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Kód uznesenia:  10.4.1 
 
 
 
 
 
 

Návrh uznesenia 
 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu  
 
 
 

berie na vedomie 
 
 

informáciu o možnostiach realizácie bezplatnej prepravy pre príbuzných  držiteľov preukazu 
politických väzňov.  
 
 



Dôvodová správa 
 

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 3.2.2016 bolo prijaté uznesenie č. 357/2016, 
ktorým MsZ schválilo: 
1. zľavy v cestovnom pre držiteľov preukazu politických väzňov a ich príbuzných v prvom 

rade (manžel, manželka, brat, sestra, deti narodené pred 17.11.1989) sa určujú na 100% 
ceny cestovného, 

2. zľavy v cestovnom pre obyvateľov Bratislavy, ktorí dosiahli 70 rokov sa určujú na 100 % 
ceny cestovného  v termíne 1.4.2016. 

 
Uznesenie MsZ č. 357/2016 v prvom bode rozširuje aktuálne platnú skupinu držiteľov 
preukazov protikomunistického odboja na využívanie  90 % zľavy  o najbližších príbuzných 
politických väzňov tak, že pre celú skupinu určuje 100 % zľavu. V tejto súvislosti 
konštatujeme, že po vstupe do  IDS BK hlavné mesto už nemôže samostatne rozhodovať 
o zmene prepravných podmienok jednotlivých skupín cestujúcich pri cestovaní v Bratislave 
a musí dospieť k dohode s ostatnými účastníkmi tohto systému (Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR a Bratislavský samosprávny kraj). Tak je to pri všetkých 
potenciálnych návrhoch hlavného mesta meniť schválené tarifné podmienky v IDS BK 
a iniciovaní výhodnejšieho cestovného pre vybrané skupiny cestujúcich.  
 
Určenie 100 % zľavy v bode 2 uznesenia č. 357/2016 pre obyvateľov Bratislavy, ktorí 
dosiahli 70 rokov zodpovedá aktuálne platnému stavu. Obyvatelia s trvalým pobytom 
v Bratislave nad 70 rokov cestovali a aj po spustení IDS BK od 1.11.2015 cestujú bezplatne 
na tzv. osobitné cestovné, kde jedinou podmienkou ich bezplatného cestovania je vybavenie 
sieťového SeniorPasu s PCL na 365 dní cez bezkontaktnú čipovú kartu (BČK) vydanú 
v predajniach prepravujúcich dopravcov.  To znamená, že tento bod uznesenia je  plnený. 
K podmienke vybaviť si SeniorPas pre cestovanie v IDS BK uvádzame, že tento je 
vyžadovaný všeobecne záväznými predpismi SR. Napríklad Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej 
doprave určuje autobusovým dopravcom povinnosť  prepravovať cestujúcich podľa tarify 
a vydať cestujúcemu cestovný lístok  alebo iný doklad potvrdzujúci zaplatenie cestovného 
alebo ho zaevidovať v elektronickom systéme, ak sa na zaplatenie cestovného použilo 
elektronické cestovné. Zároveň dopravcom určuje povinnosť uzatvoriť zmluvu o preprave 
osôb s každým cestujúcim pripraveným na zastávke. 
 
Z hľadiska možností realizácie bezplatnej prepravy pre príbuzných  držiteľov preukazu 
politických väzňov pri existencii IDS BK a schválených základných dokumentov pre jeho 
fungovanie sú možné 2 spôsoby riešenia:  
1. Zmena schváleného Cenníka IDS BK, vrátane schválených tarifných podmienok 

o vybraných skupinách cestujúcich (ŤZP, darcovia krvi, odbojári ) v jeho Dodatku č.1, 
doplnením o nové skupiny cestujúcich a zvýšenie zľavy. Na zmenu Cenníka je potrebné 
dosiahnuť dohodu s Bratislavským samosprávnym krajom, Ministerstvom dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja a spoločnosťou BID, a.s. ako koordinátorom 
a navrhovateľom tarifných podmienok v IDS BK, 

2. Uplatnenie výnimky z tarifných podmienok IDS BK tak, že  podmienky navrhnutej 100 % 
zľavy pre príbuzných držiteľov preukazu politických väzňov by platili len vo vozidlách 
DPB, a.s. Aj s týmto  riešením musia súhlasiť partneri IDS BK. 

 
Pre lepšiu orientáciu v potrebných krokoch realizácie 100 % -nej  zľavy v podmienkach 
existencie IDS BK, vzťahov partnerov a platných dokumentov uvádzame  Diagram možnej 
realizácie návrhu bezplatnej prepravy v IDS BK.    



 



Návrh na zľavy v MHD 
 

kód uzn.: 11.1 

 
Uznesenie č. 357/2016 

zo dňa 3. 2. 2016 
 
Mestské zastupiteľstvo  

schvaľuje 
1.    zľavy v cestovnom pre držiteľov preukazu politických väzňov a ich príbuzných v 
prvom rade (manžel, manželka, brat, sestra, deti narodené pred 17. 11. 1989) sa určujú na 
100 % ceny cestovného 
 
2.     zľavy v cestovnom pre obyvateľov Bratislavy, ktorí dosiahli 70 rokov sa určujú na 
100 % ceny cestovného. 
                                                                                                   T:  1. 4. 2016 
 


