MESTO RAJEC

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2020
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrad za tieto služby
v meste Rajec

VZN č. 1/2020 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške
úhrad za tieto služby
Mestské zastupiteľstvo v Rajci na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle 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 vydáva pre územie mesta Rajec toto
všeobecne záväzne nariadenie

ČASŤ I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
Účel všeobecne záväzného nariadenia
(1)

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky, na základe
ktorých Mesto Rajec (ďalej len „Mesto“) pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti
v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) zabezpečuje:
a) poskytovanie opatrovateľskej služby,
b) sociálna služba na podporu rodiny s deťmi – pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa,
c) podporné služby – odľahčovacia služba,
d) denné centrum,
e) prepravnú službu.

ČASŤ II.
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V MESTE
Čl. 1
Opatrovateľská služba, jej rozsah a oprávnené osoby
(1)

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II
podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v zmysle prílohy č.3 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“),
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa zákona o sociálnych službách
v zmysle prílohy č.4.

(2)

Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa zákona o sociálnych službách
prílohy č. 4. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje Mesto
v hodinách.

(3)

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe
a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová služba,
b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na
opatrovanie,
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri
ochorení touto nákazou.

(4)

Ustanovenie odseku 3. písm. b) sa nepoužije, ak fyzickej osobe
a) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná zdravotnícka starostlivosť
v zdravotníckom zariadení,
b) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia služba,
c) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na
opatrovanie, sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem hodín mesačne.
Čl. 2
Poskytovanie opatrovateľskej služby

(1)

Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na
poskytovanie sociálnej služby.

(2)

Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba, ktorá sa poskytuje prednostne
v domácnosti občana.

(3)

Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku na
tento druh sociálnej služby.

(4)

Opatrovateľská služba sa poskytuje na neurčitý alebo určitý čas.

(5)

Opatrovateľská služba sa poskytuje minimálne ½ hod. denne a maximálne 7 a ½ hod.
denne v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod. do 15,00 hod. prostredníctvom
opatrovateliek, s ktorými Mesto uzatvára pracovný pomer.

(6)

Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, výška a spôsob úhrady za
opatrovateľskú službu sa upravuje na základe písomnej žiadosti občana o zabezpečení
poskytovania sociálnej služby doručenej Mestu. Žiadosť musí obsahovať :
a)
meno a priezvisko žiadateľa – fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna
služba, dátum narodenia a adresa jej pobytu,
b)
názov poskytovateľa sociálnej služby a miesto poskytovania sociálnej služby, ktoré
si táto fyzická osoba vybrala,
c)
druh sociálnej služby a formu sociálnej služby,
d)
predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania
sociálnej služby,
e)
právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ak bolo vydané,
f)
potvrdenie o príjme a doklady o majetkových pomeroch,
h)
iné doklady, ktoré sú podkladom uzatvorenia zmluvy.

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby je uzatvorená podľa § 74 zákona o sociálnych
službách.
Čl. 3
Spôsob určenia úhrady, výška úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytovanú
opatrovateľskú službu
(1)

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za opatrovateľskú službu podľa
svojho príjmu a majetku.

(2)

Za opatrovateľskú službu si prijímateľ sociálnej služby resp. osoby, ktorých príjmy sa
spoločne posudzujú podľa § 73 ods. 8,9 zákona o sociálnych službách platia úhradu podľa

§ 73 ods. 1 ak tento neustanovuje, že prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť
úhradu za sociálnu službu § 73 ods. 10 zákona o sociálnych službách.
(3)

Ak prijímateľovi sociálnej služby nevznikne povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú
službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom a prijímateľ
sociálnej služby zomrie, nezaplatená úhrada za opatrovateľskú službu, alebo jej časť, je
pohľadávka Mesta, ktorá sa uplatňuje najneskôr v konaní o dedičstve.

(4)

Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu hodín
poskytovaných úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných
sociálnych aktivít v prepočte na 21 pracovných dní.

(5)

Úhrada za opatrovateľskú službu sa vypočíta podľa skutočného rozsahu hodín
poskytnutých úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných
sociálnych aktivít v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla.
Prijímateľ sociálnej služby je povinný za poskytovanie opatrovateľskej služby zaplatiť
najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

(6)

Platbu možno uskutočniť v pokladni Mesta aj prostredníctvom opatrovateľky.

(7)

Celková úhrada za opatrovateľskú službu sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

(8)

Výšku úhrady za opatrovateľskú službu určuje Mesto v sume 1,00 € za 1 hodinu
poskytovanej služby.

