
 
 

 
 
Príspevok na výlety pre dôchodcov organizované mestskou časťou v zmysle 
platného VZN č. 3/2019, s účinnosťou od 31.5.2019 

 
 
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.13/2016, doplneného o   VZN č. 
22/2017 zo dňa  12.12.2017, VZN č. 3/2019 zo dňa 30.4.2019 Mestskej časti 
Bratislava-Ružinov, Mierová 21, oprávnenej osobe podľa § 35 sa  môže poskytovať 
finančný príspevok       na výlety pre dôchodcov organizované mestskou časťou.   
    
 „Osobou oprávnenou na poskytnutie príspevku na výlety pre dôchodcov 
organizované mestskou časťou (ďalej len „príspevok na výlety pre dôchodcov“) je 
obyvateľ mestskej časti, ktorý je zároveň poberateľom starobného dôchodku alebo 
predčasného starobného dôchodku  a nedisponuje akýmkoľvek iným príjmom okrem 
poberaného dôchodku. Oprávnená osoba je povinná uhradiť účastnícky poplatok 
podľa výšky príjmových pásiem nasledovne:  
 
            a) oprávnená osoba, ktorej výška starobného dôchodku alebo predčasného 

starobného dôchodku nepresahuje sumu 365,- Eur, uhradí poplatok za výlet 
vo výške 1,00 Eur, 

            b) oprávnená osoba, ktorej výška starobného dôchodku alebo predčasného 
starobného  dôchodku  presahuje sumu 365,01 EUR, ale nepresahuje sumu 
565,- EUR, uhradí poplatok za výlet vo výške 5,00 EUR, 

  c) oprávnená osoba, ktorej výška starobného dôchodku, alebo predčasného 
starobného dôchodku presahuje sumu 565,01 EUR, uhradí poplatok za výlet 
vo výške 10,00 EUR.“ 

 
V súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti, ktorým bol schválený 
rozpočet pre príslušný rozpočtový rok, môže mestská časť osobe oprávnenej podľa § 
35 ods. 1 tohto nariadenia priznať príspevok na výlety pre dôchodcov na základe 
písomnej prihlášky na konkrétny výlet, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 9 tohto 
nariadenia.  
 
Spolu s prihláškou na výlet zájazd pre dôchodcov podľa predchádzajúceho odseku je 
žiadateľ povinný predložiť miestnemu úradu všetky dokumenty preukazujúce 
oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia príspevku na výlety pre dôchodcov, 
najmä: 
 
a) k nahliadnutiu rozhodnutie Sociálnej poisťovne o aktuálnej výške starobného alebo 
predčasného starobného dôchodku, 
  
b) akékoľvek iné potvrdenia potrebné na preukázanie skutočností tvrdených 
v prihláške, ktoré žiadateľ môže predložiť alebo mestská časť prostredníctvom svojho 
povereného zamestnanca dôvodne požadovať. 


