MESTO LEVOČA

Námestie Majstra Pavla č.4, 054 01 Levoča
Č. j.: Uznesenie č.11/72 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 25.júna 2015.

Vybavuje: Mgr. A. Lazorová

Cenový výmer č.1/2015
Mesto Levoča podľa § 20 ods. 5 písm. a) zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších
predpisov, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien, určuje maximálne ceny pre
klasifikáciu produkcie 60.21.21 Mestská pravidelná doprava osôb pre dopravcu Slovenská
autobusová doprava Poprad, a.s. , Wolkerova 466, 058 49 Poprad takto:
Základné a osobitné cestovné na jednotlivú cestu a dovozné za prepravu batožín a psov
(hotovosť/dopravná karta)

Základné cestovné:
1. Dospelá osoba a mladiství starší ako 15 rokov ................................................. 0,60 €/0,40 €
Osobitné cestovné:
2. Deti od dovŕšenia 6. roku do dovŕšenia 15.roku veku, žiaci a študenti základných
a stredných škôl podľa osobitného predpisu (zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných
a stredných škôl v znení neskorších predpisov), študenti vysokých škôl a fakúlt podľa
osobitného predpisu (zákon č.131/2000 Zb. o vysokých školách v znení neskorších
predpisov) v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,
najneskôr do 26. roku veku s trvalým pobytom v SR ................................... 0,50 €/0,20 €
3. Starobní dôchodcovia .....................................................................................

0,30 €/0,20 €

4. Pes ..................................................................................................................... 0,60€/ 0,40 €
5. Batožina o rozmeroch väčších ako 30x40x60 cm, úzke predmety dlhšie ako 150 cm
a predmety v tvare dosky rozmerov väčších ako 10x80x100 cm a to i v prípade, že
presahujú len jeden z uvedených rozmerov, detský kočík, súprava lyží
a sánky .......................................................................................................................... 0,30
€/0,20 €
6. Deti do 6. roku veku .......................................................................................... 0,10 €/0,05 €

7.

Držitelia preukazu ŤZP, vrátane invalidného vozíka, sprievodcu a vodiaceho
psa ...........................................................................................................................
0,10
€/0,05 €

8. Držitelia osvedčenia podľa zákona č.255/1946 Zb. alebo potvrdení Ministerstva obrany
o účasti v I. a II. odboji a občania uvedení v § 29 zákona č.87/1991 Zb. o mimosúdnych
rehabilitáciách a v znení neskorších predpisov ................................................. 0,10 €/0,05 €
Záverečné ustanovenia
1. Uvedené ceny sú maximálne, vrátane dane z pridanej hodnoty.
2.Cenový výmer nadobúda platnosť dňom jeho schválenia v Mestskom zastupiteľstve
a účinnosť 1.9.2015.
3. Ruší sa uznesenie MZ č. 30/B/2008.

Levoča, dňa 06.07.2015

PaedDr. Milan Majerský
primátor mesta

VYSVETLIVKY:
1. Mladiství do 15 rokov veku, žiaci a študenti základných, stredných škôl a vysokých škôl sú
povinní sa preukázať preukazom na zľavu ( preukaz o veku).
2. Poberatelia starobného dôchodku ( občania nad 70 rokov) sa preukazujú osobným
dokladom (občiansky preukaz, pas).
3.Držitelia preukazu ŤZP sa preukazujú platným dokumentom.

