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Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica, 

ktorým sa schvaľuje VZN č. 3/2022 

o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia za  

prepravnú službu poskytovanú 

mestskou časťou Bratislava-Záhorská Bystrica 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica v súlade s ustanovením § 6 

ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 448/2008 Z.z.“) sa uznieslo na tomto 

všeobecne záväznom nariadení (ďalej iba „nariadenie“): 

 

Čl. 1 

Poskytovanie prepravnej služby 

(1) Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby 

podľa § 42 zákona č. 448/2008 Z.z. prepravnú službu fyzickým osobám s trvalým alebo 

prechodným pobytom v  mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica. 

 

(2) Občan, prijímateľ sociálnej služby, ktorou je prepravná služba, je povinný platiť úhradu za 

prepravnú službu sumu určenú v súlade s týmto nariadením. 

 

Čl. 2 

Úhrada za prepravnú službu 

(1) Výška úhrady za prepravnú službu sa určí podľa prílohy č. 1 tohto nariadenia pre nasledovné 

skupiny prijímateľov sociálnej služby: 

a) fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území mestskej časti Bratislava-Záhorská 

Bystrica, ktorá je prijímateľom sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby, 

b) fyzická osoba, ktorej sa poskytuje terénna opatrovateľská služba, 

c) fyzická osoba s ťažkým fyzickým postihnutím, ktorá má Úradom práce, soc. vecí a 

rodiny priznanú odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, 

d) fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu 

po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie, 
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e) fyzická osoba sprevádzajúca fyzickú osobu podľa písm. a) až d), ktorej je prepravná 

služba poskytovaná. 

 

(2) Ak je prepravovanou osobou držiteľ preukazu ťažkého zdravotného postihnutia so 

sprievodcom, po predložení príslušného dokladu (preukaz ťažkého zdravotného postihnutia 

so sprievodcom, alebo posudok úradu práce sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie 

sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia) sa úhrada za sprevádzajúcu fyzickú 

osobu nevyberá. 

 

(3) Prijímateľ prepravnej služby je povinný uhradiť celkovú sumu úhrady priamou platbou v 

hotovosti v deň uskutočnenia prepravy (ihneď po ukončení jazdy) vodičovi vozidla 

prepravnej služby tak, že vodič vydá fyzickej osobe po ukončení prepravy príjmový 

pokladničný doklad. 

 

Čl. 3 

Záverečné ustanovenie 

Toto nariadenie bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Záhorská Bystrica č. 10/2022 dňa 21.12.2022 a nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia na 

úradnej tabuli mestskej časti a ruší VZN č. 1/2021 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a 

spôsobe platenia za prepravnú službu poskytovanú mestskou časťou Bratislava-Záhorská 

Bystrica. 

 

 

 

 

 

Ing. Jozef Krúpa 

s t a r o s t a 

 

  



Schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica dňa:                           21.12.2022 
Vyvesené  na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica dňa                                          22.12.2022 
Účinnosť nadobudlo dňom:                                                                                                                                   06.01.2023 

 
 

 

Príloha č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Záhorská 

Bystrica č. 3/2022 

Výška úhrady za poskytovanie prepravnej služby pre prijímateľov sociálnej služby sa určuje 

nasledovne: 
 

Lokalita Sociálna cena 

Záhorská Bystrica,   1 € 

Marianka Lamač, Stupava  3 € 

Borinka  3 € 

Bratislava  5 € 

Stojné  2€ / za začatú ½ hod. 

hod ½ho…30 minút  


