OBEC ZÁHORCE

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2016
o poskytovaní prepravnej služby

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Záhorce dňa 4.10.2016.
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Záhorce dňa 25.10.2016.
VZN nadobúda účinnosť dňa 9.11.2016.

Obecné zastupiteľstvo v Záhorciach v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami 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 (ďalej iba „zákon
o sociálnych službách“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej VZN).

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3/2016
o poskytovaní prepravnej služby
Čl. 1
Predmet úpravy a základné pojmy
1. Toto VZN Obce Záhorce upravuje podmienky a postup pri posudzovaní odkázanosti na prepravnú
službu, poskytovanie prepravnej služby, financovanie prepravnej služby, určuje sumu úhrady za
prepravnú službu, spôsob jej určenia a spôsob platenia úhrady za prepravnú službu v súlade so
zákonom 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 (ďalej zákon o
sociálnych službách) a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov.
2. Prepravná služba
je sociálna služba poskytovaná :
a.) fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným
motorovým vozidlom
b.) fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po
rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
Čl. 2
Posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu
1. Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa preukazuje posudkom
vydaným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vo Veľkom Krtíši na účely kompenzácie sociálnych
dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu.
2. Nepriaznivý zdravotný stav fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti.
3. Službu je možné poskytnúť aj bez posúdenia. Ide o prípady kedy občan potrebuje službu náhle,
nemá potrebné potvrdenie od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo potvrdenie od
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v (čase pokiaľ si potrebné náležitosti vybaví).
Čl. 3
Poskytovanie prepravnej služby v obci Záhorce
1. Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe:
a) s trvalým pobytom na území obce Záhorce,
b) s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým
vozidlom, alebo
c) s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po
schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie

2. Prepravná služba sa občanovi poskytuje na základe písomnej zmluvy, tel. objednávky. Zmluva o
poskytovaní tejto sociálnej služby upravuje podmienky poskytovania prepravnej služby, výšku a
spôsob úhrady za prepravnú službu
3. Prepravná služba sa poskytuje len v pracovných dňoch.
4. Prepravná služba sa môže poskytovať aj jednorazovo. Občan môže o službu môže požiadať na
základe objednávky a to vtedy, ak osobné motorové vozidlo určené na prepravnú službu v danom
čase nevykonáva prepravu na základe zmluvy. Objednávku je potrebné nahlásiť najmenej 24 hodín
vopred u poskytovateľa prepravnej služby, ktorý túto objednávku potvrdí, určí podmienky poskytnutia
občana s potrebou sprievodcu, jeho sprievodca neplatí žiadnu úhradu. Túto skutočnosť je nutné
preukázať dokladom. Inak rodinný príslušník ako sprievodca občana využívajúceho prepravnú
službu platí rovnako, jeho právo sprievodcu sa vzťahuje len na situácie, ktoré to vyžadujú. Zdravotníci,
opatrovatelia v pracovnom pomere obce sprevádzajúci občana neplatia.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1. Právne vzťahy neupravené týmto VZN sa upravujú príslušnými ustanoveniami 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 a Občianskeho zákonníka.
2. Toto VZN bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Záhorciach dňa 24.10.2016.

.

PaedDr. Branislav Kázmer
starosta obce
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli 25.10.2016
(podľa § 6 ods. 8 a 9 zák.č. 369/1990 Zb.)

Príloha č. 1 k VZN Obce Záhorce č. 3/2016
o poskytovaní prepravnej služby
Prepravná služba

Merná jednotka

Výška úhrady

a) pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná a prepravnú službu
a má s poskytovateľom tejto služby uzatvorenú zmluvu

osoba/km

0,20

b) pre fyzickú osobu, ktorej je služba poskytnutá
jednorazovo na objednávku, bez potvrdenia od príslušného
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, bez potvrdenia od
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

osoba/km

0,30

