
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava, september 2011 

 
 
 
 
 
 
 
Materiál 
na rokovanie miestnej rady                       dňa 06. 09. 2011        
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva              dňa 13. 09. 2011 
 
 
 

N  á  v  r  h  
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2011 

o poskytovaní prepravnej služby 
_____________________________________________________________ 

 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti  
Bratislava-Staré Mesto 
o d p o r ú č a 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať návrh 
všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2011 z     
13. septembra 2011 o poskytovaní prepravnej 
služby 

 
Zodpovedný:                         Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ing. Ján Krta 
zástupca starostky 

 - v materiáli  

  
Spracovatelia:              Materiál obsahuje: 
 

Mgr. Marta Mikulková 
vedúca oddelenia sociálnych vecí 
 
Mgr. Michaela Bauer 
oddelenie právne a správnych  
činností 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
- návrh všeobecne záväzného nariadenia 
  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
  č....../2011 z 13. septembra 2011 o  
  poskytovaní prepravnej služby 

 



Návrh uznesenia 
 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
s c h v a ľ u j e 
 
s účinnosťou od 1.10.2011  všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č. ..... /2011 z 13. septembra 2011 o poskytovaní prepravnej služby. 
 
 



Dôvodová správa 
 
 
 

Staré Mesto je s rozlohou 9,6 km2 najmenšou, ale počtom 4 280 obyvateľov na 1 km2 
najhustejšie osídlenou bratislavskou mestskou časťou. 
Podľa údajov z Registra obyvateľstva v Banskej Bystrici  k 31. 12. 2010 malo Staré Mesto 
41 325 obyvateľov, čo predstavuje necelých 10 % z počtu obyvateľov Bratislavy. 
Demografickou tendenciou je postupný pomalý úbytok obyvateľstva a zvyšovanie jeho 
priemerného veku. 
 
Starnutie populácie je celosvetovým trendom, preto dôvodom predloženia materiálu na 
poskytovanie prepravnej služby je aj demografické zloženie obyvateľstva Mestskej časti 
Bratislava Staré Mesto, kde z celkového počtu obyvateľov tvorí  populácia seniorov vo veku 
od 65 rokov  do  79 rokov 5 183 seniorov a od veku 80 do 105 rokov je  z celkového počtu 
obyvateľstva 3 133 seniorov. 
 
Seniori, ktorí majú problémy s mobilitou a ktorí nie sú posúdení na „prepravnú službu“ alebo 
na „príspevok na prepravu“ by uvítali zavedenie lacnej prepravy, ktorá by im umožnila 
kontakt so spoločenským prostredím, k lekárovi, na opakované rehabilitácie nezávisle od 
svojich  príbuzných. 
 
Mestská časť Bratislava – Staré Mesto na základe požiadaviek od občanov a na základe toho, 
aby občan, ktorý žije sám neostával vo svojom byte, ale aby mohol navštevovať zdravotnícke 
zariadenia a zúčastňovať sa spoločenských akcií, chce zabezpečovať prepravnú službu od 
októbra 2011 v zmysle § 42 zákona 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov. 
 
Materiál obsahuje informáciu : 
- o cieľovej  skupine, ktorej sa poskytuje prepravná služba, 
- podmienky a postup pri poskytovaní prepravnej služby, 
- sumu úhrady za prepravnú službu. 

 
Výhodou pre poberateľa služby je nielen finančná stránka, ale aj  skutočnosť, že má 
zabezpečený transport až na miesto úrčenia bez toho, aby bol vystavený zvýšenému riziku pri 
peších presunoch, alebo pri nastupovaní a prestupovaní na MHD. Našim cieľom pri 
poskytovaní prepravnej služby je v prvom rade  prispieť ku  skvalitneniu života seniorov 
mestskej časti. 

 
 
 



   MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
 

NÁVRH 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č.   /2011 z 13. septembra 2011 

 
o poskytovaní prepravnej služby 

 
        Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa podľa § 15 ods. 2 písm. a) 
zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 
predpisov, § 3 ods. 2 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a čl. 32 ods. 5 písm. b) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v 
znení dodatkov č. 1 až 3, uznieslo  na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 
                                                                           Čl. 1  
                                                           Úvodné ustanovenie 
 
        Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky a postup 
poskytovania prepravnej služby pre seniorov, sumu úhrady za prepravnú službu, spôsob jej 
určenia a spôsob platenia úhrady za prepravnú službu v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o 
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

 
Čl. 2 

Výklad pojmov, cieľová skupina 
 
       Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná seniorom 
a) s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
b) poberateľom starobného alebo invalidného  dôchodku.  
 

Čl.  3 
Účastníci právnych vzťahov 

 
 1. Mestská časť Bratislava -Staré Mesto  je poskytovateľom prepravnej služby. 
 2. Prijímateľom prepravnej služby je fyzická osoba-senior, ktorý spĺňa podmienky stanovené v  
      tomto VZN. 
 3. Účastníci právnych vzťahov sú povinní dodržiavať ustanovenia zákona o sociálnych službách    
      a  ustanovenia  tohto VZN o poskytovaní prepravnej služby.  
 

Čl. 4 
Podmienky a postup pri poskytovaní prepravnej  služby 

 
1. Prepravu je možné poskytnúť fyzickej osobe-seniorovi,  ktorý je poberateľom starobného       

alebo invalidného dôchodku na prepravu na lekárske vyšetrenie a spoločenské podujatia  
organizované mestskou časťou maximálne 2x mesačne v rámci územia mesta Bratislavy, 

-   prepravovaná osoba sa preukáže občianskym preukazom, 



-  preprava sa neposkytuje zamestnaným dôchodcom a poberateľom príspevku na prepravu od  
     Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. 
2. Prepravná služba sa poskytuje na základe objednávky, ktorú fyzická osoba podá osobne alebo  
     telefonicky,  najmenej  24 hodín vopred  u  poskytovateľa  prepravnej služby (dispečer  
     doprava), ktorý túto objednávku  potvrdí,  určí  podmienky  poskytnutia  prepravnej   služby  a    
     výšku úhrady  za  poskytnutie prepravnej služby v súlade s týmto VZN. Prepravná služba sa   
     poskytuje  v pracovných dňoch v čase od 7.00 h. do 15.00 h. na území mesta Bratislavy. 
 

Čl. 5 
Suma úhrady za prepravnú službu 

 
        Úhradu za prepravnú službu platí občan priamou platbou v hotovosti v deň poskytnutia 
prepravnej služby vodičovi. Za úhradu (platbu) dostane prijímateľ od vodiča vozidla prepravnej 
služby príjmový pokladničný doklad o výške úhrady za túto službu (vodič odvedie tržbu do 
pokladne). V prípade objednania a nevyužitia prepravnej služby hradí občan náklady, ktoré 
vzniknú prevádzkovateľovi prepravnej služby, t.j polovicu z poplatku za prepravovanú službu 
1/2 z 2 €. 
 
1. Výška úhrady za prepravnú službu: 

 
poplatok za poskytovanú službu je 2 €/ osoba, vrátane 1 osoba ako doprovod.  

 
Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 
 
Pre poskytnutie prepravnej služby sa neskúma príjem žiadateľa. 
 

Čl. 7 
Účinnosť 

 
Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.10.2011    
 
 
                                                                                                        
 
                                                                      PhDr. Tatiana Rosová 
                                                                      starostka mestskej časti 
                                                                      Bratislava-Staré Mesto 
 
 
 
 
 
Schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č.... zo dňa 13.septembra 2011     

 


