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Informácia o zmene zaradenia zastávok a železničných staníc do tarifných zón 
 
 
 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy č.796/2009 zo dňa 
19.11.2009 prišlo k schváleniu zaradenia zastávok a železničných staníc do tarifných zón 

Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) a k splnomocneniu primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy vykonávať zmeny a doplnky zoznamu zastávok a polročne informovať Mestské 

zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o vykonaných zmenách predkladáme túto 
informáciu o zmenách. 

 
Počas prípravy zoznamu zastávok a ich zaradenia do tarifných zón prišlo, z dôvodu 

nedostatočnej znalosti miestnych pomerov, k nesprávnemu zaradeniu zastávok Malacky, 
polesie a Malacky, les. hospodárstvo, ktoré ležia na okraji zastavanej oblasti mesta Malacky 
do tarifnej zóny 277, pričom správne mali byť zaradené do zóny 267. 

Zaradenie do zóny 277 by pre cestujúcich na trase medzi Malackami a Rohožníkom 
znamenalo neodôvodnené zvýšenie ceny cestovného o hodnotu cestovného za jednu tarifnú 
zónu. Po zistení tejto skutočnosti sme preto pristúpili k oprave tohto omylu. 

 
V Zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja bolo Zaradenie zastávok 

a železničných staníc do tarifných zón BID schválené v novembri 2010, pričom predmetné 
zastávky už boli správne zaradené do zóny 267. Vzhľadom na jednotnosť dokumentov 
prijatých hl. mestom Bratislava a Bratislavským samosprávnym krajom navrhujeme, aby 
predmetná zmena bola vzatá na vedomie. 

 
 

zastávka pôvodná zóna nová zóna 

Malacky, polesie 277 267 

Malacky, les. hospodárstvo 277 267 

 
 
 



 

Návrh zaradenia zastávok a železničných staníc do tarifných zón Bratislavskej integrovanej 
dopravy (BID) a zmena v označovaní vlakových liniek BID 
  
  

Kód uzn.- 10.4.1 
1.5.2 

Uznesenie č. 796/2009 

zo dňa 19. 11. 2009 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A.  schvaľuje 

zaradenie zastávok a železničných staníc do tarifných zón Bratislavskej integrovanej dopravy 
(BID) a zmenu v označovaní vlakových liniek. 

B.  splnomocňuje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

vykonávať zmeny a doplnky zoznamu zastávok a polročne informovať Mestské 
zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o vykonaných zmenách. 
TK: k 30. 6., 31. 12. 

- - - 

 


