
 
 

D o d a t o k č. 1 
 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/ 2011 
o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, 

výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Senec 
 
Mesto Senec na základe rozšírenia sociálnej služby – prepravnej služby  a v súlade so 
zákonom 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, mení 
a dopĺňa VZN č. 6 /2011 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe 
určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované 
Mestom Senec takto: 
 

1. V  Článku 5  odseku 1 písmene a) sa dopĺňa text nasledovne: 
 

„ cc) prepravná služba.“ 
 
 
2. V článku 7 ods. 2 znie: 
 
„2.Výška úhrady za stravovanie: 
raňajky (hradí v plnej výške občan)                          0,66 €        (20.- Sk/deň) 
obed                                                                           2,60 €        (78.- Sk/deň) 
             z toho občan                                                 1,60 €         (48.- Sk/deň) 
             mesto                                                            1,00 €         (30.- Sk/deň) 
večera (hradí v plnej výške občan)                           1,16 €          (35.- Sk/deň) 
spolu                                                                         4,42 €          (133.- Sk/deň) 
             z toho občan                                                 3,42 €          (93.-Sk/ deň)“. 
 
 
3. V Článku 7 ods. 6 sa text „...podľa článku 16 ...“ mení na „... podľa článku 18 ...“. 
 
 
4. Za Článok 9 sa dopĺňa  „Článok  10 Prepravná služba“ s nasledovným textom: 
 
„ 1. Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná osobným motorovým vozidlom mesta 
Senec. 
 
2. Prepravná služba je sociálna služba, ktorá sa poskytuje:  

a) Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu 
osobným motorovým vozidlom. Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným 
motorovým vozidlom preukazuje fyzická osoba posudkom vydaným príslušným 
úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov 
ťažkého zdravotného postihnutia.  

b) Fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou 
pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. 
Nepriaznivý zdravotný stav preukazuje fyzická osoba potvrdením poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti.  



 
3. Prepravná služba sa fyzickej osobe podľa ods. 2  tohto článku poskytuje na základe dohody 
o poskytovaní sociálnej služby, uzavretej medzi mestom Senec (ako poskytovateľom 
sociálnej služby) a fyzickou osobou (ako prijímateľom sociálnej služby).  
 
4. Prepravná služba sa fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky podľa ods. 2 tohto článku môže 
poskytnúť aj na základe objednávky, ktorú fyzická osoba podá osobne alebo telefonicky 
najmenej 24 hodín vopred u poskytovateľa sociálnej služby (Mesto Senec, Mestský úrad 
Senec, odbor sociálnych služieb mesta), ktorý objednávku potvrdí spolu s uvedením 
predpokladanej výšky platby v súlade s týmto VZN.  
 
5. Prepravná služba sa fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky podľa ods. 2 tohto článku môže 
poskytnúť aj jednorazovo alebo okamžite, a to v prípade, ak osobné motorové vozidlo určené 
na prepravnú službu v danom čase nevykonáva prepravu na základe zmluvy alebo 
objednávky. 
 
6. Prepravná služba sa fyzickej osobe, ktorá nie je uvedená v ods. 2 tohto článku môže 
poskytnúť vo výnimočných prípadoch aj jednorazovo alebo okamžite, a to v prípade, ak 
osobné motorové vozidlo určené na prepravnú službu v danom čase nevykonáva prepravu na 
základe zmluvy alebo objednávky. 
 
7. Prepravná služba sa poskytuje v pracovných dňoch, obvykle  v čase od 7,00 hod. do 15,00 
hod. “ 
         
5. Za nový Článok 10 sa dopĺňa „Článok  11 Výška úhrady a spôsob platenia úhrady za 
prepravnú službu“ s nasledovným textom: 
 
„1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za prepravnú službu v sume určenej v 
súlade s týmto VZN.  
 
2. Výška úhrady za prepravnú službu sa určí:  

a) fyzickej osobe, ktorá má trvalý pobyt na území mesta Senec a 
 
      aa) fyzickej osobe, ktorá je prijímateľom sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej   
      služby vo výške 0,25 €/km, minimálne však 1 € za jazdu,  

 
      ab) fyzickej  osobe  s  ťažkým  zdravotným   postihnutím,  ktorá  má  úradom  práce,  
      sociálnych  vecí  a rodiny  priznanú odkázanosť na   individuálnu  prepravu osobným  
      motorovým vozidlom vo výške 0,30 €/km, minimálne však 1,20 € za jazdu, 

 
      ac) fyzickej  osobe  sprevádzajúcej   fyzickú  osobu,   ktorej  je  prepravná   služba  
      poskytovaná  0,50 €/km, minimálne však 2,00 € za jazdu, 

 
      ad) ak je prepravovanou osobou držiteľ preukazu ťažkého zdravotného postihnutia so  
      sprievodcom,   po  predložení  príslušného  dokladu  (preukaz  ťažkého   zdravotného  
      postihnutia so sprievodcom alebo posudok úradu  práce, sociálnych  vecí a rodiny na 
      účely  kompenzácie  sociálnych  dôsledkov    ťažkého  zdravotného  postihnutia)   sa  
      úhrada sprevádzajúcej fyzickej osobe neurčuje.  