ČASŤ III.
SOCIÁLNA SLUŽBA NA PODPORU RODINY S DEŤMI –
- POMOC PRI OSOBNEJ STAROSTLIVOSTI O DIEŤA
Čl. 1
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, jej rozsah a oprávnené osoby
(1)

(2)

(3)

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa je forma sociálnej služby poskytovaná rodičovi
dieťaťa alebo inej fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na
základe rozhodnutia súdu, ak nemôže zabezpečiť sama alebo s pomocou rodiny riadnu
starostlivosť o dieťa.
Za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa považujú najmä bežné úkony starostlivosti
o dieťa a domácnosť, úkony osobnej hygieny, stravovania, obliekania a vyzliekania,
pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa.
Za dôvody, pre ktoré nemôže rodič dieťaťa alebo iná plnoletá fyzická osoba, ktorá má
dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, zabezpečiť sama
alebo za pomoci príbuznej fyzickej osoby osobnú starostlivosť o dieťa, sa považujú
najmä
a) choroba, úraz, kúpeľná liečba rodiča alebo rodičov alebo úmrtie jedného
z rodičov alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti
na základe rozhodnutia súdu,
b) pôrod matky dieťaťa alebo ženy, ktorá má dieťa zverené do osobnej

starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
c) narodenie najmenej troch detí súčasne alebo narodenie dvoch alebo viac detí
súčasne v priebehu dvoch rokov, a to až do troch rokov veku najmladších detí.
Čl. 2
Spôsob určenia úhrady, výška úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytovanú pomoc
pri osobnej starostlivosti o dieťa
(1)
(2)

Na spôsob určenia úhrady a spôsob platenia úhrady za pomoc pri osobnej starostlivosti
o dieťa sa primerane použijú ustanovenia čl. 4 ods. (1) až (7).
Úhrada za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa stanovuje v sume 1,00 € za 1
hodinu poskytovanej služby.

Časť IV.
ODĽAHČOVACIA SLUŽBA
Čl. 1
Odľahčovacia služba, jej rozsah a oprávnené osoby
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje
fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len „fyzická osoba, ktorá
opatruje“), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným
postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje,
nemôže opatrovanie vykonávať.
Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný
odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho
zhoršenia.
Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku.
Nevyčerpané dni odľahčovacej služby v kalendárnom roku nemožno poskytnúť
v nasledujúcom kalendárnom roku. Fyzická osoba, ktorá opatruje má možnosť čerpať si
voľno aj po jednotlivých dňoch, nie však po hodinách. Aj časť dňa sa považuje za celý
deň.
Počas poskytovania odľahčovacej služby Mesto Rajec, ako poskytovateľ sociálnej
služby, poskytne fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím terénnu sociálnu
službu t.j. opatrovateľskú službu.
Podmienka odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sociálnu
službu sa na účel poskytnutia odľahčovacej služby považuje za splnenú na základe
predloženého posudku vydaného príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na
účely kompenzácie dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.
Žiadosť o poskytnutie odľahčovacej služby musí fyzická osoba podať Mestu Rajec
najmenej 14 dní pred dňom začatia poskytovania sociálnej služby.

Čl. 2
Spôsob určenia úhrady, výška úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytovanú
odľahčovaciu službu
(1)
(2)

Pre spôsob určenia úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytovanie odľahčovacej
služby sa primerane použijú ustanovenia čl. 4 ods. (1) až (6).
Úhrada za odľahčovaciu službu sa stanovuje v sume 1,50 € za 1 hodinu poskytovanej
služby.

ČASŤ V.
DENNÉ CENTRUM
Čl. 1
Denné centrum, vymedzenie pojmu a oprávnené osoby
(1)

V dennom centre (klub dôchodcov) sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej
osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím
alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi
s vnukom alebo vnučkou.

(2)

V dennom centre sa najmä
a) poskytuje sociálne poradenstvo
b) zabezpečuje záujmová činnosť
Čl. 2
Spôsob určenia úhrady, výška úhrady a spôsob platenia úhrady za sociálnu službu
poskytovanú v dennom centre

(1)

Sociálne služby poskytované Mestom Rajec sa v dennom centre poskytujú bezplatne.

