
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 nad 80 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 č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene 
a doplení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov. Novela zákona č.551/2010, ktorým sa mení a doplňa zákon 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 a ktorým sa mení zákon č. 
447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  zjednodušila postup tým, že nie je potrebné 
posudzovanie sociálnej odkázanosti na prepravnú službu v zmysle  § 92 ods. 2 citovaného 
zákona. 
 
Prepravnú službu pre poberateľov starobného alebo invalidného dôchodku vo vlastnej réžii 
poskytujú napr: 
Mesto Nitra-prepravnú službu prevádzkuje od septembra 2006. Má vyčlenené dve motorové 
vozidlá. Platba je od 0,54 € do 3,32 € za kilometer. 
Mesto Zvolen-prepravnú službu prevádzkuje od roku 2009. Má vyčlenené jedno motorové 
vozidlo. Platba je od 0,35 € do 0,60 € za kilometer. 
Mesto Komárno-prepravnú službu prevádzkuje od roku 2010. Má vyčlenené jedno motorové 
vozidlo. Platba je od 0,25 € do 0,40 € za kilometer. 
Mesto Brezová pod Bradlom-prepravnú službu prevádzkuje  od roku 2010. Má vyčlenené 
jedno motorové vozidlo. Platba je 0,25 € za kilometer. 
Okresné mesto Brezno- prevádzkuje prepravnú službu v spolupráci so Slovenským Červeným 
krížom od marca 2010. Má vyčlenené jedno motorové vozidlo, ktoré sa využíva nielen 
v meste Brezne ale aj v banskobystrickom regióne do odľahlejších osád.  Platba je za 1-5 km 
od 0,50 € do 1 €, 6-10 km od 1 € do 1,50 €. 



Omapo,o.z.-neverejný poskytovateľ prevádzkuje prepravnú službu v mikroregióne 
Pridunajsko pre obce Kalinkovo, Dunajská Lužná, Miloslavov, Hamuliakovo od roku 2000. 
Má jedno motorové vozidlo. Platba sa pohybuje od vzdialenosti od 1,3 € do 5 €. 
 
 
Materiál obsahuje informáciu : 
- o cieľovej  skupine, ktorej sa poskytuje prepravná služba, 
- podmienky a postup pri poskytovaní prepravnej služby, 
- sumu úhrady za prepravnú službu, 
- dátum účinnosti. 

 
Výhodou pre poberateľa služby je nielen finančná stránka, ale aj  skutočnosť, že má 
zabezpečený transport až na miesto určenia 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.  
Náklady na túto prepravnú službu budú v rámci rozpočtovej položky pre autodopravu. 
 
Poskytovanie tejto služby nie je nad rámec zákona, ale v súlade s novelou zákona č. 551/2010 
Z.z. v znení neskorších predpisov. 
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