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Materiál na rokovanie 

22. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Šamorín 

V Šamoríne, dňa 06.04.2017 

  

Návrh všeobecne  záväzného   nariadenia mesta Šamorín č. 4/2017 

o poskytovaní prepravnej služby (ďalej len „VZN“) 

 

Predkladá: Gabriel Bárdos 

Spravodajca: Ing. Edit Bauer, predsedkyňa komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej 

Vypracoval: Odbor organizačný, správny a  sociálny 

Prerokovali: Komisia sociálna, zdravotná a bytová dňa 20.03.2017 s odporúčaním na 

schválenie 

Komisia finančná a správy majetku mesta dňa 29.03.2017 s odporúčaním 

na schválenie  

Dôvodová správa: 

Za účelom pomoci sociálne odkázaným  občanom mesta Šamorín je žiadúce, okrem doteraz 

poskytovaných sociálnych  služieb, zabezpečiť aj prepravnú službu . Ide najmä  o prepravu 

ťažko zdravotne postihnutých občanov  mesta odkázaných na individuálnu prepravu osobným 

motorovým vozidlom a občanov  s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou 

schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. 

Návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 06.04.2017 po prerokovaní 

návrhu VZN 

A/ Schvaľuje 

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 4/2017 o poskytovaní prepranej služby 

(ďalej len „VZN“) v predloženom znení. 
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Návrh VZN:     -   vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa :    21. 03. 2017 

                          -  zverejnený na internetovej adrese mesta  dňa :   21. 03. 2017                     

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN:   do(včítane): 31. 03. 2017 

Doručené pripomienky: 0 

Návrh 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE MESTA ŠAMORÍN č. 

O POSKYTOVANÍ PREPRAVNEJ SLUŽBY (ďalej len „VZN“) 

     Mestské zastupiteľstvo Mesta Šamorín  v zmysle  ustanovenia § 6 ods. 1 ,  § 11 ods. 4 písm. g)  

v súlade s ustanovením § 4 ods. 3  písm. p) zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, 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 len „zákon o sociálnych službách“)  vydáva toto 

všeobecne záväzné nariadenie: 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia Mesta (ďalej len „VZN“)  je upraviť pravidlá a 

podmienky poskytovania sociálnej služby – prepravnej služby osobám s trvalým pobytom na 

území mesta Šamorín v zmysle ustanovenia § 42 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. 

2) Mesto Šamorín podľa tohto VZN:  

a) určuje okruh prijímateľov prepravnej služby, 

b) určuje okruh osôb, ktorým poskytuje príspevok na prepravnú službu, 

c) rozhoduje o poskytnutí finančného príspevku na prepravnú službu. 

§ 2 

Prepravná služba 

1) Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným 

postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej 

osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo 

po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. 

2) Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom podľa odseku 1 sa 

preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely 

kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného 

predpisu.  

3) Nepriaznivý zdravotný stav podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením 

poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.  
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4) Mesto môže zabezpečiť poskytovanie prepravnej služby aj iným fyzickým osobám podľa § 4 

tohto VZN. 

§ 3 

Poskytovateľ prepravnej služby 

1) Mesto Šamorín zabezpečuje prepravnú službu  prostredníctvom neverejného poskytovateľa 

sociálnej služby, zapísaného do Centrálneho registra poskytovateľov sociálnych služieb (ďalej 

len „poskytovateľ“) na základe zmluvy medzi Mestom a neverejným poskytovateľom. 

2) Prepravná služba sa spravidla poskytuje v pracovných dňoch, a podľa potreby aj v dňoch 

pracovného voľna a pracovného pokoja. 

§ 4 

Prijímateľ prepravnej služby a oprávnená osoba 

1) Prijímateľom prepravnej služby je fyzická osoba s trvalým pobytom v meste Šamorín,  ktorá 

spĺňa aspoň 1 z týchto kritérií: 

a) vyhovuje podmienkam § 2 ods. 1) tohto VZN,  

b) je fyzickou osobou nad 75 rokov života, 

c) je rodičom na materskej alebo rodičovskej dovolenke. 

2) Oprávnenou osobou na poskytnutie príspevku Mesta podľa § 7 ods. 1 tohto VZN k využívaniu 

prepravnej služby (ďalej len „oprávnená osoba“) je fyzická osoba s trvalým pobytom v meste 

Šamorín, ktorá vyhovuje nasledovným podmienkam:  

a) je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%, 

b) je fyzickou osobou nad 75 rokov života, 

c) je prijímateľom opatrovateľskej služby poskytovanej Mestom Šamorín, 

d) je prijímateľom sociálnej služby v Domove seniorov Ambrózia Idősek Otthona, 

e) je rodičom na rodičovskej dovolenke a prepravnú službu využíva za účelom návštevy lekára. 

