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MESTSKÁ QASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
" 

I lVšeobecne záväzné nariadenie 
mertskej časti Bratislava-Staré Mesto 

č.6/2011 

z 13. septembra 2011 

1 poskytovaní prepravnej služby 

i 

Miiestne zastupiteľstvo mest/ikej časti Bratislava-Staré Mesto sa podľa § 15 ods. 2 písm. a) 
zákon. č. 377/1990 Zb. o hla om meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 
predP~·· ov, § 3 ods. 2 písm. g) ákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpi ov a čl. 32 ods. 5 pís . b) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
v zne . dodatkov Č. 1 až 3, uzni slo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
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Úvodné ustanovenie 
I , 

! ' 

T to všeobecne ZáVäzné~'adenie (ďalej len "nariadenie") upravuje podmienky a postup 
poskyt vania prepravnej služb pre seniorov, sumu úhrady za prepravnú službu, spôsob jej 
určeni a spôsob platenia . ady za prepravnú službu podľa zákona č. 448/2008 Z. z. 
o soci lnych službách a o zmen a doplneni zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živno tenský zákon) v zneni netkorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnych službách"). 
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I ČI.2 
\(ýklad pojmov, ciel'ová skupina 

I, 

l) Se\liorom je osoba, ktorá 10vŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa 
OSObi~'hO zákona' (d'alej len "dFchodkový vek") a poberateľ invalidného dôchodku. 

I 

2) Pr ravná služba je sociáln~ služba poskytovaná seniorom s trvalým pobytom v mestskej 
časti ratislava-Staré Mesto, ktqrí sú poberateľmi starobného, invalidného, alebo predčasného 
starobného dôchodku, sú na túto I službu odkázaní a nie sú poberateľmi príspevku na prepravu od 
Úradu práce, sociálnych vecí a r1diny. 

Čl. 3 
! Účastníci právnych vzt'ahov 

, . 

l) PO$kytovateľom prepravnej ~lužby je mestská časť Bratislava-Staré Mesto. 

2) Pri~ímateľom prepravnej slpžby je senior, ktorý spÍňa podmienky stanovené v tomto 
naríaqeni. I 

l zák. Č. 6112003 Z.z. o sociálnom pOi~tení 
, 



I 
Čl. 4 

~ 
Podmienky II postup pri poskytovaní prepravnej služby 

I) Pr prava sa poskytuje senior4>vi na prepravu v rámci územia hlavného mesta Bratislavy, a to: 
a) , a lekárske vyšetrenie, , 
b) najviac dvakrát mesačne Iia spoločenské podujatie organizované mestskou časťou. 
Pri !preprave sa prepravovanái osoba preukáže občianskym preukazom. 

2) Prtlpravná služba sa poskytuje na základe objednávky, ktorú senior podá osobne alebo 
telefOlucky, najmenej 24 h04ín vopred u poskytovateľa prepravnej služby, u dispečera 
dopravy, ktorý túto objednávku potvrdí, určí podmienky poskytnutia prepravnej služby 
a výš~u úhrady za poskytnutie prepravnej služby v súlade s týmto nariadením. Prepravná 
služb~ sa poskytuje v pr~ovných dňoch v čase od 7.00 h do 15.00 h na území 
hlavn4ho mesta Bratislava. 

3) Pr~ poskytnutie prepravnej služby sa neskúma príjem žiadateľa. 

Čl. 5 
S .. ma úhrady za prepravnú službu 

VýškUi úhrady za prepravnú službu, poplatku za nevyužitie prepravnej služby a iné úhrady 
spojené s prepravnou službou ~ podmienky platby za túto službu určuje rozhodnutie starostky 
mests~ej časti Bratislava-Staré l\i1esto. 
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Čl. 6 
Účinnost' 

Toto všeobecne záväzné nariader.ie nadobúda účinnosť dňom 1.10.2011. 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 

Schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 63/2011 zo dňa 13. septembra 2011. 


