Návrh VZN: Zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta:
Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie:
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MESTO NEMŠOVÁ
Mesto Nemšová na základe § 4 ods. 3 písm. p) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a 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 neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“)
vydáva pre územie mesta Nemšová toto

Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2021
ktorým sa mení VZN č. 4/2018 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, sume úhrady
za sociálne služby, spôsob jej určenia a platenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Nemšová v znení VZN č. 8/2018, VZN č. 3/2019, VZN č. 3/2021

Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Vo VZN č. 4/2018 v znení neskorších zmien a doplnkov sa Článok 1. ods. 2 mení
nasledovne:
2 . Mesto poskytuje prostredníctvom Centra sociálnych služieb (ďalej len „CSS“) tieto
sociálne služby:
a) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu
dovŕšenia dôchodkového veku (opatrovateľská služba, prepravná služba, zariadenie
opatrovateľskej služby),
b) sociálne služby krízovej intervencie (útulok)

2. Vo VZN č. 4/2018 v znení neskorších zmien a doplnkov sa v tretej časti dopĺňa nový
článok 9 nasledovne:
Článok 9
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.
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 v znení neskorších predpisov
2. Nepriaznivý zdravotný stav fyzická osoba preukazuje potvrdením príslušného lekára
3. Občan, ktorému sa poskytuje prepravná služba, je povinný písomne oznámiť mestu
Nemšová 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.

Evidencia o poskytovaní prepravnej služby
1. Mesto Nemšová 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 miesta 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.

Spôsob určenia úhrady, výška úhrady a spôsob platenia úhrady za prepravnú službu
1. Občan je povinný platiť úhradu za prepravnú službu v sume určenej VZN.
2. Úhrada za prepravnú službu v kalendárnom mesiaci sa určí ako súčin dĺžky prepravnej
vzdialenosti a výšky úhrady za 1 kilometer prepravnej vzdialenosti.
3. Výška úhrady za 1 km prepravnej vzdialenosti je : 0,50 eur/1 km
4. Celková úhrada za prepravnú službu sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol.
5. 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.
6. Ak je osobou odkázanou na prepravnú službu občan, ktorý je držiteľom preukazu ZŤP so
sprievodcom, jeho sprievodca úhradu neplatí.

3. Vo VZN č. 4/2018 v znení neskorších zmien a doplnkov sa v štvrtej až šiestej časti
doterajšie články 9. až 13. budú označovať ako články 10. až 14.
4. Vo VZN č. 4/2018 v znení neskorších zmien a doplnkov sa doterajšia príloha č. 2:
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby nahrádza novou prílohou č. 2.

Článok 2
Záverečné ustanovenia
1.Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením číslo 388 Mestského
zastupiteľstva v Nemšovej dňa 29.12.2021.
2.Všeobecne záväzné nariadenie mesta nadobúda účinnosť dňom 15.01.2022
V Nemšovej, dňa 30.12.2021

JUDr. Miloš Mojto
primátor
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2. Úhrada za prepravnú službu v kalendárnom mesiaci sa určí ako súčin dĺžky prepravnej
vzdialenosti a výšky úhrady za 1 kilometer prepravnej vzdialenosti.
3. Výška úhrady za 1 km prepravnej vzdialenosti je : 0,50 eur/1 km
4. Celková úhrada za prepravnú službu sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol.
5. 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.
6. Ak je osobou odkázanou na prepravnú službu občan, ktorý je držiteľom preukazu ZŤP so
sprievodcom, jeho sprievodca úhradu neplatí.

3. Vo VZN č. 4/2018 v znení neskorších zmien a doplnkov sa v štvrtej až šiestej časti
doterajšie články 9. až 13. budú označovať ako články 10. až 14.
4. Vo VZN č. 4/2018 v znení neskorších zmien a doplnkov sa doterajšia príloha č. 2:
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby nahrádza novou prílohou č. 2.

Článok 2
Záverečné ustanovenia
1.Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením číslo 388 Mestského
zastupiteľstva v Nemšovej dňa 29.12.2021.
2.Všeobecne záväzné nariadenie mesta nadobúda účinnosť dňom 15.01.2022
V Nemšovej, dňa 30.12.2021

JUDr. Miloš Mojto
primátor

Návrh VZN: Zverejnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta:
Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie:
Všeobecne záväzné nariadenie zverejnené na úradnej tabuli dňa:
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od:

13.12.2021
28.12.2021
30.12. 2021
15. 1 .2022

MESTO NEMŠOVÁ
Mesto Nemšová na základe § 4 ods. 3 písm. p) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a 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 neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“)
vydáva pre územie mesta Nemšová toto

Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2021
ktorým sa mení VZN č. 4/2018 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, sume úhrady
za sociálne služby, spôsob jej určenia a platenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Nemšová v znení VZN č. 8/2018, VZN č. 3/2019, VZN č. 3/2021

Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Vo VZN č. 4/2018 v znení neskorších zmien a doplnkov sa Článok 1. ods. 2 mení
nasledovne:
2 . Mesto poskytuje prostredníctvom Centra sociálnych služieb (ďalej len „CSS“) tieto
sociálne služby:
a) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu
dovŕšenia dôchodkového veku (opatrovateľská služba, prepravná služba, zariadenie
opatrovateľskej služby),
b) sociálne služby krízovej intervencie (útulok)

2. Vo VZN č. 4/2018 v znení neskorších zmien a doplnkov sa v tretej časti dopĺňa nový
článok 9 nasledovne:
Článok 9
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.
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 v znení neskorších predpisov
2. Nepriaznivý zdravotný stav fyzická osoba preukazuje potvrdením príslušného lekára
3. Občan, ktorému sa poskytuje prepravná služba, je povinný písomne oznámiť mestu
Nemšová 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.

Evidencia o poskytovaní prepravnej služby
1. Mesto Nemšová 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 miesta 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.

Spôsob určenia úhrady, výška úhrady a spôsob platenia úhrady za prepravnú službu
1. Občan je povinný platiť úhradu za prepravnú službu v sume určenej VZN.
2. Úhrada za prepravnú službu v kalendárnom mesiaci sa určí ako súčin dĺžky prepravnej
vzdialenosti a výšky úhrady za 1 kilometer prepravnej vzdialenosti.
3. Výška úhrady za 1 km prepravnej vzdialenosti je : 0,50 eur/1 km
4. Celková úhrada za prepravnú službu sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol.
5. 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.
6. Ak je osobou odkázanou na prepravnú službu občan, ktorý je držiteľom preukazu ZŤP so
sprievodcom, jeho sprievodca úhradu neplatí.

3. Vo VZN č. 4/2018 v znení neskorších zmien a doplnkov sa v štvrtej až šiestej časti
doterajšie články 9. až 13. budú označovať ako články 10. až 14.
4. Vo VZN č. 4/2018 v znení neskorších zmien a doplnkov sa doterajšia príloha č. 2:
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby nahrádza novou prílohou č. 2.

Článok 2
Záverečné ustanovenia
1.Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením číslo 388 Mestského
zastupiteľstva v Nemšovej dňa 29.12.2021.
2.Všeobecne záväzné nariadenie mesta nadobúda účinnosť dňom 15.01.2022
V Nemšovej, dňa 30.12.2021

JUDr. Miloš Mojto
primátor

