozáznam.
a)

DPB ako prevádzkovateľ informačného systému „IS audiozáznam z prepravnej
kontroly“ spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, najmä § 15 odsek 7 cit. zákona: „Priestor prístupný
verejnosti možno monitorovať len na účely ochrany verejného poriadku
a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, ochrany
majetku alebo zdravia, a to len vtedy, ak je priestor zreteľne označený ako
monitorovaný; monitorovaný priestor je prevádzkovateľ povinný zreteľne
označiť bez ohľadu na to, či sa snímaný obraz alebo zvuk zaznamenáva na nosič
informácií. Označenie monitorovaného priestoru sa nevyžaduje, ak tak
ustanovuje osobitný zákon. Vyhotovený záznam možno využiť len na účely
trestného konania alebo konania o priestupkoch, ak osobitný zákon
neustanovuje inak. Ustanovenie § 17 odsek 7 cit. zákona: „Ak záznam
vyhotovený podľa § 15 ods. 7 nie je využitý na účely trestného konania alebo
konania o priestupkoch, je ten, kto ho vyhotovil, povinný ho zlikvidovať
najneskôr v lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam
vyhotovený, ak osobitný zákon neustanovuje inak.“

1

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, ustanovenia: § 14 ods. 1, písm. d)
a ods. 2; Zákon č. 514/2009 Z. z,. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, ustanovenia: § 8 ods. 5;
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Rozsah osobných údajov potrebných na vymáhanie cestovného a úhrady/prirážky je:
a)
meno a priezvisko;
b)
dátum narodenia;
c)
adresa trvalého bydliska;
d)
číslo občianskeho preukazu, cestovného pasu, prípadne iného dokladu totožnosti;
e)
v prípade neplnoletého cestujúceho meno a priezvisko zákonného zástupcu.

Článok V.

Ostatné ustanovenia
1. Pre cestujúcich, ktorí majú PCL podľa tejto tarify, platia aj podmienky Prepravného poriadku
Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji.

V Bratislave, dňa 22.03.2018

Ing. Milan Urban
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Vysvetlenie pojmov
batožina – súhrnné pomenovanie pre príručnú batožinu, živé zvieratá, detské kočíky, invalidné
vozíky a bicykle
BPK – bezkontaktná platobná karta
cestovný doklad – súhrnné pomenovanie pre cestovný lístok, dovozné, bezkontaktnú čipovú
kartu a preukazy oprávňujúce na zľavnenú prepravu
IDS BK – Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji
oprávnená osoba dopravcu – osoba oprávnená vykonávať kontrolu cestovných dokladov
a/alebo dávať pokyny a príkazy cestujúcim za účelom zaistenia ich bezpečnosti alebo
bezpečnosti cestnej premávky (vodič, revízor, kontrolór prepravy,)
PCL – predplatný cestovný lístok
PP IDS BK – Prepravný poriadok Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji
sankčná úhrada – spoločný názov pre úhradu za cestovanie bez platného cestovného lístka,
tzn. prirážka v zmysle §8 ods. 5 Zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach, alebo sankčná
úhrada v zmysle §14 ods. 2 Zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave
základná sadza bez platného cestovného lístka.........................................70,00 EUR®
znížená sadza v prípade platby priamo na mieste kontroly....................... 50,00 EUR
znížená sadza v prípade platby v lehote do 10 pracovných dní .................50,00 EUR
sadzba za nezaplatenie dovozného (na mieste alebo do 30 dní) ............... 5,00 EUR
K sadzbe sa pripočítava sadzba cestovného v hodnote 0,70 EUR.
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Príloha č. 1:
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Príloha č. 2:
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Príloha č. 3
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