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Keďže objednávateľom služieb v IDS BK sú hlavné mesto u dopravcu DPB, a.s., samosprávny kraj u ním súťažou vybraného dopravcu, a o najdôležitejších otázkach života
na svojom území a ich ﬁnancovaní rozhodujú zastupiteľstvá, boli navrhnuté zľavy schvaľované v obidvoch zastupiteľstvách. To, že poskytnuƟe zľavy zastupiteľstvá
podmienili trvalým pobytom poberateľa zľavy na území mesta a kraja, vyplýva z používania verejných ﬁnančných prostriedkov samospráv na úhradu poskytnutých zliav
oprávneným osobám dopravcom, ktorí prepravujú osoby so zľavami. Úhrady za poskytnuté zľavy dopravcami podľa schváleného Cenníka IDS BK adresne uhrádza zo
svojho rozpočtu mesto a kraj práve podľa kritéria preukázania sa trvalým pobytom na území mesta a kraja. Tým, že samosprávy priamo uhrádzajú zľavy poskytnuté
schváleným cieľovým skupinám cestujúcich na mesačnej báze je dané vylúčenie platby za obyvateľov iných samospráv v SR.

S úctou

Matúš Vallo
primátor
hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy
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primator@bratislava.sk
Primaciálne námestie 1
www.bratislava.sk
814 99 Bratislava 1
Slovenská republika

Informácie obsiahnuté v tejto e-mailovej správe vrátane príloh sú dôverne, s ú určené výlučne adres átovi a môžu byt predmetom ochrany os obných, osobnostných práv,
obchodného tajomstva, autorských práv a/alebo zákazov vyhotovovania kópii. Za obsah správy zodpovedá výlučne osoba, ktorá správu odoslala. Ak Vám bol tento e-mail
doručený omylom, žiadame Vás, aby ste sa zdržali jeho odtajnenia, ci jeho použitia pre vlastne potreby, informovali nás o tejto skutočnos ti a e-mail nás ledne vymazali.

Od: szcpv@szcpv.org
<szcpv@szcpv.org>
Odoslané: nedeľa 29. augusta 2021
9:36
Komu: Primator
<primator@braƟslava.sk>
Predmet: Ziadost

Dobry den, v prilohe posielame elektronicky podpisanu ziadost o
odstranenie diskriminacie
v bezplatnej preprave v MHD BraƟslava s prilohou.
S pozdravom
FranƟsek Bednar
predseda SZBPV
-SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV
Nám. Sv. Egídia 102/10, 058 01 Poprad
Tel:+421 52 7722626, +421 903 142 771
email: szcpv@szcpv.org
hƩp://www.szcpv.org
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