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Návrh uznesenia   
 
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

A. berie na vedomie 
 

predloženú Petíciu „Vráťme seniorom a zdravotne postihnutým občanom dopravu 
v Bratislave“, ktorej bolo vyhovené Uznesením mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy  č. 408/2016 zo dňa 31.03.2016  v časti A bod 1 vo veci zvýšenia dodatočnej zľavy 
na 100% pre držiteľov preukazov ŤZP a ŤZP-S, držiteľov Diamantovej plakety prof. MUDr. 
Jánskeho, držiteľov preukazov účastníkov protikomunistického odboja a politických väzňov 
a ich príbuzných v prvom rade (manžel, manželka, brat, sestra, deti), narodených 
pred 17. 11. 1989, s trvalým pobytom v Bratislave. 
 

B. žiada  
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
aby konal v súlade s právoplatným rozhodnutím Okresného súdu Bratislava I vo veci 
bezplatného cestovania osobám nad 70 rokov na občiansky preukaz.  

 
 TK:  každé 3 mesiace 
 od 01. 06. 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Dôvodová správa 
 

Dňa 01. 03. 2016 bola na Magistrát doručená Petícia: „Vráťme seniorom a zdravotne 
postihnutým občanom dopravu v Bratislave“. Petíciu podporilo 5 081 občanov, z toho bolo 
platných 4 016 podpisov. Podpísaní občania žiadajú primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh na opätovné zavedenie 100 % 
zľavy na cestovanie pre ťažko zdravotne postihnutých občanov a umožnili seniorom 
nad sedemdesiat rokov cestovať v bratislavskej mestskej hromadnej doprave opäť len 
na základe občianskeho preukazu a to už v priebehu budúceho roka.  

K predmetnej petícii stanovisko pripravila sekcia dopravy – oddelenie dopravného 
inžinierstva magistrátu:  

Zmena bezplatnej prepravy ťažko zdravotne postihnutých občanov (ďalej len „ŤZP“) 
na zľavnenú s 50 %-nou  zľavou bola určená  schválením tarifných podmienok Integrovaného 
dopravného systému v Bratislavskom kraji (ďalej len „IDS BK“) ešte v roku 2012 na návrh 
spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. (ďalej len „BID, a. s.“) v Mestskom 
zastupiteľstve Hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „MsZ“) a zároveň v zastupiteľstve 
Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“). Pokračovanie bezplatnej prepravy 
pre ŤZP do 01. 11. 2015 bolo na základe schválenej výnimky z tarifných podmienok IDS BK 
poslancami MsZ s platnosťou len pre územie Bratislavy a vozidlá Dopravného podniku 
Bratislava, a. s. (ďalej len „DPB, a. s.“)  To znamená, že ŤZP sa do zavedenia III. etapy IDS 
BK nemohli bezplatne prepravovať vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ďalej 
len „ZSSK“) ani prímestských autobusoch Slovak Lines, a. s. v Bratislave ani na území 
Bratislavského kraja, kde už vtedy platila 50 %- ná zľava.  

Pre zmiernenie dopadu schválenej 50 % zľavy v IDS BK pre ŤZP, poslanci MsZ 
a BSK schválili rozšírenie zľavy z 50 % na 90 %, pričom zaviazali mesto aj kraj poskytovať 
refundáciu dodatočnej zľavy predajcom predplatných cestovných lístkov zo svojich 
rozpočtov. 

Na refundáciu 90% zľavy za ŤZP sa v rozpočte hlavného mesta vyčlenilo na rok 2016 
cca 1,8 mil. €.  

Taktiež zrušenie bezplatného cestovania seniorov nad 70 rokov v MHD len 
na občiansky preukaz vyplynulo zo schválených tarifných podmienok IDS BK v roku 2012. 
Toto bolo nahradené cestovaním tejto skupiny cestujúcich na cestovné lístky, ktorými sú 
SeniorPasy s PCL na 365 dní nahrané - vyznačené na bezkontaktnú čipovú kartu (BČK). 
BČK v tomto prípade predstavuje len nosič PCL. Východiskom pre návrh zavedenia 
SeniorPasov bol rozdielny prístup k výške zliav, k forme preukazovania oprávnenia na ich 
využívanie a vydávaniu cestovných lístkov, ktoré boli uplatňované pred zavedením 
integrovaného systému. Najproblematickejším pri tvorbe zjednotenej tarifnej politiky IDS BK 
bolo nastavenie jednotného rozsahu zliav vo vozidlách  DPB, Slovak Lines, a. s. a ZSSK, 
keďže tento rozsah sa historicky vyvíjal diametrálne odlišne a zohľadňoval možnosti štátneho, 
regionálneho a mestského objednávateľa dopravných služieb vo verejnom záujme 
u dopravcov v podmienkach aktuálne platných záväzných predpisov. V podmienkach 
prepravy seniorov v MHD to bol nárok na bezplatnú prepravu a v podmienkach regionálnych 
dopravcov osobitné cestovné (u ZSSK 0,15 eur/50 km a Slovak Lines, a. s. 0,20/25 km). 
Prakticky bolo možné tarifné podmienky DPB, a. s. upraviť v súlade s podmienkami ZSSK 
a Slovak Lines, a. s., ktoré sú približne rovnaké, alebo naopak tarifné podmienky ZSSK 
a Slovak Lines, a. s. prispôsobiť DPB, a. s.. Koordinátor IDS BK, spoločnosť BID, a. s. 
v koncepcii navrhla prispôsobenie mestských tarifných zliav tým regionálnym, čím po ich 
schválení došlo k zavedeniu zľavenej prepravy pre ŤZP a osobitného cestovného pre Seniorov 
nad 70 rokov. 