ČASŤ VI.
PREPRAVNÁ SLUŽBA
Čl. 1
Vymedzenie základných pojmov
(1)

Prepravná služba je v zmysle 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 č. 448/2008 Z. z.“) vymedzená ako
sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe na riešenie jej nepriaznivej sociálnej situácie
z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia odkázanej na individuálnu prepravu osobným
motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s
obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a s obmedzenou
schopnosťou orientácie.

(2)

Poskytovateľ sociálnej - prepravnej služby je Mesto Rajec sprostredkovane Územným
spolkom Slovenského červeného kríža, pobočka Žilina (ďalej len sprostredkovateľ).

(3)

Žiadateľ/prepravovaná osoba - fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine
alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie, ktorá je prepravovaná špeciálne
upraveným motorovým vozidlom. Prepravovaná osoba je aj osoba, ktorá sprevádza
fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným
stavom podľa § 42 zákona č. 448/2008 Z. z.
Čl. 2
Prepravná služba a oprávnené osoby

(1)

Prepravná služba je sociálna služba, ktorá sa poskytuje:
(a)

(b)

fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, s trvalým pobytom na území
Mesta Rajec, prípadne fyzickej osobe z obcí združených v Spoločnom obecnom
úrade Rajec - sociálna služba (ďalej len SOcÚ), ktorá je odkázaná na individuálnu
prepravu osobným motorovým vozidlom
fyzickej osobe s trvalým pobytom na území Mesta Rajec, prípadne fyzickej osobe z
obcí združených v SOcÚ Rajec - sociálna služba, s nepriaznivým zdravotným
stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a
obmedzenou schopnosťou orientácie.

(2)

Prepravná služba sa poskytuje fyzickej osobe počas doby trvania podmienok odkázanosti
na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.

(3)

Prepravná služba sa poskytuje na území Mesta Rajec a na území obcí združených v SOcÚ
Rajec v pracovných dňoch, v čase pondelok – štvrtok od 06:30 hod – do 14:00 hod. a v
piatok od 06:30 – 13:30 hod.

(4)

Prepravná služba slúži na prepravu fyzických osôb uvedených v čl. 2 bod 1, tohto VZN
k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, na prepravu do sociálnych zariadení, na
prepravu do úradov, nákupných stredísk, autobusových, vlakových staníc, na riešenie
sociálnych a osobných potrieb klienta (napr. spoločenské podujatia, návštevy príbuzných
atď.)

(5)

Prepravnú službu je možné využiť v rámci prepravy na území mesta Rajec, na území obcí
združených v SOcÚ Rajec v smere do Žiliny, Považskej Bystrice, Bojníc a Martina
s konečným bodom prepravy v uvedených mestách.

(6)

Prepravná služba sa poskytuje na základe podania žiadosti fyzickej osoby uvedenej v čl. 2,
bod 1 tohto VZN. Žiadosť tvorí prílohu č.1 a súčasťou žiadosti je príloha č.2 tohto VZN.

Čl. 3
Cieľová skupina, pre ktorú je prepravná služba určená





občania s nepriaznivým zdravotným stavom
osoby ŤZP a ich sprievodcovia,
seniori nad 62 rokov,
rodičia s maloletými deťmi do veku 6 rokov
Čl. 4
Podmienky poskytovania prepravnej služby

(1)

Prepravná služba v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. je poskytovaná fyzickej osobe
uvedenej v časti VI, čl.2, bod 1 tohto VZN.

(2)

Prepravná služba je poskytovaná na základe písomnej žiadosti žiadateľa (príloha č.1 tohto
VZN). Tlačivo žiadosti je dostupné na mestskom úrade v Rajci alebo na webovom sídle
Mesta Rajec v časti „Informácie a pokyny k prepravnej službe“.

(3)

Súčasťou žiadosti je posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny,
(ďalej len „ÚPSVaR“) alebo potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (príloha č.
2). Odkázanosť preukazuje fyzická osoba:
a)
s ťažkým zdravotným postihnutím posudkom vydaným príslušným ÚPSVaR na
účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia v zmysle
zákona č. 447/2008 Z. z o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
b)
s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine
alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie
potvrdením
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z.
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch v
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

(4)

Žiadosť o prepravnú službu žiadateľ odovzdá/zašle spolu s prílohami na Mestský úrad
Rajec, oddelenie vnútornej správy a matriky, referát sociálnych služieb. Pracovníčka
referátu posúdi splnenie podmienok odkázanosti fyzickej osoby na individuálnu prepravu
osobným motorovým vozidlom v súlade § 42 zákona č. 448/2008 Z. z.. Následne vystaví a
zašle žiadateľovi „Oznámenie o poskytnutí/neposkytnutí prepravnej služby“ ku ktorému
vyhotoví „Preukaz prepravovanej osoby“. Tento preukaz potvrdzuje oprávnenosť
poskytovania služby fyzickej osobe pri nastúpení do vozidla prepravnej služby. Zároveň
občan obdrží podrobné „Informácie a pokyny k prepravnej službe“ spresňujúce niektoré
činnosti prevádzky akými sú napr.: telefonický kontakt na vodiča, požiadavky na nástup,
prepravu a výstup, potrebné osobné dokumenty, užitočné rady a pod.

