
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Zásady poskytovania Karty staromestského seniora 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

1) Zásady upravujú postup pri poskytovaní Karty staromestského seniora (ďalej len „karta") obyvateľom 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská čast"') . 

2) Karta sa poskytuje obyvateľom mestskej časti bezplatne. 

Čl. II 
Všeobecné ustanovenia 

1) Cieľom vydávania karty je poskytnúť obyvateľom mestskej časti - seniorom (dôchodcom), benefity 
v podobe zľavy z ceny bežných, ale i príležitostných služieb a tovarov. 

2) Účelom karty je viesť k aktívnejšiemu životu seniora - dôchodcu. 
3) Cieľovou skupinou sú starobní dôchodcovia s trvalým pobytom v mestskej časti. 

Čl. III 
Podmienky poskytovania karty 

1) Pre poskytnutie karty je potrebné, aby žiadateľ súčasne splnil nasledovné podmienky: 
a) trvalý pobyt žiadateľa na území mestskej časti; zrušenie trvalého pobytu na území mestskej 

časti má za následok stratu nároku na držbu karty a užívanie benefitov na držbu karty sa 
viažucich, 

b) poberanie starobného dôchodku, ktoré preukáže rozhodnutím zo Sociálnej poisťovne. 
2) Platnosť karty je na dobu 5 rokov. 
3) Karta je neprenosná a slúži na kúpu tovarov a služieb výhradne pre potreby jej držiteľa; to neplatí, ak 

ide o tovar, ktorý môže pre držiteľa karty prevziať osoba ním určená. 
4) Karta sa vydáva na oddelení sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti po splnení podmienok 

žiadateľa na základe vyplnenej žiadosti. 
5) Držiteľ karty je povinný pri jej používaní na požiadanie poskytovateľa zľavy predložiť preukaz 

totožnosti. 
6) V prípade straty karty bude žiadateľ povinný uhradiť v pokladni miestneho úradu jednorazový 

administratívny poplatok za vydanie novej karty vo výške 5,00 eur. 

Čl. IV 
Poskytovanie zliav 

1) Zľava , vyplývajúca z karty, sa uplatňuje ihneď pri objednávke alebo nákupe. 
2) Zľavy sa vzťahujú na: 

a) vybrané zariadenia v pôsobnosti mestskej časti a podujatia organizované mestskou časťou, 
b) nákup tovaru ako napríklad potravín, liečiv, kníh a iného tovaru v prevádzkach, ktoré sú do projektu 

zapojené, 
c) poskytovanie služieb ako napríklad kaderníctvo, pedikúra, oprava obuvi, gastronómia a 

v prevádzkach, ktoré sú do projektu zapojené. 
3) Zoznam zapojených prevádzkovateľov, firiem, zariadení spolu s adresami, poskytovanými výhodami a 

možnosťou ich uplatnenia bude zverejnený na webovej stránke mestskej časti a k nahliadnutiu bude k 
dispozícii na oddelení sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti. Zoznam sa bude priebežne 
aktualizovať. V prípade záujmu môže držiteľ karty nahlásiť e-mailovú adresu a získavať informácie 
bezplatne elektronickou formou . Držiteľ karty dostane zároveň pri jej vydaní zoznam poskytovateľov 
služieb. 



4) Všetky prevádzky, firmy a zariadenia, ktoré sa zapoja do tohto projektu, budú zreteľne označené 
samolepkami s logom KARTA STAROMESTSKÉHO SENIORA. Výšku zliav a formu bonusov určuje 
výhradne ich poskytovateľ. 

Čl.V 
Záverečné ustanovenia 

1) Zrušujú sa Zásady poskytovania Karty staromestského seniora pre obyvate ľov mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č. 118/2014 zo dňa 23. septembra 2014. 

2) Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 1. januára 2018 
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starosta mestskej časti 

Schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 190/2017 zo dňa 12. decembra 201 7. 


