OBEC ČACHTICE

Všeobecne záväzné nariadenie obce
Čachtice
č. 3/2011
o poskytovaní prepravnej služby,
sume úhrady a spôsobe určenia úhrady
a platenia úhrady za prepravnú službu

Obec Čachtice v zmysle § 4, ods. 3, písm. p) a § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 72, ods. 2 a § 80, písm. e), štvrtý bod
a písm. h), prvý bod 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 zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z. a v znení zákona č. 551/2010 Z. z. vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie

§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky poskytovania
prepravnej služby, sumu úhrady, spôsob určenia úhrady a platenia úhrady za prepravnú
službu.
§2
Vymedzenie pojmu prepravná služba a okruhu oprávnených osôb
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. Prepravná služba má riešiť spoločenskú potrebu zabezpečenia integrácie občanov s ťažkým
zdravotným postihnutím odkázaných na individuálnu prepravu, tiež ju možno poskytovať
fyzickým osobám s nepriaznivým zdravotným stavom ovplyvňujúcim ich mobilitu a
orientáciu (to znamená, že prepravnú službu môžu využívať aj fyzické osoby, ktoré majú
problémy s mobilitou len krátkodobo, dočasne) v súlade s požiadavkou účelnosti,
adresnosti a efektívnosti poskytnutia pomoci.
3. Občan je spravidla odkázaný na individuálnu prepravu, ak nie je schopný
a) premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a k prostriedku železničnej
dopravy a späť rovnakým spôsobom ako zdravý občan,
b) nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a do prostriedku železničnej
dopravy, udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z vozidla verejnej hromadnej
dopravy osôb a z prostriedku železničnej dopravy rovnakým spôsobom ako zdravý
občan alebo
c) zvládnuť z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia resp. nepriaznivého zdravotného
stavu inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb a v prostriedku
železničnej dopravy.
4. Prepravnú službu možno poskytovať aj
a) seniorom nad 65 rokov veku,
b) občanom v nepriaznivej životnej situácii (osamelým rodičom s deťmi, občanom
v sociálnej alebo hmotnej núdzi).

§3
Konanie
1. Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa preukazuje
posudkom vydaným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie
sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa zákona č. 447/2008 Z. z.
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
2. Nepriaznivý zdravotný stav fyzická osoba preukazuje potvrdením príslušného lekára
(zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
3. Občan, ktorému sa poskytuje prepravná služba, je povinný písomne oznámiť obci Čachtice
do ôsmich dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na prepravnú
službu a zmeny v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie
sumy úhrady za prepravnú službu.

§4
Evidencia o poskytovaní prepravnej služby
1. Obec Čachtice pri poskytovaní prepravnej služby občanovi vedie nasledovnú evidenciu :
a) meno a priezvisko prepravovanej osoby,
b) trvalý alebo prechodný pobyt prepravovanej osoby,
c) dátum poskytnutia prepravnej služby,
d) dĺžka prepravnej vzdialenosti,
e) trasa (od mesta prepravy do cieľa prepravy),
f) cieľ prepravy,
g) výška stanovenej úhrady,
h) skutočne zaplatená úhrada,
i) časť nezaplatenej úhrady.
2. Evidencia sa vedie samostatne za každého prepravovaného občana a na konci kalendárneho
mesiaca sa urobí sumár za všetky prepravované osoby.
§5
Podmienky a povinnosť platenia úhrady za prepravnú službu, právna ochrana občana
pred platením úhrady neprimeranej jeho príjmu a majetku
1. Občan je povinný platiť úhradu za prepravnú službu v sume určenej VZN.
2. Občan je povinný platiť úhradu za prepravnú službu podľa príjmu a majetku, pričom príjem
a majetok sa posudzujú podľa pravidiel ustanovených v § 18 zákona č. 447/2008 Z. z. o
peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