Čl. 5
Postup pri poskytovaní prepravnej služby
(1)

Dispečing prepravnej služby vykonáva zamestnanec zodpovedajúci za prepravu osôb.

(2)

Objednávku o prepravnú službu nahlási žiadateľ vopred /najneskôr 24 hodín/ pred
poskytnutím prepravnej služby na Mestský úrad Rajec v pracovných dňoch počas
úradných hodín uvedených v časti VI, čl. 2, bod 3 tohto VZN.

(3)

Objednávka na prepravnú službu sa realizuje telefonicky alebo osobne nahlásením 24 hod
pred poskytnutí prepravnej služby (podrobnejšie „Informácie a pokyny k prepravnej
službe“ zverejnenom na webovom sídle Mesta Rajec). V prípade, že nie je využitá
kapacita vozidla počas dňa, môže sa prepravná služba poskytnúť aj v deň objednávky.

(4)

Prijaté objednávky podľa požiadaviek občanov zamestnanec zodpovedajúci za prepravu
osôb zaeviduje do objednávok jázd.

(5)

V prípade, že požadovaný termín na prepravu je už obsadený, zamestnanec zodpovedajúci
za prepravu osôb informuje žiadateľa o tejto skutočnosti. V prípade záujmu sa dohodne so
žiadateľom o prepravnú službu na náhradnom termíne poskytnutia prepravnej služby.

(6)

Ak objednávateľovi prepravy vzniknú prekážky v užívaní služby, je povinný
vopred dohodnutú objednávku prepravy stornovať informovaním zamestnanca
zodpovedajúceho za prepravu osôb. Storno objednávky poskytovateľ nespoplatňuje.
Čl. 6
Výška, spôsob úhrady za prepravnú službu

(1)

Fyzická osoba s trvalým pobytom v Meste Rajec, ktorá je odkázaná na individuálnu
prepravu osobným motorovým vozidlom uhradí 0,15 €/km do vzdialenosti 30 km a 0,10
€/km nad 30 km,

(2)

Fyzická osoba s trvalým pobytom v Meste Rajec s nepriaznivý zdravotným stavom
s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a s obmedzenou
schopnosťou orientácie uhradí 0,15 €/km do vzdialenosti 30 km a 0,10 €/km nad 30 km,

(3)

Fyzická osoba sprevádzajúca osobu ŤZP, osobu s nepriaznivým zdravotným stavom je
prepravovaná bezplatne.

(4)

Fyzická osoba s trvalým pobytom mimo Mesta Rajec z obcí združených v SOcÚ Rajec –
sociálna služba, uhradí za prepravnú službu 0,40 €/km na všetky vzdialenosti uvedené
v časti VI, článku 6, bod 1 a 2.

(5)

Použitie hydraulickej zdvíhacej plošiny je bezplatné.

(6)

Stojné poskytovateľ prepravnej služby nezabezpečuje, z toho dôvodu ho prijímateľ služby
neuhrádza.

(7)

Prijímateľ sociálnej služby po poskytnutí prepravnej služby uhradí platbou v hotovosti

vodičovi osobného motorového vozidla (zamestnancovi) sumu za poskytnutú prepravnú
službu, ktorá sa určí ako súčin dĺžky prepravnej vzdialenosti a výšky úhrady za 1
kilometer prepravnej vzdialenosti uvedenej v časti VI, v čl.6, bod 1,2 a 4 tohto VZN.
(8)

Vodič osobného motorového vozidla prepravnej služby, v súlade s platnými právnymi
predpismi vystaví prepravovanej osobe príjmový pokladničný doklad.
Čl. 7
Prepravná služba sa neposkytuje

(1)

Oprávnenej osobe, ktorá je pod vplyvom návykových alebo iných omamných látok alebo
sa správa agresívne, hrubo, vulgárne a narušuje dobré mravy.
Čl. 8
Pracovné povinnosti vodiča pri poskytovaní prepravnej služby

