
Zásady o poskytovaní finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 

 

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Zásady upravujú podmienky a postup pri poskytovaní finančného príspevku na dopravu 

pre obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

(ďalej len príspevok na dopravu“), ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku alebo 

invalidného dôchodku (ďalej len „dôchodca“) alebo majú uzatvorenú zmluvu 

o poskytovaní sociálnej služby v dennom stacionári na území Bratislavy a sú ŤZP trvale 

odkázaní na prepravnú službu ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu v zmysle 

platného komplexného posudku Úradu práce sociálnych vecí a rodiny a nepoberajú 

peňažný príspevok na prepravu z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 

2. Príspevok na dopravu sa poskytuje z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 

Ves , je poskytovaný nad rámec zákonných povinností a nevzniká naň právny nárok. 

 

 

Článok II 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Doprava z miesta trvalého pobytu do zdravotníckeho zariadenia, denného stacionára 

alebo späť si zabezpečuje oprávnená osoba podľa slobodného výberu a vlastného 

uváženia. 

2. Príspevok na dopravu sa poskytuje dôchodcom alebo klientom denného stacionára 

výhradne na zabezpečenie dopravy z miesta trvalého bydliska do zdravotníckeho 

zariadenia, denného stacionára alebo späť.   

3. Príspevok na dopravu pre ŤZP občanov sa poskytuje výhradne na zabezpečenie 

prepravy na území mesta Bratislavy autorizovaným prepravcom na individuálnu 

prepravu osôb.  

4. Jednou jazdou podľa týchto zásad sa rozumie doprava z miesta trvalého bydliska do 

zdravotného zariadenia, do denného stacionára alebo doprava zo zdravotníckeho 

zariadenia alebo z denného stacionára do miesta trvalého bydliska. 

5. Príspevok sa bude vyplácať iba do vyčerpania prostriedkov finančného krytia určených 

v rozpočte mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na príslušný rozpočtový rok. 

 

 

Článok III 

Účel poskytovania príspevkov na dopravu 

 

1. Účelom poskytovania finančných príspevkov na dopravu je podporiť a pomôcť znížiť 

finančné zaťaženie dôchodcov a ŤZP občanov, umožniť využívať sociálnu službu 

poskytovanú v dennom stacionári a súčasne prispieť k skvalitneniu ich života. 



Článok IV 

Cieľové skupiny žiadateľov o príspevok na dopravu 

 

1. Oprávnenou osobou na poskytnutie príspevku na dopravu je obyvateľ s trvalým 

pobytom v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves aspoň 1 rok ku dňu podania 

žiadosti  a ktorý spĺňa uvedené podmienky : 

- je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku, alebo má uzatvorenú 

zmluvu na poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári, 

- nie je poberateľom peňažného príspevku na kúpu alebo úpravu osobného 

motorového vozidla, peňažného príspevku na prepravu  alebo peňažného príspevku na 

kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného 

motorového vozidla od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny po dobu 7. rokov od 

vydania rozhodnutia. 

 

 

Článok V 

Suma príspevkov na dopravu 

 

1.  Osobe oprávnenej podľa Článku IV. týchto zásad je mestská časť Bratislava-Devínska 

Nová Ves oprávnená poskytnúť príspevok na dopravu vo výške 3,50€ za jednu 

uskutočnenú jazdu maximálne 7,-€ za jeden deň. 

 

 

Článok VI. 

Konanie o poskytnutí príspevku na dopravu 

 

1. Konanie o poskytnutí príspevku na dopravu sa začína na základe podania vyplneného  

tlačiva Žiadosť o poskytnutí finančného príspevku na dopravu (ďalej len „žiadosť“), 

ktoré je zverejnené na webovej stránke mestskej časti alebo v papierovej forme na 

pracovisku prvého kontaktu. 

2. Žiadateľ o príspevok na dopravu je povinný priložiť k písomnej žiadosti  všetky doklady 

preukazujúce oprávnenosť poskytnutia pomoci tak, ako je uvedené v žiadosti. 

3. Žiadosť sa podáva jedenkrát na príslušný kalendárny rok v termíne, ktorý každoročne 

vyhlasuje starosta mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. 

4. O priznaní príspevku a na dopravu rozhoduje starosta mestskej časti na základe 

odporúčania sociálnej komisie.  

5. Priznanie o oprávnenosti na príspevok na dopravu platí do 31. decembra príslušného 

kalendárneho roka. 

6. Pre výplatu príspevku na dopravu predloží oprávnená osoba alebo osoba ňou 

splnomocnená potvrdenie o lekárskom vyšetrení s vyznačeným dátumom alebo 

o pobyte v dennom stacionári a platný doklad z registračnej pokladnice vybraného 

dopravcu o úhrade za uskutočnenú dopravu (ďalej len „doklady“). 

7. Doklady predloží oprávnená osoba alebo osoba ňou splnomocnená jedenkrát 

štvrťročne. 

8. Príspevok na dopravu sa vypláva oprávnenej osobe  alebo ňou splnomocnenej osobe 

spätne, jedenkrát za štvrťrok a to do 30 dní po doložení dokladov za konkrétny štvrťrok. 



9. Za konkrétny štvrťrok sa považuje: 

- 1.  štvrťrok : 1. január  - 31. marec  

- 2.  štvrťrok : 1. apríl – 30. jún 

- 3.  štvrťrok : 1. júl – 30. september  

- 4.  štvrťrok :  1. október – 31. december. 

 

 

Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2020. 

2. Zásady o poskytovaní finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves boli schválené uznesením miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 142/12/2019. 

 

 

 

 

         Dárius Krajčír 

starosta mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves 

 

 