Z uvedeného vyplýva, že po vstupe do IDS BK a zavedení  jeho III. etapy, zástupcovia 
hlavného mesta už nemôžu samostatne rozhodovať o tarifných podmienkach jednotlivých 



skupín cestujúcich pri cestovaní v Bratislave, ale musia dospieť k dohode s ostatnými 
účastníkmi tohto systému (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 
Bratislavský samosprávny kraj a ich zmluvní dopravcovia). 
 

Vo veci zvýšenia zľavy na 100 % pre ŤZP s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji sa 
podarilo dospieť k dohode s ostatnými účastníkmi IDS BK, za podmienky refundácie hodnoty 
zvýšenej zľavy predajcom cestovných lístkov z rozpočtu mesta a BSK.  
 

Primátor predložil na rokovanie MsZ dňa 31.03.2016 návrh na zvýšenie zliav na 100 
% pre skupiny cestujúcich s aktuálne platnou 90 % dodatočnou zľavou, ktoré boli dohodnuté 
s partnermi IDS BK a to ŤZP, darcov krvi s Diamantovou plaketou a účastníkov 
protikomunistického odboja a politických väzňov s trvalým pobytom v Bratislave. Predložený 
návrh bezplatnú prepravu uvedených skupín cestujúcich bol zastupiteľstvom schválený.  

 
Následne aj Zastupiteľstvo BSK bude rokovať na aprílovom zastupiteľstve o 100 % 

zľave rovnakých skupín cestujúcich pre obyvateľov s trvalým pobytom v okresoch Malacky, 
Pezinok a Senec. Účinnosť schválenia 100 % zľavy pre skupiny cestujúcich je dohodnutá 
od 1.5.2016 s tým, že cestujúcim, ktorí si už zakúpili PCL bude vrátená hodnota PCL 
poštovou poukážkou do dvoch mesiacov.  

 
Pri požiadavke  umožnenia bezplatného cestovania osobám nad 70 rokov na občiansky 

preukaz v súčasnosti  môžu tieto osoby dočasne cestovať v IDS BK len na občiansky preukaz, 
pretože Okresný súd Bratislava I nariadil predbežným opatrením všetkým dopravcom 
zapojených do IDS BK, vykonávať bezplatnú prepravu osôb po dovŕšení 70 rokov aj 
v prípade preukázania sa iba občianskym preukazom.  
Toto rozhodnutie súdu má okamžitú účinnosť a súvisí so žalobou Európskeho inštitútu 
na ochranu spotrebiteľa a právny štát, ktorému vadí podmienenie bezplatnej prepravy 
seniorom vybavovaním si SeniorPasu. Týmto predbežným opatrením súd nariadil vykonávať 
bezplatnú dopravu na občiansky preukaz aj takým dopravcom, ktorí ju pred vznikom IDS BK 
neposkytovali  a cestujúci platili cestovné.  Voči rozhodnutiu Okresného súdu Bratislava 
I podali všetci dopravcovia, ktorí majú nariadené prepravovať bezplatne na občiansky 
preukaz  každý samostatne odvolanie.  
 

Nakoľko určovanie výšky cien, vrátane tarifných podmienok spadá do výkonu 
verejnej správy, a to na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme uzatváranej medzi 
dopravcom a objednávateľom dopravných služieb očakávame, že odvolací súd  do konca 
apríla rozhodne o zrušení uznesenia Okresného súdu Bratislava I o vydaní predbežného 
opatrenia v právnej veci č. k. 14C 6/2016 a toto konanie zastaví, resp. zamietne v celom 
rozsahu. Na základe definitívneho rozhodnutia súdu bude určený spôsob preukazovania 
nároku na bezplatnú prepravu pre osoby po dovŕšení 70 rokov v IDS BK.  
Až po rozhodnutí odvolacieho súdu bude možné s partnermi v IDS BK riešiť obsah 
rozhodnutia prípadnou zmenou tarifných podmienok pre osoby nad 70 rokov. 

