Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Stará Turá
č. 2/2017 – Nar.
o peňažnom príspevku na prepravu
Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej na svojom zasadnutí dňa 27.04.2017 uznesením číslo 29XXVI/2017 schválilo 3/5 väčšinou prítomných poslancov toto všeobecne záväzné nariadenie
vydané v súlade s § 3 ods. 4, § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade
s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 538/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje spôsob poskytovania peňažného
príspevku na prepravu (ďalej len príspevok na prepravu) občanom mesta Stará Turá, ktorý slúži
na zmiernenie sociálnych dôsledkov znevýhodnenia určenej cieľovej skupiny občanov.
§2
Podmienky nároku na príspevok na prepravu
1) Príspevok na prepravu je dobrovoľná sociálna pomoc vo forme peňažného príspevku, ktorý
mesto Stará Turá poskytuje občanovi s trvalým pobytom v meste Stará Turá a ktorý je:
a) občanom s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaný a individuálnu prepravu
osobným motorovým vozidlom podľa posudku alebo rozhodnutia vydaného príslušným
úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ÚPSVaR),
b) občanom s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu
po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie,
c) občanom vo veku 70 rokov a viac.
2) Príspevok na prepravu sa neposkytuje občanovi, ktorý:
a) poberá peňažný príspevok na prepravu z ÚPSVaR,
b) poberá peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so
zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
c) dostal príspevok na kúpu osobného motorového vozidla z ÚPSVaR v predchádzajúcich
7 rokoch.
3) Príspevok je možné poskytnúť občanovi na prepravu na území mesta Stará Turá a jeho
miestnych častí, ktorý na návštevu zdravotníckeho zariadenia a spoločenských podujatí
použije ľubovoľnú taxislužbu zabezpečovanú osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie
prepravy.
4) Príspevok na prepravu mesto poskytuje v závislosti od finančných prostriedkov
schválených na tento účel v rozpočte mesta na príslušný kalendárny rok.
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§3
Konanie vo veci poskytnutia príspevku na prepravu
1) Konanie o príspevok na prepravu odkázanosti na prepravnú službu sa začína na základe
písomnej žiadosti občana podanej na oddelenie sociálnych vecí Mestského úradu v Starej
Turej (tlačivo žiadosti je v prílohe tohto VZN). Žiadosť musí obsahovať žiadateľove meno
a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt a rodinný stav občana a údaje o kontaktných
osobách.
Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o posúdenie odkázanosti na prepravnú službu je
a) posudok alebo rozhodnutie vydané ÚPSVaR, v ktorom je uvedená odkázanosť
na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, alebo
b) potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (obvodného či odborného lekára)
o nepriaznivom zdravotnom stave,
c) potvrdenie z ÚPSVaR, že žiadateľ:
 nepoberá príspevok na prepravu,
 nepoberá peňažný príspevok na prevádzku osobného motorového vozidla,
 nedostal príspevok na kúpu osobného motorového vozidla v predchádzajúcich 7
rokoch.
2) Po posúdení žiadosti oddelenie sociálnych vecí MsÚ Stará Turá do 30 kalendárnych dní
vydá žiadateľovi doklad o nároku na príspevok na prepravu vždy na dobu určitú, najdlhšie
však na obdobie 12 kalendárnych mesiacov. Po uplynutí stanovenej lehoty žiadateľovi
zaniká nárok na príspevok na prepravu a v prípade ďalšieho záujmu o tento príspevok je
žiadateľ povinný aktualizovať údaje v žiadosti a preukázanie splnenia podmienok podľa §2.
3) Nárok na príspevok na prepravu schvaľuje primátor mesta.
4) Občan, ktorému vznikne nárok na príspevok na prepravu, môže 1x štvrťročne požiadať
o úhradu oprávnených preukázaných nákladov na prepravu. Náklady na prepravu je občan
povinný preukázať originálom dokladu o zaplatení poplatku za prepravu taxislužbou. Tento
doklad obsahuje najmä údaje o subjekte ktorý zabezpečil prepravu, dátum vykonania
prepravy a cenu za vykonanú prepravu.
5) Priebeh konania vo veci príspevku na prepravu zabezpečuje oddelenie sociálnych vecí
mestského úradu, ktoré eviduje a vedie celú spisovú agendu.
6) Na konanie o poskytovaní príspevku na prepravu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o
správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a
doplnkov).
7) Osobné údaje, ktoré mesto spracúva na účely poskytovania príspevku na prepravu sú meno
a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, rodinný stav, údaje týkajúce sa zdravia.
§4
Výška a výplata príspevku na prepravu
1) Príspevok na prepravu je možné poskytnúť vo výške 50 % z preukázaných nákladov na
prepravu, najviac však do sumy 30 Eur štvrťročne.
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2) Príspevok sa vypláca na žiadosť občana v hotovosti v pokladni MsÚ alebo bezhotovostne
na uvedený účet v banke.
§5
Zánik nároku príspevku na prepravu
1) Nárok na príspevok na prepravu zanikne:
a) ak sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel,
b) ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na príspevok uvedené v
§ 2 ods. 1 a 2,
c) dňom smrti občana, ktorý splnil podmienky nároku na príspevok na prepravu.
2) Ak sa príspevok na prepravu priznal pred smrťou občana, splatné sumy, ktoré sa nevyplatili
do dňa jeho smrti, sa nevyplatia.

