Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
č. 12/2019
zo dňa 24. septembra 2019
o poskytovaní finančného príspevku na dopravu
pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice (ďalej len „miestne
zastupiteľstvo“) podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady
č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov,
sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Úvodné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky a postup
pri poskytovaní finančného príspevku na dopravu

pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-

Podunajské Biskupice (ďalej len „príspevok na dopravu“).
2. Príspevok na dopravu je možné využiť výhradne na spiatočnú dopravu do zariadenia
poskytujúceho zdravotnú starostlivosť alebo do denného stacionára nachádzajúceho sa na území
Bratislavy.
3. Príspevok na dopravu sa poskytuje z rozpočtu mestskej časti,

je poskytovaný nad rámec

zákonných povinností a nevzniká naň právny nárok.
§2
Účel poskytnutia príspevku na dopravu
Príspevok na dopravu je
•

prejavom solidarity a záujmu mestskej časti o svojich spoluobčanov v dôchodkovom veku,

•

vyjadrením podpory pri znížení ich finančných výdavkov,

•

snahou zvýšiť bezpečie a komfort dopravy na lekárske vyšetrenie,

•

podielom mestskej časti na skvalitňovaní života biskupických seniorov.

§3
Všeobecné ustanovenia
1. Dopravu z miesta trvalého pobytu do zdravotníckeho zariadenia a späť alebo do denného
stacionára a späť, zabezpečuje poskytovateľ taxislužby podľa slobodného výberu oprávnenej
osoby.
2. Jednou jazdou podľa týchto zásad sa rozumie doprava z miesta trvalého bydliska
do zdravotníckeho zariadenia, resp. do denného stacionára alebo doprava zo zdravotníckeho
zariadenia, resp. denného stacionára do miesta trvalého bydliska.
3. Príspevok je možné poskytnúť iba do výšky finančných prostriedkov určených v rozpočte
mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na tento účel.
§4
Oprávnená osoba
Oprávnenou osobou na poskytnutie príspevku na dopravu je obyvateľ s trvalým pobytom
v mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice minimálne tri roky pred podaním žiadosti,
ktorý súčasne spĺňa uvedené podmienky:
a) je poberateľom starobného dôchodku alebo má podpísanú zmluvu o poskytovaní sociálnej
služby v dennom stacionári,
b) nemá žiaden iný príjem,
c) nie je príjemcom 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 rodiny1,
d) nemá voči mestskej časti neuhradené záväzky a nedopustila sa porušenia všeobecne
záväzných nariadení mestskej časti.
§5
Žiadosť o príspevok
1. Žiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu sa podáva písomne na oddelení sociálnych vecí,
zdravotníctva a bytovej politiky.
2. Žiadosť sa podáva jedenkrát do roka a platí na príslušný kalendárny rok.
3. Žiadosť o príspevok si môže oprávnená osoba uplatniť aj žiadosťou doručenou
splnomocnenou osobou, ktorá sa preukáže splnomocnením overeným na matričnom úrade.
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Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

§6
Konanie o príspevku 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.biskupice.sk

alebo je k dispozícii

na oddelení sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky 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. Oddelenie sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky žiadosť spracuje, posúdi a pripraví
návrh stanoviska starostovi mestskej časti.
4. Príspevok na dopravu oprávnenej osobe schvaľuje starosta mestskej časti.
5. Oprávnenie poberať príspevok na dopravu, schválené starostom mestskej časti, platí najneskôr
do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.
§7
Výška príspevku na dopravu
Oprávnenej osobe je možné poskytnúť príspevok o výške 2,50 eur na každú jazdu.
§8
Výplata príspevku
1. Pre výplatu príspevku predloží oprávnená osoba alebo osoba ňou splnomocnená2 potvrdenie
o lekárskom vyšetrení oprávnenej osoby s vyznačeným dátumom a pečiatkou lekára, klienti
denného stacionára predložia potvrdenie o pobyte v dennom stacionári a platný doklad
o zaplatenom cestovnom vybraného poskytovateľa taxislužby o úhrade za uskutočnenú
dopravu (ďalej len „doklady"). Dátumy na oboch dokladoch musia byť totožné.
2. Doklady predloží oprávnená osoba alebo osoba ňou splnomocnená jedenkrát štvrťročne
na oddelení sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky, ktoré predložené doklady overí.
3. Príspevok na dopravu sa vypláca oprávnenej osobe alebo ňou splnomocnenej osobe spätne,
jedenkrát za štvrťrok. Žiadateľ predloží doklady najneskôr do konca nasledujúceho
kalendárneho mesiaca.
Za konkrétny štvrťrok sa považuje:
1. štvrťrok: 1. január - 31. marec, doklady potrebné odovzdať najneskôr do 30. apríla
2. štvrťrok: 1. apríl - 30. jún, doklady je potrebné odovzdať najneskôr do 31. júla
3. štvrťrok: 1. júl - 30. september, doklady je potrebné odovzdať najneskôr do 31. októbra
4. štvrťrok: 1. októbra - 31. december, doklady je potrebné odovzdať najneskôr
do 31. januára
2

Splnomocnenie overené Matričným úradom

4. Výplatu príspevku je možné realizovať v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom najneskôr
do 30 dní odo dňa prijatia dokladov.
§ 9
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 15. októbra 2019.