§ 5 

Cenník prepravnej služby 

Služba Cena (eur) 

Cena prepravy v rámci mesta Šamorín / 1 osoba  
1,50 na miesto určenia     

1,50 z miesta určenia  

Cena prepravy mimo mesta Šamorín / km / 1 osoba 0,80 

Cena prepravy sprevádzajúcej osoby / 1 osoba 0,00 

Cena čakania na klienta prepravnej služby (čakanie, poskytnutie 

potrebnej fyzickej pomoci, sprievod až na miesto určenia) / každá 

začatá hodina / 1 osoba 
2,50 
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§ 6 

Spôsob platenia úhrady 

1) Prijímateľ sociálnej služby a oprávnená osoba podľa tohto VZN sú povinné platiť úhradu za 

prepravnú službu v hotovosti vodičovi prepravnej služby, ktorý vydá prepravovanej osobe po 

ukončení prepravy príjmový doklad, na ktorom bude uvedené meno, priezvisko, dátum 

poskytnutia služby a výška úhrady za prepravu. 

§ 7 

Poskytovanie finančného príspevku Mestom Šamorín 

1) Mesto Šamorín prispeje z rozpočtu Mesta na prevádzku prepravnej služby poskytovateľovi  

(ako príspevok na činnosť neverejnému poskytovateľovi, ktorý poskytuje sociálnu službu 

v zmysle § 75  zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych  službách):  

a) na náklady prepravnej služby medzi mestami Gabčíkovo a Šamorín (tam a späť)  maximálne 

osemkrát za mesiac v prípade využívania prepravnej služby fyzickými osobami s trvalým 

pobytom na území mesta Šamorín v daný deň, 

b) v prípade prepravy oprávnenej osoby alikvotnú časť – maximálne polovicu – výšky 

nákladov prepravnej služby využívanej oprávnenými osobami medzi Mestami Šamorín a 

miestom určenia cesty (tam a späť) na základe mesačného vyúčtovania prevádzkovateľa.  

2) Poskytovateľ sa zaväzuje viesť oddelenú evidenciu o nákladoch a príjmoch súvisiacich 

s prevádzkou prepravnej služby - sociálneho taxíka a mesačne, (do konca nasledujúceho 

mesiaca) predkladať Mestu Šamorín vyúčtovanie aj formou výstupov z účtovníctva a dať 

nahliadnuť do príslušných účtovných dokladov. 

3) Príspevok Mesta  na prepravnú službu pre oprávnenú osobu na jeden mesiac v roku 2017 je 

limitovaný do výšky 40 eur. 

4) Poskytnutie príspevku Mesta sa posudzuje po podaní žiadosti žiadateľa o príspevok. 

5) Žiadosť o príspevok na prepravnú službu podľa § 7 ods. 1) bod b) tohto VZN posudzuje Mesto 

na základe nasledovných dokladov žiadateľa: 

a) preukaz ŤZP alebo ŤZPS vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, 

b) posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie 

sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia 

c) potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave 

fyzickej osoby - a to odkázanosti na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom 

alebo nepriaznivý zdravotný stav s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po 

schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie (vydáva príslušný lekár),  

d) potvrdenie o trvaní materskej alebo rodičovskej dovolenky. 

6) O priznaní alebo nepriznaní príspevku Mesto písomne informuje žiadateľa po posúdení jeho 

žiadosti.  
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7) Po priznaní príspevku Mesto vystaví žiadateľovi Preukaz oprávnenej osoby na využívanie 

prepravnej služby. 

8) Príspevok Mesta na prepravnú službu na jeden mesiac môže oprávnená osoba čerpať iba počas 

aktuálneho mesiaca a suma príspevku ani z časti nie je prenosná na ďalšie mesiace.  

9) Celková suma príspevku Mesta na prepravnú službu bude každoročne určená v rozpočte Mesta 

Šamorín.  

10) Príspevok Mesta na prepravnú službu sa bude oprávnenej osobe poskytovať opakovane po dobu 

trvania podmienok na jeho poskytnutie. 

11) V prípade, ak príspevok na prepravnú službu bol oprávnenej osobe priznaný neprávom 

z dôvodu, že neoznámil alebo zamlčal skutočnosti rozhodujúce pre priznanie príspevku, alebo 

počas trvania poskytovania príspevku neoznámil skutočnosti o zmene svojich údajov, 

rozhodujúcich pre priznanie príspevku, na ďalší kalendárny rok bude vylúčený z poskytnutia 

tejto formy príspevku Mesta.  

12) Na priznanie oprávnenosti na príspevok Mesta na prepravnú službu nie je právny nárok.  

13) Mesto Šamorín zabezpečí sprístupnenie týchto informácií verejnosti na web stránke Mesta a na 

informačných tabuliach Mesta.  

§ 8 

Spoločné  a prechodné ustanovenie 

1) Ostatné práva a povinnosti subjektov neupravené týmto VZN sa riadia príslušnými právnymi 

predpismi, zmluvou a vnútornými predpismi Mesta a poskytovateľa prepravnej služby. 

§ 9 

Záverečné a zrušovacie ustanovenie 

1) Na tomto VZN č. ......... sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne dňa....,  pod č.....   

2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa..... 

                                                                                                          Gabriel Bárdos 

                                                                                                           primátor mesta 


