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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 
predložený návrh  
 

 
Zodpovedný:            Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Mgr. Zuzana Stanová 
vedúca Kancelárie starostu 

 - v materiáli 

  
       
Spracovateľ:             Materiál obsahuje: 
 

Mgr. Dorota Kráková 
Kancelária starostu 

 - dôvodovú správu  
- návrh uznesenia 
- zásady 

 
  

  
 
 



 
Návrh uznesenia: 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
schvaľuje 
 
 
Zásady poskytovania Karty Staromešťana s účinnosťou od 1. októbra 2014 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto pristupuje k poskytovaniu Karty 
Staromešťana (ďalej len „Karta“) po vzore slovenských miest ako 
Trenčín (od r. 2010) alebo Humenné (od r. 2014). 
 
Podobné zľavové karty pre obyvateľov v dôchodkovom veku sú 
v zahraničí pomerne bežné, poskytujú ich viaceré mestá v Poľsku – 
Krakov, Vroclav, Graňsk, Poznaň, ale napríklad i rakúsky Salzburg, St. 
Polten či nemecké (Karlsruhe, Regensburg), austrálske a americké 
mestá.   
 
Dôvodom, prečo mestská časť Bratislava-Staré Mesto vydáva Kartu, je 
poskytnúť obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
dôchodcom, z dôvodu ich obmedzeného príjmu benefity v podobe zľavy 
z bežných ale i príležitostných služieb a tovarov. V konečnom dôsledku 
môžu tieto benefity viesť k aktívnejšiemu životu seniorov v podobe 
častejších návštev kultúrnych inštitúcií či využívania služieb, 
prispievajúcich k skvalitneniu života.  
 
Na odporúčanie Rady seniorov sa Karta poskytuje obyvateľom s trvalým 
pobytom v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto nad 60 rokov a 
poberateľom dôchodku s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto. 
 
Cieľom poskytovania Karty je: 
- podporiť kúpnu silu staromestských seniorov, ktorých počet bude 
demograficky rásť 
- poskytnúť benefity seniorom v najbežnejších komerčných oblastiach  
- umožniť prevádzkam v Starom Meste prístup k skupine nových klientov 
 
 
Poskytované zľavy sa budú vzťahovať na: 
- vybrané zariadenia v pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
– 20 % z plnej sumy (Staromestská knižnica, Staromestské centrum 
kultúry a vzdelávania a podujatia organizované mestskou časťou 
Bratislava-Staré Mesto) 
- 1 plavba Propelerom zdarma 
- Káva za 1 euro v Tele café, Medená 2 
- nákup tovaru ako napríklad potravín, liečív, kníh a ďalších   
- poskytovanie služieb ako napríklad kaderníctvo, pedikúra, oprava 
obuvi, gastro a ďalšie 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 
 
 

Zásady poskytovania Karty Staromešťana 
 

 
Čl. I 

Úvodné ustanovenia 
 
1. Zásady upravujú postup pri poskytovaní Karty Staromešťana (ďalej len 
„karta“) občanom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská 
časť“) 
 
2. Karta bude poskytovaná občanom mestskej časti bezplatne. 
 
3. Karta bude vydávaná mestskou časťou v priestoroch Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, Centrum služieb 
občanom. 
 
 

Čl. II 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. Cieľom vydávania karty je poskytnúť obyvateľom mestskej časti, dôchodcom, 
z dôvodu ich obmedzeného príjmu benefity v podobe zľavy z bežných ale 
i príležitostných služieb a tovarov.   
 
2. Účelom karty je viesť k aktívnejšiemu životu seniorov v podobe častejších 
návštev kultúrnych inštitúcií či využívania služieb, prispievajúcich k skvalitneniu 
života.  
 
 

Čl. III 
Cieľová skupina žiadateľov karty 

 
1. Cieľovou skupinou žiadateľov karty budú: 
 

a) obyvatelia mestskej časti s trvalým pobytom v mestskej časti nad                
60 rokov 

b) obyvatelia mestskej časti s trvalým pobytom v mestskej časti, ktorí sú 
poberateľom dôchodku starobného, invalidného a vdovského 
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Čl. IV 
Pravidlá poskytovania karty 

 
1. Pre poskytnutie karty bude potrebné, aby žiadateľ splnil nasledovné 
podmienky: 
a) trvalý pobyt žiadateľa na území mestskej časti  
b) vek nad 60 rokov  
c) žiadateľ, ktorý ešte nemá 60 rokov a je poberateľom dôchodku, predloží 
potvrdenie o vyplácaní dôchodku zo Sociálnej poisťovne. 
 
2. Karta sa vydáva na dobu neurčitú a jej platnosť je neobmedzená.  
 
3. Karta je neprenosná a slúži na kúpu tovarov a služieb výhradne pre potreby 
jej držiteľa. 
 
4. Karta sa vydáva v Centre služieb občanom Miestneho úradu mestskej časti 
po splnení podmienok žiadateľa v úradných hodinách na základe vyplnenej 
žiadosti. 
 
5. V prípade straty karty bude žiadateľ povinný uhradiť v pokladni mestskej časti 
jednorazový administratívny poplatok za vydanie novej karty vo výške             5 
€. Doklad o zaplatení predloží určenému pracovníkovi v Centre služieb 
občanom.  
 
 

Čl. V 
Poskytovanie zliav 

 
1. Zľava, vyplývajúca z karty sa uplatňuje ihneď pri objednávke / nákupe.  
 
2. Poskytované zľavy sa budú vzťahovať na: 
a) vybrané zariadenia v pôsobnosti mestskej časti – 20% z plnej sumy 
(Staromestská knižnica, Staromestské centrum kultúry a vzdelávania 
a podujatia organizované mestskou časťou) 
b) 1 plavba Propelerom zdarma za jeden kalendárny rok 
c) káva za 1 euro v Tele café, Medená 2 
d) nákup tovaru ako napríklad potravín, liečiv, kníh a iného tovaru 
v prevádzkach, ktoré sa do projektu zapájajú 
e) poskytovanie služieb ako napríklad kaderníctvo, pedikúra, oprava obuvi, 
gastro a ďalších služieb v prevádzkach, ktoré sa do projektu zapájajú. 
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2. Zoznam zapojených prevádzkovateľov, firiem, združení  a služieb spolu 
s adresami, poskytovanými výhodami a možnosťou ich uplatnenia, bude 
zverejnený v aktuálnom vydaní Staromestských novín a na webovej stránke 
mestskej časti. Zoznam sa bude priebežne aktualizovať. V prípade záujmu 
môže senior nahlásiť e-mailovú adresu a získať informácie bezplatne 
elektronickou formou. Držiteľ karty dostane zároveň pri jej vydaní  zoznam 
poskytovateľov služieb.  
 
3. Všetky prevádzky, firmy a zariadenia, ktoré sa zapojili do tohto projektu sú, 
budú zreteľne označené samolepkami s logom KARTA STAROMEŠŤANA. 
Výšku zliav a formu bonusov určuje výhradne ich poskytovateľ. 
 
 

Čl. VI 
Záverečné ustanovenia a účinnosť 

 
Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 1. októbra  2014. 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                 PhDr. Tatiana Rosová 
                                                               starostka mestskej časti  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


