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NÁVRH NA UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE
Uznesenie č.___/2016
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I.

schvaľuje:
1. Zmenu Tarify mestskej hromadnej dopravy v Žiline, ktorou sa uvádza do praxe bezplatná
doprava pre osoby, ktoré sprevádzajú dieťa do ukončeného 3. roku veku, s platnosťou od
01. 10. 2016.
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Dôvodová správa
V súčasnosti platí, že deti až do 6 rokov sa v mestskej doprave prepravujú bezplatne. Taktiež platí ,
že osoby sprevádzajúce dieťa, ktoré je v kočíku, majú nárok na bezplatné cestovanie.
Prax ukázala, že rodičia, alebo sprevádzajúce osoby dieťaťa využívajú aj iné formy prepravy dieťaťa ako je
kočík. Týmto vychádzame v ústrety aj ostatným, bez toho, aby sme nútili cestujúcich prepravovať deti v
kočíku.
Bezplatné cestovanie budú môcť využívať osoby ktoré sprevádzajú dieťa až do ukončeného 3. roku
veku dieťaťa, bez ohľadu na to, akou formou je dieťa prepravované, či už na rukách, v šatke, v krosnách , ....
Dopravca nevie žiadnym výpočtom kvantifikovať počet takýchto cestujúcich a preto musí použiť len
odhad finančného dopadu po zavedení takejto zmeny.
Bezplatné cestovanie pre sprevádzajúcu osobu bude platiť bez rozdielu, či je cestujúci zo Žiliny
alebo nie. V meste Žilina žije 3570 detí vo veku, na ktorý sa bude vzťahovať bezplatné cestovanie pre
sprevádzajúce osoby. Počet detí mimo Žiliny a z toho odhadovaný počet sprevádzajúcich osôb nám nie je
známy. Pri odhade však môžeme uvažovať o tom, že už v súčasnosti je určená bezplatná doprava pre
sprevádzajúcu osobu, ktorá cestuje s dieťaťom a kočíkom. Touto zmenou len povoľujeme aj inú formu
využitia bezplatnej dopravy, bez nutnosti využívať detský kočík.
Vychádzajúc z uvedeného môžeme predpokladať, že finančné dopady po schválení navrhovanej
zmeny budú minimálne, a to max. na úrovni do 10 – 15 tis. € ročne.
Toto pravidlo sa bude vzťahovať len na jednu osobu sprevádzajúcu minimálne jedno dieťa v určenej
vekovej kategórii. Osoba sprevádzajúca dieťa bude mať nárok na bezplatné cestovanie len v prípade, že
preukáže vek dieťaťa čipovou kartou dopravcu vystavenou na dieťa, alebo cestovným pasom, prípadne iným
platným originálnym dokladom dieťaťa. (napr. kartou poistenca, ...).
Ustanovenie Tarify o sprevádzaní dieťaťa v kočíku zostávajú v platnosti.
Stanovisko Mestskej rady v Žiline a komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline:
Komisia dopravy a komunálnych služieb, finančná komisia, komisia sociálna, bytová a zdravotná a
komisia školstva a mládeže odporučili Mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať
a schváliť predložený materiál.
Mestská rada v Žiline odporučila Mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
prerokovať a schváliť predložený materiál.
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Návrh zmeny Tarify MHD v Žiline od 1.10.2016

V Článku V. – „Bezplatné cestovanie“ sa v bode 1 dopĺňa písmeno h) nasledovne:
h)

jednej osobe, ktorá sprevádza minimálne jedno dieťa do ukončeného 3. roku veku, t.j. najneskôr do
posledného dňa pred dovŕšením 4. roku veku.

V Článku V. – „Bezplatné cestovanie“ sa v bode 2 dopĺňa písmeno e) nasledovne:

e)

osoba sprevádzajúca dieťa do ukončeného 3. roku veku
Osoba, ktorá sprevádza dieťa do jeho ukončeného tretieho roku veku, je povinná preukázať vek
dieťaťa jedným zo spôsobov:
-

platnou čipovou kartou dieťaťa vydanou DPMŽ, na ktorej je vyznačená doba platnosti
cestovným pasom dieťaťa
iným platným originálnym dokladom dieťaťa, z ktorého je zrejmý vek dieťaťa
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