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Návrh uznesenia   
 
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

A. berie na vedomie 
 

predloženú Petíciu za uľahčenie dopravy seniorom v Bratislavskej integrovanej doprave. 
 

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 04. 03. 2016 bola na Magistrát doručená Petícia za uľahčenie dopravy seniorov 
v Bratislavskej integrovanej doprave. Petíciu podporilo 3 505 občanov, z toho bolo platných 
3 148 podpisov. V predmetnej petícií občania žiadajú, aby mestské zastupiteľstvo a krajské 
zastupiteľstvo odsúhlasili, že na preukázanie nároku na bezplatnú dopravu v Bratislavskej 
integrovanej doprave pre seniorov nad 70 rokov v celom kraji je možné použiť okrem 
SeniorPasu aj preukaz totožnosti a v takom prípade sa nastúpenie do vozidla považuje 
za uzavretie zmluvy s dopravcom v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.  

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

Spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a. s. (ďalej len „BID, a. s.“) zriadená 
za účelom vytvorenia a zabezpečenia prevádzky Integrovaného dopravného systému 
v Bratislavskom kraji (ďalej len „IDS BK“) pri riešení možnosti pokračovať v historicky 
uplatňovanej sociálnej politike bezplatného cestovania osôb nad 70 rokov v mestskej 
hromadnej doprave (ďalej len „MHD“) aj v podmienkach IDS BK vychádzala z ustanovení 
aktuálne platných odvetvových zákonov v Slovenskej republike, ktoré určujú povinnosti 
dopravcov. 

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v § 11, ods. 1, písm. b) 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“ 
a písm. c) im určuje povinnosť: „uzatvoriť zmluvu o preprave osôb s každým cestujúcim 
pripraveným na zastávke...„ . Obsahom zmluvy je podľa prepravného poriadku záväzok 
dopravcu prepraviť cestujúceho z nástupného do cieľového miesta, ako aj záväzok 
cestujúceho zaplatiť cenu za prepravu.  

Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v § 16, ods. 1, písm. a) určuje 
dopravcom: „uskutočňovať prepravu cestujúcich podľa prepravného poriadku a podľa 
uzatvorenej zmluvy o preprave“ a v písm. b) „uskutočňovať prepravu cestujúcich podľa 
cestovného poriadku za cestovné podľa tarify cestovného“. Žiadny právny predpis 
nedefinuje preukaz totožnosti (občiansky preukaz) ako možnú náhradu cestovného 
lístka.  

Na základe uvedených ustanovení zákonov, po zjednotení rôznych taríf dopravcov 
prepravujúcich cestujúcich v IDS BK a po schválení zjednotených tarifných podmienok 
mestským zastupiteľstvom a zastupiteľstvom BSK v decembri 2012 na úrovni 50% zľavy 
pre všetkých dôchodcov nad 60 rokov bez určenia hornej vekovej hranice vznikol návrh 
na „Osobitné cestovné“ formou sieťového SeniorPasu. Prostredníctvom SeniorPasu je teda 
zabezpečené pokračovanie bezplatnej prepravy pre osoby nad 70 rokov, pretože podľa 
zjednotených a schválených tarifných podmienok všetkými účastníkmi IDS BK by sa aj 
cestujúci nad 70 rokov prepravovali len s 50 % zľavou. SeniorPas je 365 dňovým 
predplatným  cestovným lístkom (ďalej len „PCL“) nahraným na bezkontaktnej čipovej karte. 
Tento cestovný lístok bezplatne získali cestujúci, ktorí preukázali nárok na „osobitné 
cestovné“ a to dovŕšením 70. roku veku po verifikácii ich preukazu totožnosti v predajniach 
dopravcov. Naďalej ide o bezplatnú prepravu tejto skupiny cestujúcich a platba 
za bezkontaktnú čipovú kartu na 5 rokov, prípadne platba za fotografiu sú len sprievodnými 
poplatkami tohto administratívneho procesu realizovaného hlavne v dôsledku plnenia 
zákonných predpisov. Potreba každoročného predlžovania nároku na bezplatné cestovanie 
vyplýva z časovej platnosti sortimentu predplatných cestovných lístkov používaných v IDS 
BK, kde PCL s najdlhšou časovou platnosťou je 365 dňový. Preto si oprávnené osoby musia 
chodiť „zakupovať“ bezplatne PCL v ročnej periodicite, ktorý sa nahráva na bezkontaktnú 
čipovú kartu a pri kontrole cestovných lístkov a aj prípadného plnenia zákonných predpisov 
je preukázateľné, že v čase cestovania má cestujúci platný cestovný lístok.   



Napriek uvedeným skutočnostiam v súčasnosti môžu osoby nad 70 rokov dočasne 
do definitívneho rozhodnutia súdu 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     







18.1.1.Kód uzn.:

Petícia za uľahčenie dopravy seniorom v Bratislavskej integrovanej doprave

Uznesenie 316/2016
zo dňa 14.04.2016

Mestská rada po prerokovaní materiálu
 

odporúča
 
Mestskému zastupiteľstvu hl. m. SR Bratislavy
1. zobrať na vedomie
petíciu za uľahčenie dopravy seniorom v Bratislavskej integrovanej doprave.

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

- - -



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

zo dňa 15.04.2016 
 
 
 
 
K bodu 2 
Petícia za u ľahčenie dopravy seniorom v Bratislavskej integrovanej doprave. 
 
 
Uznesenie: 
 
Komisia dopravy a informačných systémov MsZ 
 
odporú ča 
 
Mestskému zastupiteľstvu hl. m. SR Bratislavy 
 
a)      zobra ť na vedomie 

 
Petíciu za uľahčenie dopravy seniorom v Bratislavskej integrovanej doprave. 
 
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: 3      proti: 3       zdržal sa: 7      nehlasoval: 0 
 
Uznesenie nebolo odsúhlasené. 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Peter Strnád 

tajomník komisie 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 15. 04. 2016 


	Uznesenie 316/2016

