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Zásady o poskytovaní finančného príspevku na dopravu 
pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Ružinov – r o z š í r e n i e 

Čl. I  

Úvodné stanovenia 

1. Zásady upravujú podmienky a postup pri poskytovaní finančného príspevku                      
na dopravu pre obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej častí Bratislava-Ružinov (ďalej 
len „príspevok na dopravu“), ktorí sú: 

     a) poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku (ďalej len „dôchodca"), alebo majú    
uzatvorenú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v dennom stacionári na území 
Bratislavy, 

     b) občania ŤZP  trvale  odkázaní na prepravnú službu a sú poberateľmi peňažného 
príspevku na  prepravu z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej len 
ÚPSVaR). 

 
2. Príspevky sa poskytujú z rozpočtu mestskej časti, sú poskytované   nad rámec zákonných 

povinnosti a nevzniká naň právny nárok. 

ČI. II  
Všeobecné ustanovenia 

1. Dopravu z miesta trvalého pobytu v mestskej časti Bratislava-Ružinov do zdravotníckeho 
zariadenia, denného stacionára alebo späť,  zabezpečuje dopravca podľa slobodného 
výberu oprávnenej osoby. 

2. Príspevok na dopravu sa poskytuje dôchodcom, alebo klientom denného stacionára 
výhradne na zabezpečenie dopravy z miesta trvalého bydliska v MČ Bratislava-Ružinov   
do zdravotníckeho zariadenia, denného stacionára alebo späť. 

3.  Príspevok na dopravu pre ŤZP občanom sa poskytuje výhradne na zabezpečenie 
prepravy na území mesta Bratislava špeciálne upraveným motorovým vozidlom        
s plošinou pre vozičkárov do hmotnosti 300 kg (aj s vozíkom) s ukotvením vozíka     
vo vozidle a pripútaním vozičkára bezpečnostným pásom. 

4.  Jednou jazdou podľa týchto zásad sa rozumie doprava z miesta trvalého bydliska              
do zdravotníckeho zariadenia, denného stacionára alebo doprava zo zdravotníckeho 
zariadenia, denného stacionára do miesta trvalého bydliska, nevzťahuje sa na občanov 
v Čl.  I písmena b). 

5.  Príspevky sa budú vyplácať iba do vyčerpania prostriedkov finančného krytia určených        
v rozpočte mestskej časti Bratislava-Ružinov na príslušný rozpočtový rok. 
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ČI. III  
Účel poskytnutia príspevkov na dopravu 

Účelom poskytovania príspevkov na dopravu je podporiť a pomôcť znížiť finančné zaťaženie 
dôchodcov a ŤZP občanov poberateľov peňažného príspevku na prepravu  ako aj zvýšiť 
dostupnosť prepravnej služby. 

ČI. IV  
Cieľové skupiny žiadateľov o príspevky na dopravu 

1. Oprávnenou osobou na poskytnutie príspevku na dopravu je občan s trvalým pobytom             
v mestskej častí Bratislava-Ružinov aspoň tri roky ku d ňu podania žiadosti a spĺňa 
uvedené podmienky súčasne: 
a) je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý je jeho jediným 

príjmom, alebo má uzatvorenú zmluvu na poskytovanie sociálnej služby v dennom 
stacionári a 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. 

b) je ŤZP občan a súčasne poberateľom peňažného  príspevku na prepravu 
z ÚPSVaR. 

 

ČI . V 
Suma príspevkov na dopravu 

1. Osobe oprávnenej podľa Čl. IV, ods. 1 písmena a)  týchto zásad je mestská časť oprávnená    
poskytnúť  príspevok  na dopravu podľa výšky príjmových pásiem nasledovne : 

a) oprávnenej osobe, ktorej výška príjmu nepresiahne sumu do 305,00 Eur príspevok            
vo výške  3,00 Eur za jednu uskutočnenú jazdu,  

b) oprávnenej osobe, ktorej výška príjmu presahuje sumu 305,01 Eur, ale nepresahuje sumu 
415,00 Eur príspevok vo výške 2,50 Eur za jednu uskutočnenú jazdu,  

c) oprávnenej osobe, ktorej výška príjmu presiahne sumu 415,01 Eur príspevok vo výške 
2,00 Eur za jednu uskutočnenú jazdu. 

2. Osobe oprávnenej podľa Čl. IV, ods. 1 písmena b) týchto zásad je mestská časť 
oprávnená poskytnúť príspevok  na dopravu vo výške 5,00 Eur za jednu uskutočnenú 
jazdu. 
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ČI. VI 
 

Konanie o poskytnutí príspevkov 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 www.ruzinov.sk, alebo je v prvom 
kontakte miestneho úradu. 

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. 
       4.  O  priznaní príspevku na dopravu rozhoduje odbor sociálnych vecí. 
       5.  Priznanie o oprávnenosti na príspevok na dopravu platí do 15. decembra príslušného                 
            kalendárneho roka 
       6. Pre výplatu príspevku na dopravu predloží oprávnená osoba, alebo osoba ňou 

splnomocnená potvrdenie o poskytnutej zdravotnej starostlivosti s vyznačeným dátumom, 
alebo potvrdenie 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 vypláca oprávnenej osobe, alebo ňou splnomocnenej osobe   

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

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňa 1.8. 2019 

Schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. ...../2019 dňa 25.6.2019 . 
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Príloha č 1  

 
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA DOPRAVU 1) 
  
 
A. ÚDAJE O ŽIADATE ĽOVI 

 
Osobné údaje žiadate ľa 
Priezvisko:      Rodné priezvisko: 

