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UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE

Uznesenie č.

___/2012

Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
Zmenu Tarify mestskej hromadnej dopravy v Žiline ktorou sa rozširuje
platnosť SMS cestovného lístka a elektronického prenosného cestovného
lístka na nočné spoje s platnosťou od 01. 10. 2012.

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

Dôvodová správa
k návrhu na zmenu Tarify MHD v Žiline
od 1.10.2012

V súčasne platnom znení Tarify MHD sú platné cestovné lístky na linke nočného spoja
elektronické predplatné lístky, ktoré sú platné v dennom aj nočnom režime a ktoré neboli pri
zavedení SMS cestovného lístka vylúčené z nočnej tarify. Zároveň je možné si zakúpiť
u vodiča jednorazový cestovný lístok (JCL) na nočnú tarifu v hodnote 1,20€.
Na rozdiel od elektronického predplatného lístka, ktorý je možné použiť počas celého
dňa ako aj v noci, SMS lístok nie je uznaný ako platný v čase nočného spoja, a to od 23:00 do
5:00 hod. To isté platí aj pre elektronický prenosný lístok.
Z dôvodu odstránenia uvedených disproporcií a z dôvodu sprehľadnenia využívania
SMS lístka a elektronického prenosného lístka DPMŽ navrhuje rozšíriť platnosť týchto lístkov
aj na nočné spoje.
Stručná analýza tržieb nočnej linky:
Priemerné označenie čipových kariet:
Priemerne označenie JCL:

905 ks / mesiac
543 ks / mesiac

Cena JCL v nočnej tarife:
Cena SMS lístka:

1,2 €
1,0 €

Priemerná tržba z predaja JCL v nočnej tarife:

652 € / mesiac

Predpokladané tržby za SMS počas nočnej
tarify v prípade, že všetci cestujúci, ktorí si
zakupovali JCL na nočnú tarifu, si zakúpia SMS lístok :

543 € / mesiac

Rozdiel:

109 / € mesiac t.j. 1308 € / rok

Je vysoký predpoklad, že nie všetci cestujúci využijú túto možnosť, ale si zakúpia jednorazový
cestovný lístok. Ak by sme predpokladali, že túto možnosť využije len 50% cestujúcich, tak
rozdiel v tržbách počas celého roku predstavuje hodnotu 654 €, čo je zanedbateľná
hodnota oproti možnosti využitia SMS lístka a EPL lístka aj na nočnej linke.
Ďalším dôvodom, pre ktorý sa DPMŽ rozhodol pre návrh uvedenej zmeny, je zvýšený nárast
podnetov cestujúcej verejnosti s požiadavkou na platnosť elektronických prenosných lístkov
(EPL) a SMS cestovných lístkov (SMS CL) na linkách nočných spojov.

Návrh zmeny Tarify MHD v Žiline od 1.10.2012
Súčasné znenie tarify k používaniu SMS CL
V Článku XV. – Podmienky zakúpenia a použitia SMS cestovného lístka sa v bode 5 píše:
5)

SMS cestovný lístok je prestupný a platí na všetkých linkách MHD v Žiline,
okrem liniek nočných spojov.

Nové znenie tarify k používaniu SMS CL
V Článku XV. – Podmienky zakúpenia a použitia SMS cestovného lístka sa v bode 5 navrhuje nové
znenie takto:
5)

SMS cestovný lístok je prestupný a platí na všetkých linkách MHD v Žiline,
vrátane liniek nočných spojov.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Súčasné znenie tarify k používaniu EPL (elektronický prenosný lístok)
V Článku XI. – Zásady používania predplatných lístkov na viac ciest sa v bode 33 píše:
33)

Predplatný lístok platí aj na nočné spoje (23:00 – 5:00 hod.), okrem
elektronických prenosných lístkov.

V Článku XIV. – Rozdiely používania elektronického prenosného lístka (EPL) sa v bode 11 píše:
11)

EPL neplatí na nočné spoje (23:00 – 5:00 hod.)

Nové znenie tarify k používaniu EPL
V Článku XI. – Zásady používania predplatných lístkov na viac ciest sa navrhuje nové znenie bodu 33
takto:
33)

Predplatný lístok platí aj na nočné spoje (23:00 – 5:00 hod.),
elektronických prenosných lístkov.

vrátane

V Článku XIV. – Rozdiely používania elektronického prenosného lístka (EPL) sa navrhuje nové znenie
bodu 11 takto:
11)

EPL platí aj na nočné spoje (23:00 – 5:00 hod.)