Mgr. Zoltán Pék
starosta mestskej časti

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na webovej stránke a na úradnej tabuli mestskej
časti v čase od 9. 9. 2019 do 9. 10. 2019.
Schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 117/2018-2022 zo dňa 24. septembra 2019.

Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice, Trojičné nám. č 11, 821 06 Bratislava

ŽIADOSŤ
O POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA DOPRAVU

A. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI
Meno a priezvisko: ..........................................................................................................................................

Trvalý pobyt: ......................................................................................., Bratislava-Podunajské Biskupice
Telefonický kontakt: (nepovinné)...............................................................................................................
E-mail: (nepovinné).......................................................................................................................................
B. ÚDAJE O DÔCHODKU, O POSKYTOVANÍ SOC. SLUŽBY V DENNOM STACIONÁRI
STAROBNÝ DÔCHODOK
rozhodnutie/potvrdenie Sociálnej poisťovne (Aktuálne údaje v roku podania žiadosti)
KÓPIA ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY V DENNOM STACIONÁRI
C. SPÔSOB VÝPLATY PRÍSPEVKU:

□ v hotovosti, v pokladni miestneho úradu mestskej časti
□ bezhotovostným prevodom na účet:
Majiteľ účtu: .......................................................................................................................................
IBAN ………...........................................................................................................................
Okrem požadovaných údajov uvedených v žiadosti je potrebné predložiť
• k nahliadnutiu občiansky preukaz žiadateľa, aktuálne rozhodnutie o starobnom dôchodku,
• účtovné doklady a potvrdenie o návšteve lekára
VYHLÁSENIE A SÚHLAS ŽIADATEĽA
1. Vyhlasujem, že nie som 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 rodiny3.
2. Vyhlasujem, že nemám voči mestskej časti nesplatené záväzky a nedopustil/a som sa porušenia
všeobecne záväzných nariadení mestskej časti.
3

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

3. Súhlasím so spracovaním osobných údajov a beriem na vedomie poskytnuté informácie
v súvislosti so spracovaním osobných údajov
Súhlasím so spracovávaním mnou poskytnutých osobných údajov na tomto tlačive a jeho
prílohách v informačnom systéme prevádzkovateľa: mestskej časti Bratislava-Podunajské
Biskupice, Trojičné nám. 11, 821 06 Bratislava, IČO: 00641383, pre účely evidencie
žiadateľov o príspevok na dopravu. Právnym základom spracúvania osobných údajov
je súhlas so spracovaním osobných údajov. Doba poskytnutia tohto súhlasu je 5 rokov.
Poskytovanie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na poskytnutie príspevku
na dopravu. Som si vedomý/á, že takto poskytnutý súhlas som oprávnený/á písomne
kedykoľvek odvolať, som si vedomý/á práva požadovať od prevádzkovateľa prístup
k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov,
o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných
údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť
osobných údajov a práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov v zmysle vzoru uverejneného na webovom sídle Úradu na ochranu
osobných údajov SR. Prehlasujem, že údaje o mojej osobe, ktoré som v tomto formulári
a v prílohách poskytol/poskytla sú pravdivé. Zároveň som bol informovaný o kontaktných
údajoch na zodpovedné osoby prevádzkovateľa.

V Bratislave ..............................

....................................................
podpis oprávnenej osoby

Správnosť údajov skontroloval s originálom
Priezvisko a meno

............................................

V Bratislave

podpis zamestnanca

STANOVISKO
ODDELENIA SOCIÁLNYCH VECÍ, ZDRAVOTNÍCTVA A BYTOVEJ POLITIKY

□ Navrhujem súhlasiť s poskytnutím finančného príspevku na dopravu
□ Navrhujem zamietnuť žiadosť z dôvodu nesplnenia podmienok uvedených
v Zásadách o poskytovaní finančného príspevku na dopravu

Bratislava

vedúca oddelenia sociálnych vecí,
zdravotníctva a bytovej politiky

STANOVISKO
STAROSTU MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-PODUNAJSKÉ BISKUPICE

□ Súhlasím s poskytnutím finančného príspevku na dopravu
□ Zamietam žiadosť o finančný príspevok na dopravu z dôvodu nesplnenia podmienok uvedených
v Zásadách o poskytovaní finančného príspevku na dopravu

Bratislava

Mgr. Zoltán Pék
starosta mestskej časti