Meno:                                               Titul: Štátna príslušnosť: 
Dátum a miesto narodenia: Rodné číslo: 
č. OP: 
 
Trvalé bydlisko žiadate ľa                                            Overil:  2) 
Ulica a číslo:                                        
Bratislava-Ružinov 

PSČ: 

Telefonický kontakt: 
Emailová adresa : 

 
B.    ÚDAJE O DÔCHODKU  

Aktuálne údaje v roku podania žiadosti  
Starobný alebo invalidný dôchodok   
rozhodnutie/potvrdenie SP/zo dňa  

 
 

C. SPÔSOB VYPLATENIA PRÍSPEVKU 
 
 

 na účet; IBAN: ......................................... ............................................. 
  

 v hotovosti 
 
 
Poznámka: 
SP – Sociálna pois ťovňa 
 
1) Zásady o poskytovaní finan čného príspevku na dopravu pre obyvate ľov MČ 
Bratislava-Ružinov 
2) Overí zamestnanec prvého kontaktu odboru sociáln ych vecí pod ľa platného 
občianskeho preukazu žiadate ľa 
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D.  VYHLÁSENIE A SÚHLAS ŽIADATE ĽA 
 
 
ČESTNÉ VYHLÁSENIE: 
 
Vyhlasujem, že nie som poberateľom peňažného príspevku na prepravu alebo na 
kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného 
motorového vozidla       od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a mojim jediným 
príjmom je dôchodok. 
Súhlasím s vyžiadaním údajov o mojej osobe potrebných pre rozhodnutie o sociálnej 
pomoci      od úradu práce sociálnych vecí a rodiny. 
 
Svojim podpisom  potvrdzujem, že som  poberateľom starobného, predčasného 
starobného alebo invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu a nedisponujem 
akýmkoľvek iným príjmom. Tieto údaje sú pravdivé a úplné. Som si vedomý/á právnych 
následkov nepravdivého čestného vyhlásenia,   na ktoré ma upozornil overujúci správny 
orgán v zmysle § 39 zákona  č. 71/1967 Zb. a § 21 zákona č. 372/1990 Zb. 
 

Svojim podpisom týmto Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava–Ružinov dobrovoľne 
sprístupňujem svoje osobné údaje a súhlasím s ich spracovaním a použitím, v rozsahu 
uvedených vo formulári za účelom poskytnutie finančného príspevku na dopravu, a to 
všetko v súlade          so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dobu určenú 
registratúrnym poriadkom MÚ.  
 
 
 
 
V Bratislave dňa  ........................       .................................................... 

                                       podpis žiadateľa  
 
 
 
 
 
 
 

Poučenie   
Okrem požadovaných údajov uvedených v žiadosti je p otrebné predloži ť: 
- k nahliadnutiu ob čiansky preukaz žiadate ľa, 
- kópiu rozhodnutia o starobnom dôchodku (založí sa d o spisu) 
- účtovné doklady a potvrdenie o návšteve lekára 
- potvrdenia o úhrade dopravy a potvrdenia o návšteve  lekára 
- Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby spolu s výkaz om návštev v dennom 

centre 
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Príloha č. 2 
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA DOPRAVU PRE 
OBČANOV ŤZP 2) 
  
 
B. ÚDAJE O ŽIADATE ĽOVI 

 
Osobné údaje žiadate ľa 
Priezvisko:      Rodné priezvisko: 

Meno:                                               Titul: Štátna príslušnosť: 
Dátum a miesto narodenia: Rodné číslo: 
č. OP: 
 
Trvalé bydlisko žiadate ľa                                              Overil:  2) 
Ulica a číslo:                                        
 Bratislava-Ružinov 

PSČ: 

Telefonický kontakt: 
Emailová adresa : 

 
B.    ÚDAJE ÚPSVaR  

Aktuálne údaje v roku podania žiadosti  
Právoplatné rozhodnutie o poberaní peňažného príspevku na prepravu z ÚPSVaR    
 
   

 
 

C. SPÔSOB VYPLATENIA PRÍSPEVKU 
 
 

 na účet; IBAN: ......................................... ............................................. 
  

 v hotovosti 
 
 
Poznámka: 
ÚPSVaR – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 
 
1) Zásady o poskytovaní finan čného príspevku na dopravu pre obyvate ľov  
    MČ Bratislava-Ružinov 
2) Overí zamestnanec prvého kontaktu odboru sociáln ych vecí pod ľa  
     platného ob čianskeho preukazu žiadate ľa 
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D.  VYHLÁSENIE A SÚHLAS ŽIADATE ĽA 
 
 
 
Súhlasím s vyžiadaním údajov o mojej osobe potrebných pre rozhodnutie o sociálnej 
pomoci      od úradu práce sociálnych vecí a rodiny. 
 
Svojim podpisom týmto Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava–Ružinov dobrovoľne 
sprístupňujem svoje osobné údaje a súhlasím s ich spracovaním a použitím, v rozsahu 
uvedených vo formulári za účelom poskytnutia finančného príspevku na dopravu, a to 
všetko v súlade         so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dobu určenú 
registratúrnym poriadkom MÚ.  
 
 
 
 
V Bratislave dňa  ........................       .................................................... 

                                       podpis žiadateľa  
 
 
 
 
 
 
 

Poučenie   
Okrem požadovaných údajov uvedených v žiadosti je p otrebné predloži ť: 
- k nahliadnutiu ob čiansky preukaz žiadate ľa, 
- právoplatné rozhodnutie o poberaní pe ňažného príspevku na prepravu z ÚPSVaR      
- potvrdenia o úhrade dopravy a potvrdenia o návšte ve lekára 
- Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby spolu s výk azom návštev v dennom 
centre 
 

 
 