3. Za majetok sa považujú nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane peňažných úspor
ak to ich povaha pripúšťa, aj práva a iné majetkové hodnoty.
4. Na účely platenia úhrady za prepravnú službu sa za majetok nepovažujú
a) nehnuteľnosť, ktorú užíva na trvalé bývanie,
b) poľnohospodárska pôda a lesná pôda, ktorú užíva pre svoju potrebu,
c) hnuteľné veci, ktoré tvoria nevyhnutné vybavenie domácnosti, hnuteľné veci, ktorými
sú ošatenie a obuv a hnuteľné veci, na ktoré sa poskytla jednorazová dávka v
hmotnej núdzi alebo peňažný príspevok na kompenzáciu,
d) osobné motorové vozidlo, ktorého je držiteľom alebo vlastníkom a fyzická osoba ho
využíva na individuálnu prepravu z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia.
e) hnuteľnej veci, ak by bol ich predaj alebo iné nakladanie s nimi v rozpore s dobrými
mravmi.
5. Po zaplatení úhrady za prepravnú službu musí občanovi zostať mesačne z jeho príjmu
najmenej 1,3 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu
ustanovenú v § 2, písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
životnom minime“).
6. Občan nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu, ak jeho príjem je nižší alebo sa
rovná sume ustanovenej v § 2, písm. a) zákona o životnom minime.
7. Občan platí len časť úhrady za prepravnú službu, ak jeho príjem je vyšší ako je suma
ustanovená v § 2, písm. a) zákona o životnom minime a jeho výška nepostačuje na
zaplatenie určenej úhrady za prepravnú službu.
8. Ak sa príjem občana posudzuje spoločne s príjmami fyzických osôb, ktorých príjmy sa
s ním spoločne posudzujú, po zaplatení úhrady za prepravnú službu musí občanovi zostať
suma vo výške 1,3 násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovená
zákonom o životnom minime a fyzickým osobám, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú
s príjmom občana, musí zostať mesačne z ich príjmu 1,3 násobku životného minima
ustanovenej zákonom o životnom minime.
9. Ak občan nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady, môže úhradu za
prepravnú službu alebo jej časť platiť aj iná osoba. Táto iná osoba môže uzatvoriť s obcou
Čachtice zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu.
10. Ak nevznikne občanovi povinnosť platiť úhradu za prepravnú službu alebo časť úhrady,
prechádza táto povinnosť postupne na rodičov a deti. Ak sa ich príjem neposudzuje
spoločne s príjmom občana, rodičom alebo deťom po zaplatení úhrady za prepravnú
službu musí mesačne zostať 1,3 násobku sumy životného minima ustanovenej
zákonom o životnom minime. Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť s obcou zmluvu o
platení úhrady za prepravnú službu. Ak nedôjde k uzatvoreniu takejto zmluvy, obec
Čachtice rozhodne o povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za prepravnú službu alebo
jej časť za občana, ktorému nevznikne povinnosť platiť úhradu za prepravnú službu alebo jej
časť.

11. Ak z dôvodu uvedeného v odseku 10 nevznikne občanovi povinnosť platiť úhradu za
prepravnú službu alebo časť úhrady a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom
a občan zomrie, nezaplatená úhrada za prepravnú službu alebo jej časť je pohľadávka
obce Čachtice, ktorá sa uplatňuje v konaní o dedičstve.

§6
Spôsob určenia úhrady, výška úhrady a spôsob platenia úhrady za prepravnú službu
1. Úhrada za prepravnú službu v kalendárnom mesiaci sa určí ako súčin dĺžky prepravnej
vzdialenosti a výšky úhrady za 1 kilometer prepravnej vzdialenosti.
2. Výška úhrady za 1 km prepravnej vzdialenosti je :
a) fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu
osobným motorovým vozidlom (posudok vydaný úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na
účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa zákona č.
447/2008 Z. z.) alebo
fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po
rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie (potvrdenie príslušného
lekára)
0,30 eur/km
b) seniori nad 65 rokov veku

0,40 eur/km

c) ) občania v nepriaznivej životnej situácii (osamelí rodičia s deťmi, občania
v sociálnej alebo hmotnej núdzi)
0,35 eur/km

3. Celková úhrada za prepravnú službu sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol.
4. Úhradu za prepravnú službu platí občan priamou platbou v deň poskytnutia prepravnej
služby vodičovi, ktorý mu vydá potvrdenie, na ktorom musí byť uvedené :
a) meno a priezvisko oprávnenej osoby,
b) trvalý alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby,
c) dátum poskytnutia prepravnej služby,
d) dĺžka prepravnej vzdialenosti,
e) výška úhrady.
5. Ak je osobou odkázanou na prepravnú službu občan, ktorý je držiteľom preukazu ZŤP so
sprievodcom, jeho sprievodca úhradu neplatí.
§7
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Pri poskytovaní prepravnej služby a stanovení úhrady sa primerane použije zákon č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a príslušné ustanovenia ostatných súvisiacich platných právnych
predpisov.

2. Poskytovateľ prepravnej služby t. j. obec Čachtice je povinná chrániť osobné údaje získané
za účelom určenia výšky úhrady za poskytovanú prepravnú službu v zmysle zákona č.
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
3. VZN bolo schválené Zastupiteľstvom obce Čachtice dňa 17. 05. 2011, uznesením číslo
28 /2011.
4. Zmeny a doplnenia tohto VZN možno vykonať iba uznesením Zastupiteľstva obce Čachtice
so súhlasom trojpätinovej väčšiny hlasov prítomných poslancov.
5. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 03. 06. 2011.

Anna Ištoková
starostka obce

