
MESTO  LEVOČA 
Mestský úrad, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča 

- oddelenie cestovného ruchu a rozvoja mesta- 
 
 

Predmet rokovania:  Cenový výmer č. 2/2022 – MHD Levoča 
 
Pre:    Mestské zastupiteľstvo – 16.12.2021 
 
Predkladá:                 Ing. Miroslav Vilkovský, MBA, primátor mesta 
 
Spracovateľ:   Mgr. Kamil Tomaškovič 
        
Návrh predkladateľa na uznesenie:    
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje  Cenový výmer č.2/2022 pre klasifikáciu produkcie 60.21.21 Mestská 
pravidelná doprava osôb pre dopravcu Slovenská autobusová doprava Poprad, a.s., Wolkerova 466, 058 
49 Poprad. 
 
Stanovisko komisie MZ:  materiál nebol prerokovaný v komisiách 
 
Stanovisko MR: materiál nebol prerokovaný v Mestskej rade.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termín:  01.01.2022 
 
Zodpovední:   Mgr. Nikolaj Kučka 

                            
     
 
Na vedomie:                   primátor mesta 
                                         zástupca primátora mesta 
                                         prednosta MsÚ 
     hlavná kontrolórka  
                                         právnik mesta 
 
 
V Levoči dňa:    15.12.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Dôvodová správa 
 

Mesto Levoča, si uvedomuje dopravnú vyťaženosť na území mesta, hlavne v jeho centrálnej časti. 
Vyťaženosť centrálnej mestskej zóny je v posledných rokoch vysoká v čase 7,00 – 16,00 h. v pracovných 
dňoch. Pre zabezpečenie nižšieho počtu osobných motorových vozidiel denne prichádzajúcich do centra 
mesta, ako aj z dôvodu zníženia emisnej zaťaženosti na území mesta, o ktorej hovorí mestským 
zastupiteľstvom prijatá nízkouhlíková stratégia mesta Levoča v mesiaci september 2021 vedenie mesta po 
analýze tržieb za používanie MHD predkladá tento cenový výmer. 
 

Práve mestom Levoča prijatá nízkouhliková stratégia do roku 2030 na 25. zasadnutí MZ dňa 
22.4.2021 je dokument vyjadrujúci dobrovoľnú iniciatívu nielen Levoče, ale aj iných miest znižovať 
emisie nad rámec záväzku EU, teda znížiť produkciu emisií CO2 o 40 %. 
 
Tržby z cestovného za užívanie MHD Levoča  majú za posledné roky klesajúcu tendenciu.   
 
Tržby MHD r. 2016: 25 944,20 Eur,  

Tržby MHD r. 2017: 22 515,71 Eur,  

Tržby MHD r. 2018: 20 011,02 Eur,  

Tržby MHD  r. 2019: 20 725,37Eur ,  

Tržby MHD r. 2020: 13 878,45 Eur (Čiastočné obmedzenie spojov kvôli pandémii),  

Tržby MHD rok 2021(Jan - Sep 2021): 5 175,30 Eur (Čiastočné obmedzenie spojov kvôli pandémii).  

Prijatým tohto cenového výmeru umožní občanom mesta ako aj návštevníkom MHD v Levoči využívať  
b e z p l a t n e   pre všetky vekové kategórie na území mesta  s platnosťou od 01.01.2022. 



 
 

Cenový výmer č.2/2022 
 
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  ....................................................... ...0,00 €/0,00 € 

 

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 pod a 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............................................................................................................................. 0,00 €/0,00 €  

3. Starobní dôchodcovia do 70 rokov ..........................................................................  ..0,00 €/0,00 €  

4. Starobní dôchodcovia nad 70 rokov.............................................................................0,00 €/0,00 € 

5. Pes ............................................................................................................................ ...0,00 €/ 0,00 € 

6. 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...............................................................0,00 €/0,00 € 

 

7. Deti do 6. roku veku ......................................................................................................0,00 €/0,00 €  

 

8. Držitelia preukazu ŤZP, vrátane invalidného vozíka, sprievodcu a vodiaceho psa.......0,00 €/0,00 €  

                                                                        

9.  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 .................................................................................................. .. 0,00 €/0,00 € 

 

Záverečné ustanovenia 

1. Cenový výmer nadobúda platnosť dňom jeho schválenia v Mestskom zastupiteľstve 

a účinnosť............................. 

2. Ruší sa uznesenie MZ č. 27/40 z dňa 23.09.2021 
 

V Levoči, dňa ........................ 

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA 
           primátor mesta 

Spracoval: Mgr. Kamil Tomaškovič 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