§6
Povinnosti a zodpovednosť občana
1) V prípade ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, žiadateľ je povinný na výzvu mesta
doplniť nevyhnutné údaje o skutočnostiach rozhodujúcich k posúdeniu nároku na príspevok
na prepravu. Údaje a doklady známe mestu z jeho úradnej činnosti si zabezpečí z vlastného
podnetu.
2) Ak žiadateľ v určenej lehote nedoplní požadované údaje alebo doklady, mesto žiadosť
o príspevok na prepravu nebude akceptovať a nárok na príspevok neprizná, čo písomne
žiadateľovi oznámi.
3) Občan je povinný príspevok na prepravu vrátiť na účet mesta Stará Turá, ak bol vyplatený
neoprávnene z dôvodu, že neoznámil alebo zamlčal skutočnosti rozhodujúce pre
poskytnutie príspevku. O povinnosti občana vrátiť neprávom poskytnutý príspevok na
prepravu alebo jeho časti rozhodne primátor.
Ustanovenia o právnej zodpovednosti občana podľa Občianskeho zákonníka tým nie sú
dotknuté.
§7
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo mestské zastupiteľstvo dňa 27.04.2017, bolo
zverejnené na úradnej tabuli dňa 05.05.2017 a nadobúda účinnosť dňa 01.06.2017.
V Starej Turej, dňa 05.04.2017

Ing. Anna Halinárová
primátorka
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Príloha č. 1 Tlačivo žiadosti o poskytnutie príspevku na prepravu

Mesto Stará Turá
Mestský úrad Stará Turá, SNP 1/2

Žiadosť o peňažný príspevok na prepravu
1. Údaje o žiadateľovi:
Meno a priezvisko žiadateľa: ......................................................................................................
Dátum narodenia:................................................ rodinný stav: ...................................................
Adresa trvalého pobytu: ...............................................................................................................
Adresa prechodného pobytu: .......................................................................................................
Telefón: .................................................................. e-mail: .........................................................
2. Údaje o kontaktných osobách (manžel-ka, rodičia, deti, nevesta, zať, vnuci)
Meno a priezvisko

Vzťah k žiadateľovi

Adresa

Tel. kontakt

3. Zákonný zástupca žiadateľa, ak nie je žiadateľ spôsobilý na právne úkony:
Meno a priezvisko

Príbuzenský vzťah

Adresa

Tel. kontakt

4. Vyhlásenie žiadateľa
V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
dávam svojim podpisom písomný súhlas mestu Stará Turá na využívanie mojich osobných
údajov uvedených na žiadosti na účely poskytnutia príspevku na prepravu.
Čestne vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý (-á) právnych
následkov v prípade uvedenia nepravdivých údajov.
V Starej Turej, dňa: .............................
.................................................
podpis žiadateľa/zák. zástupcu
Príloha k žiadosti:
Posudok alebo rozhodnutie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o odkázanosti na
individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.
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5. Vyjadrenie obvodného alebo odborného lekára

Žiadateľ .............................................................. o príspevok na prepravu

JE ⃰ – NIE JE ⃰

občanom s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine
alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
Dátum: ..........................................

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

6. Potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny:
Žiadateľ ................................................................ o príspevok na prepravu


POBERÁ ⃰ – NEPOBERÁ ⃰ peňažný príspevok na prepravu z ÚPSVaR,



POBERÁ ⃰ – NEPOBERÁ ⃰ peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov
súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla



DOSTAL ⃰ – NEDOSTAL ⃰ príspevok na kúpu osobného motorového vozidla z ÚPSVaR
v predchádzajúcich 7 rokoch

Dátum: ..........................................

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

⃰ nehodiace sa prečiarknite
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