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V Novom Meste nad Váhom 

26.apríla 2016 



 
             Mestské zastupiteľstvo v Novom Meste nad Váhom na základe §6 ods. 1 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §42 a §80 zákona č. 
448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
 
 
                                                         v y d á v a 
 
 

tento dodatok č.4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 1/2011 o poskytovaní 
sociálnych služieb, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby na území mesta. 
 
Doterajšie ustanovenia VZN sa menia takto: 

1. Čl. 1 Základné ustanovenia sa nahrádza novým znením: 
Týmto VZN sa upravuje pôsobnosť mesta Nové Mesto nad Váhom vo veciach:  
a) rozhodovania o odkázanosti na opatrovateľskú službu 
b) rozhodovania o odkázanosti  na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej 

služby   
c) rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov 
d) poskytovania opatrovateľskej služby 
e) poskytovania sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej služby 
f) poskytovania sociálnych služieb zariadení pre seniorov 
g) poskytovania prepravnej služby 
h) spôsobu určenia a výšky úhrady za poskytovanie sociálnych služieb 

 
2. V Čl. 2 sa za odsek Zariadenie pre seniorov  vkladá 

Prepravná služba 
Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s trvalým 
pobytom v Novom Meste nad Váhom na území mesta Nové Mesto nad Váhom, 
ktorá je: 

a) s ťažkým zdravotným postihnutím, odkázaná na individuálnu prepravu osobným 
motorovým vozidlom alebo 

b) s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po 
rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie alebo 

c) starobný dôchodca nad 70 rokov. 
 

        Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa preukazuje       
posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely 
kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivý 
zdravotný stav fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti. 
          Odkázaní občania môžu využívať prepravnú službu prednostne na prepravu do 
zdravotníckych zariadení, vybavenie úradných, v prípade voľnej kapacity aj osobných 
záležitostí v pracovných dňoch v čase od 6. 30 hod do 14. 30 hod. 
Vozidlo slúžiace na prepravu je vybavené hydraulickou zdvíhacou plošinou na prepravu 
osôb na invalidnom vozíku.  
 
3.  V Čl. 3 bod. 9 sa dopĺňa: 

Priebeh konania vo veci poskytovania prepravnej služby zabezpečuje Zariadenie pre 
seniorov v Novom Meste nad Váhom. Postup pri poskytovaní prepravnej služby bude 
určený v internej smernici zariadenia pre seniorov.  
 

4. V Čl. 6 bod 1 sa dopĺňa: 
4.1 Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanie: 



e)prepravnej služby                                                                             
4.2 Nakoniec Čl. 6 sa vkladá: 

Úhrada za prepravnú službu 
         Úhradu za prepravnú službu platí prijímateľ prepravnej služby priamou platbou 
v hotovosti v deň poskytnutia služby vodičovi. Vodič vystaví  prijímateľovi prepravnej služby 
príjmový pokladničný doklad. Výška úhrady sa určí podľa prílohy č.5 tohto nariadenia. 
 
 
Príloha č. 5 
 
 

CENNÍK 
poskytovania prepravnej služby 

 
                                                                                                                                cena v EUR  

1. Fyzická osoba odkázaná na prepravnú službu: 
 

- jedna jazda na území mesta Nové Mesto nad Váhom                                 1,00                                  
- stojné nad 15 minút na území mesta Nové Mesto nad Váhom  
  za každú  začatú hodinu                                                                                1,00 

 
2. Fyzická osoba sprevádzajúca prepravovanú osobu: 

 
- jedna jazda na území mesta Nové Mesto nad Váhom                                1,00                                  

- stojné nad 15 minút na území mesta Nové Mesto nad Váhom  

  za každú  začatú hodinu                                                                              1,00 

 
 
Jednou jazdou sa rozumie preprava osoby po poskytovateľom určenej trase na dohodnuté 
miesto. 
  

Tento dodatok bol schválený na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva Mesta Nové 
Mesto nad Váhom dňa 26. 4. 2016 uznesením č.117/2016-MsZ a nadobúda účinnosť od 
1.7.2016. 
 
 
 
 
 
 
  Ing. Jozef  T r s t e n s k ý  

                                                                                                            primátor mesta 
 
 
 
V Novom Meste nad Váhom dňa 26. apríla 2016 
        

 

 

  

 

                                                               