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

Vodič vozidla pri poskytovaní prepravnej služby je povinný v plnom rozsahu rešpektovať
a riadiť sa ustanoveniami zákona o cestnej premávke, zmluvnými podmienkami
dohodnutými s Mestom Rajec a sprostredkovateľom, ako aj internými smernicami MsÚ
Rajec súvisiacimi s prevádzkou prepravnej služby.
Vodič prepravnej služby je povinný vykonávať výber hotovostných platieb od
prepravovaných osôb, ktorým poskytuje prepravnú službu.
Vodič prepravnej služby je v zmysle dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovedný za
finančnú hotovosť.
Vodič pri poskytovaní prepravnej služby úzko spolupracuje s pracovníkom referátu
sociálnych služieb.
Ďalšie organizačné, technické požiadavky a povinnosti vodiča na vykonávanie prepravy
osôb podrobnejšie špecifikuje zmluva Mesta Rajec so sprostredkovateľom, ako aj interné
dokumenty Mesta Rajec.
Čl. 9
Povinnosti prepravovaných osôb

(1)

Prepravované osoby, ktoré sa prepravujú v motorovom vozidle ako cestujúci, sú povinní
dodržiavať ustanovenia platných právnych predpisov, najmä zákona o cestnej premávke
vzťahujúci sa na prepravované osoby (podľa § 8, ods. l zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to o povinnosti osoby sediacej na
sedadle vozidla vybavenom bezpečnostným pásom, byť počas jazdy týmto pásom riadne
pripútaná, v súlade s § 45, ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o povinnosti prepravovaných
osôb. Svojím správaním neohrozovať bezpečnosť cestnej premávky, najmä
obmedzovaním vodiča v bezpečnom ovládaní vozidla, vyhadzovaní predmetov z vozidla a
uposlúchnuť pokyny vodiča.

ČASŤ VII.
OSOBITNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
Osobitné ustanovenia
(1)

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje získané za účelom určenia
výšky za poskytované sociálne služby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

(2)

Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovovaní úhrad za tieto služby sa primerane
použije zákon NR SR č. 448/ 2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č.
601/ 2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení, zákon č.71/ 1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení, zákon NR SR č.
36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zákon
NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
a Občiansky zákonník v platnom znení.

Čl. 2
Záverečné ustanovenia
(1)

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia stráca platnosť a účinnosť Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Rajec č. 12/2017 o podmienkach poskytovania sociálnych
služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Meste Rajec schváleného uznesením
MZ v Rajci č. 90/2017 zo dňa 14.12.2017.

(2)

Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Rajci svojim
uznesením č. 21/2020 dňa 27.2.2020.

V Rajci dňa 28.2.2020

Vypracovala: Mgr. Edita Ondríková
Vyvesené: 2.3.2020

Ing. Milan Lipka , v.r.
primátor mesta

Príloha č.1
Mestský úrad v Rajci – oddelenie vnútornej správy a matriky - referát sociálnych služieb
Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec

Žiadosť o poskytnutie prepravnej služby
Meno, priezvisko, titul žiadateľa:
Dátum narodenia
Adresa trvalého pobytu:
Telefonický kontakt:

E-mail:

Zákonný zástupca žiadateľa (rodič alebo *súdom ustanovený opatrovník):
Meno a priezvisko:

Titul:

Adresa trvalého pobytu:
Telefonický kontakt:

E-mail:

* dokladovat’ právoplatné Uznesenie OS o ustanovení za opatrovníka
Odôvodnenie žiadosti:

Vyhlásenie žiadateľa:
Čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/á právnych
následkov v prípade uvedenia nepravdivých údajov.

V Rajci, dňa...................

.................................
podpis žiadateľa
(zákonného zástupcu)

Príloha č. 2
Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na účely konania vo veci
poskytovania prepravnej služby

Meno a priezvisko:.......................................

Titul:..........

Dátum narodenia:.......................................
Adresa trvalého pobytu:..................................................................................

Podľa § 42 ods. 3 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 týmto
potvrdzujeme, že menovaný/á

má / nemá*
nepriaznivý zdravotný stav s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a
obmedzenou schopnosťou orientácie.

V Rajci, dňa: .......................

.......................................
podpis a pečiatka lekára

*Potvrdenie vyplní poskytovatel’zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti, zdravotných pracovníkoch, stavovských organizácií v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

