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Zásady poskytovania Karty staromestského seniora 
 
 

Čl. I 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Zásady upravujú postup pri poskytovaní Karty staromestského seniora (ďalej len „karta“) 
obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“). 
 
2. Karta sa poskytuje obyvateľom mestskej časti za poplatok 3,00 EUR. 
 
 

Čl. II 
Všeobecné ustanovenia 

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

Čl. III 
Cieľová skupina držiteľov karty 

 
Mestská časť vydá kartu 
 

a) obyvateľovi mestskej časti s trvalým pobytom v mestskej časti, ktorý dovŕšil vek 60 rokov a 
b) obyvateľovi mestskej časti s trvalým pobytom v mestskej časti, ktorý je mladší ako 60 rokov, 

a je poberateľom starobného, invalidného vdoveckého alebo vdovského dôchodku. 
 

 
Čl. IV 

Podmienky poskytovania karty 
 
1. Pre poskytnutie karty bude potrebné, aby žiadateľ splnil nasledovné podmienky: 
a) trvalý pobyt žiadateľa na území mestskej časti  
b) vek minimálne 60 rokov alebo poberanie dôchodku podľa čl. III písm. b), o čom žiadateľ predloží 
potvrdenie o vyplácaní dôchodku zo Sociálnej poisťovne. 
 
2. Karta sa vydáva na dobu 2 rokov.  
 
3. Karta je neprenosná a slúži na kúpu tovarov a služieb výhradne pre potreby jej držiteľa; to 
neplatí, ak ide o službu, ktorú môže pre držiteľa karty prevziať osoba ním určená.  
 
4. Karta sa vydáva v Centre služieb občanom Miestneho úradu mestskej časti po splnení 
podmienok žiadateľa na základe vyplnenej žiadosti. 
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5. Držiteľ karty je povinný pri jej používaní na požiadanie poskytovateľa zľavy predložiť preukaz 
totožnosti. 
  
6. Formulár žiadosti tvorí prílohu týchto zásad.  
 
7. V prípade straty karty bude žiadateľ povinný uhradiť v pokladni mestskej časti jednorazový 
administratívny poplatok za vydanie novej karty vo výške 5,00 EUR. Doklad o zaplatení predloží 
určenému pracovníkovi v Centre služieb občanom Miestneho úradu mestskej časti.  
 
 

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 (Staromestská knižnica, Staromestské centrum 
kultúry a vzdelávania a vstupné na 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 zapoja,   
e) poskytovanie služieb ako napríklad kaderníctvo, pedikúra, oprava obuvi, gastro a ďalších služieb 
v prevádzkach, ktoré sa do projektu zapoja.  
 
 
2. Zoznam zapojených prevádzkovateľov, firiem, združení  a služieb spolu s adresami, 
poskytovanými výhodami a možnosťou ich uplatnenia, bude zverejnený na webovej stránke 
mestskej časti  a bude k dispozícii v Centre služieb  občanom Miestneho úradu mestskej časti. 
Zoznam sa bude priebežne aktualizovať. V prípade záujmu môže držiteľ karty 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 STAROMESTSKÉHO SENIORA. 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  
 

 
 
 
Schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 118/2014 dňa 23. septembra 2014. 



Príloha Zásad poskytovania Karty staromestského seniora 
 
 
 
 

 

 
 

ŽIADOSŤ 
O VYDANIE KARTY STAROMESTSKÉHO 

SENIORA
Meno, priezvisko, titul:  ..................................................................................................... 

Adresa trvalého bydliska: .................................................................................................. 

Dátum narodenia: ............................................................................................................. 

Číslo OP: ......................................................................................................................... 

Kontakt (telefón, e-mail): .................................................................................................. 

Prehlasujem, že som poberateľom invalidného, predčasného, starobného (nehodiace sa prečiarknite) 

dôchodku, ktorý je priznaný od...................................., čo preukazujem potvrdením zo Sociálnej poisťovne.  

Čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/á právnych následkov v 
prípade uvedenia nepravdivých údajov. 

Súhlas so spracovaním osobných údajov žiadateľa: 
V zmysle zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov vyhlasujem, že súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti ako 
aj ďalších osobných údajov nevyhnutných pre účel vydania Karty staromestského seniora zo strany Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto so sídlom Vajanského nábrežie č. 3, 814 21 Bratislava. Súhlas na spracúvanie 
osobných údajov sa poskytuje na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom písomného 
oznámenia doručeného Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto . 

V Bratislave, dňa .......................................................   
Podpis žiadateľa 
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