 
  

 







Návrh na zvýšenie zliav pre skupiny cestujúcich s aktuálne platnou dodatočnou zľavou 

kód uzn.: 10.4.1 

     Uznesenie č. 408/2016 
zo dňa 31. 3. 2016 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

    A. schvaľuje 

1. zvýšenie dodatočnej zľavy na 100 % pre držiteľov preukazov ŤZP a ŤZP-S, držiteľov 
Diamantovej plakety prof. MUDr. Jánskeho, držiteľov preukazov účastníkov 
protikomunistického odboja a politických väzňov  a ich príbuzných v prvom rade (manžel, 
manželka, brat, sestra, deti), narodených pred 17. 11. 1989, s trvalým pobytom 
v Bratislave. 

 
2.  vrátenie zaplatenej ceny predplatného cestovného lístka cestujúcimi zo skupiny uvedených 

v časti A bode 1 tohto uznesenia, pri kúpe predplatného lístka v Integrovanom dopravnom 
systéme v Bratislavskom kraji pre zóny 100+101 s dodatočnou zľavou 90 %. 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy  

podpísať Dodatok č. 2 k Cenníku č. 1/2015, ktorým sa v IDS BK stanovujú ceny cestovných 
lístkov. 

- - - 
 



18.1.1.Kód uzn.:

Petícia: "Vráťme seniorom a zdravotne postihnutým občanom dopravu v Bratislave"

Uznesenie 315/2016
zo dňa 14.04.2016

Mestská rada po prerokovaní materiálu
 

odporúča
 
Mestskému zastupiteľstvu havného mesta SR Bratislavy
1. zobrať na vedomie
Petíciu „Vráťme seniorom a zdravotne postihnutým občanom dopravu v Bratislave“, ktorej bolo vyhovené uznesením
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  č. 408/2016 zo dňa 31. 3. 2016  v časti A bod 1 vo veci
zvýšenia dodatočnej zľavy na 100% pre držiteľov preukazov ŤZP a ŤZP-S, držiteľov Diamantovej plakety prof.
MUDr. Jánskeho, držiteľov preukazov účastníkov protikomunistického odboja a politických väzňov a ich príbuzných
v prvom rade (manžel, manželka, brat, sestra, deti), narodených pred 17. 11. 1989, s trvalým pobytom v Bratislave.

2. požiadať  
primátora hlavného mesta SR Bratislavy
aby konal v súlade s právoplatným rozhodnutím Okresného súdu Bratislava I vo veci bezplatného cestovania osobám
nad 70 rokov na občiansky preukaz.
 

                                                         TK: každé 3 mesiace
počnúc 1. 4. 2016

 

- - -



Výpis zo záznamu z mimoriadneho rokovania 
Komisie dopravy a informa čných systémov MsZ 

zo dňa 15.04.2016 
 
 
 
K bodu 1 
Petícia „Vrá ťme seniorom a zdravotne postihnutým ob čanom dopravu v Bratislave“. 

 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ 
 
odporú ča 
 
Mestskému zastupiteľstvu hl. m. SR Bratislavy 
 
a) zobra ť na vedomie 

 
Petíciu „Vráťme seniorom a zdravotne postihnutým občanom dopravu v Bratislave“, ktorej 
bolo vyhovené Uznesením mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  
č. 408/2016 zo dňa 31.03.2016  v časti A bod 1 vo veci zvýšenia dodatočnej zľavy na 100% 
pre držiteľov preukazov ŤZP a ŤZP-S, držiteľov Diamantovej plakety prof. MUDr. Jánskeho, 
držiteľov preukazov účastníkov protikomunistického odboja a politických väzňov a ich 
príbuzných v prvom rade (manžel, manželka, brat, sestra, deti), narodených pred 17. 11. 
1989, s trvalým pobytom v Bratislave, 
 
b) požiada ť  
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby konal v súlade s právoplatným rozhodnutím Okresného súdu Bratislava I, vo veci 
bezplatného cestovania osobám nad 70 rokov na občiansky preukaz.  
 
TK: každé 3 mesiace 

  
 
Hlasovanie:     prítomní: 13      za: 10       proti: 1       zdržal sa: 2      nehlasoval: 0 
 
Uznesenie bolo odsúhlasené. 
 
 
 

JUDr., Mgr. Jozef Uhler, v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 

tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave dňa 15. 04. 2016 
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