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Všeobecne záväzné nariadenie
č. 9/2017
o prepravnej službe
Mestské zastupiteľstvo v Brezovej pod Bradlom v súlade s § 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) schvaľuje toto všeobecne záväzné nariadenie.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je pôsobnosť mesta vo
veciach
a) rozhodovania o odkázanosti na prepravnú službu,
b) poskytovania prepravnej služby,
c) spôsobu a výšky úhrady za poskytovanie prepravnej služby,
d) okruhu osôb, ktorým sa poskytuje prepravná služba
Článok 2
Prepravná služba, podmienky, postup
1. Prepravná služba je sociálna služba, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe s trvalým pobytom v
meste Brezová pod Bradlom, ktorá
a) je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
b) má nepriaznivý zdravotný stav, obmedzenú schopnosť pohybu po rovine alebo po
schodoch a obmedzenú schopnosť orientácie,
c) dosiahla vek 62 rokov a viac.
2. Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom podľa tohto VZN sa
preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely
kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.
3. Nepriaznivý zdravotný stav podľa tohto VZN fyzická osoba preukazuje potvrdením
príslušného odborného lekára.
4. Fyzickej osobe sa prepravná služba poskytuje jednorazovo na základe žiadosti o poskytnutie
prepravnej služby.
5. Mesto Brezová pod Bradlom môže poskytnúť prepravnú službu aj na základe uzatvorenia
zmluvy o poskytovaní prepravnej služby, ak je to potrebné z dôvodu dlhodobého trvania
nepriaznivého zdravotného stavu.
6. Prepravná služba sa poskytuje v pracovných dňoch v čase od 6.00 hod. do 15.00 hod. do
vzdialenosti 100 kilometrov od mesta Brezová pod Bradlom. Prepravná služba sa poskytuje
prioritne na prepravu do zdravotníckeho zariadenia.

7. Požiadavku na poskytnutie prepravnej služby nahlasuje občan osobne alebo telefonicky
najmenej 24 hodín vopred na referáte sociálnej starostlivosti.
Článok 3
Výška a spôsob úhrady za prepravnú službu
1. Úhrada za prepravnú službu sa určí ako súčin dĺžky vzdialenosti, na ktorú je fyzická osoba
prepravovaná a výšky úhrady za 1 kilometer prepravnej vzdialenosti.
2. Výška úhrady za prepravnú službu:
a) fyzická osoba, ktorej sa poskytuje prepravná služba:

0,25 €/za každý začatý km

b) fyzická osoba sprevádzajúca osobu, ktorej sa poskytuje prepravná služba: bezplatne
3. Úhradu za prepravnú službu platí fyzická osoba, ktorej sa poskytla prepravná služba, v
hotovosti v deň poskytnutia prepravnej služby vodičovi, ktorý jej vydá doklad o zaplatení.
Vodič odovzdá denný príjem za prepravnú službu bezodkladne do pokladne mestského
úradu.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je možné podať elektronickou formou
prostredníctvom oficiálnej stránky mesta Brezová pod Bradlom http://www.brezova.sk
(podanie cez elektronickú schránku https://www.slovensko.sk).
2. Účinnosťou tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Brezová pod Bradlom
č. 5/2010 o prepravnej službe.
3. VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Brezová pod Bradlom dňa 28. 09. 2017
uznesením č. 109/2017.
4. Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.
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