 
 



b) fyzickej osobe, ktorá nemá trvalý pobyt na území mesta Senec a 
 
      ba) fyzickej osobe, ktorá je  prijímateľom sociálnej  služby v zariadení opatrovateľskej  
      služby vo výške 0,40 €/km, minimálne však 1,60 € za jazdu,   
 
      bb) fyzickej  osobe,  ktorá  má  úradom   práce,   sociálnych  vecí  a   rodiny   priznanú  
      odkázanosť  na  individuálnu    prepravu  osobným    motorovým  vozidlom  vo  výške    
      0,50 €/km, minimálne však 2,00€ za jazdu,  

 
      bc) fyzickej    osobe   sprevádzajúcej    fyzickú  osobu,  ktorej    je   prepravná   služba  
      poskytovaná   0,70 €/km, minimálne však 2,00 € za jazdu,  

 
      bd) ak  je   prepravovanou    osobou držiteľ preukazu ťažkého zdravotného postihnutia  
      so    sprievodcom,    po      predložení     príslušného     dokladu      (preukaz    ťažkého  
      zdravotného   postihnutia   so  sprievodcom  alebo  posudok  úradu   práce, sociálnych 
      vecí  a  rodiny na      účely  kompenzácie  sociálnych  dôsledkov  ťažkého zdravotného  
      postihnutia)  a úhrada    sprevádzajúcej fyzickej osobe neurčuje.  

 
 
3. Pre všetky fyzické osoby okrem sprevádzajúcej fyzickej osoby podľa tohto článku sa určuje   
    úhrada za stojné počas prepravy mimo územia mesta stojné: 0,50 €/hod.  
 
4. Parkovné hradí prijímateľ sociálnej služby. 
 
5. Úhrada za prepravnú službu sa určí ako súčin dĺžky prepravnej vzdialenosti (počet km) a 
výšky úhrady za 1km prepravnej vzdialenosti. Minimálna platba je však určená vo výške 
stanovenej sumy za jazdu. Dĺžka prepravnej vzdialenosti sa ráta od miesta nástupu prijímateľa 
prepravnej služby. K úhrade za prepravu mimo územia mesta Senec sa pripočíta stojné ako 
násobok počtu hodín a stanovenej hodinovej sadzby. Stojné sa platí za každú začatú hodinu. 
 
6. Prijímateľ prepravnej služby je povinný uhradiť celkovú sumu úhrady priamou platbou v 
hotovosti v deň uskutočnenia prepravy (ihneď po ukončení jazdy) vodičovi vozidla 
prepravnej služby tak, že vodič vydá fyzickej osobe po ukončení prepravy príjmový 
pokladničný doklad s celkovou sumou úhrady za prepravu.“ 
 
 
6. Články 10 až 23 sa menia na články 12 až 25. 
 
 
7. V novo označenom Článku 13 ods. 1 sa text „... Strediska sociálnych služieb je 2,26 € 
(67,83 Sk). Výška úhrady občana za obed je 1,26 € (38,- Sk).“  mení na „...Strediska 
sociálnych služieb je 2,60 € (78,- Sk). Výška úhrady občana za obed je 1,60 € (48,- Sk).“. 
 
 
8. V novo označenom Článku 13 ods. 2 sa text „... podľa čl. 10 ...“ mení na „... podľa     
čl. 12 ...“. 
 
9. V novo označenom  Článku 13 ods. 3 sa text „... podľa čl. 10 ...“ mení na „... podľa     
čl. 12 ...“. 
 



 
10. V novo označenom  Článku 17 ods. 4 sa text „... podľa čl. 18 ...“ mení na „... podľa     
čl. 20 ...“. 
 
 
11. V novo označenom Článku 19 so do ods. 1 dopĺňa text nasledovne: 
 
    „e) prepravnej služby.“ 
 
 
12. Záverečné ustanovenia 
 
Tento Dodatok č.1 prerokovalo a schválilo Mestské zastupiteľstvo v Senci dňa  13.12.2012 
uznesením č. 132/2012 a nadobúda účinnosť od 01.02.2013. 
 
 
 
 
 
 
      Ing. Karol  K v á l 
               primátor 
 
 
 
 
 
 


