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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. ...... /2016
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. ....../2016, ktorým sa dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie č.15/2014 o sociálnych službách a o podmienkach
ich poskytovania mestom Žilina

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Predkladaný materiál dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.15/2014 o sociálnych
službách a o podmienkach ich poskytovania mestom Žilina o nové sociálne služby:
- prepravnú službu,
- podpornú službu v Dennom centre v mestskej časti Bytčica.
Prepravná služba
Sociálnu službu v zmysle § 62 zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení
neskorších predpisov poskytovateľ poskytuje na základe zápisu do registra, ktorý vedie
vyšší územný celok.
Podľa „Výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb“ Žilinského samosprávneho
kraja zo dňa 09.04.2015 prepravná služba sa bude poskytovať pre cieľovú skupinu: fyzickú
osobu s ťažkým zdravotným postihnutím s trvalým pobytom na území mesta Žilina, ktorá
je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo pre fyzickú
osobu s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine
alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie, s trvalým pobytom na území
mesta Žilina.
Miesto poskytovania prepravnej služby: územný obvod mesta Žilina
Čas trvania: doba neurčitá
Forma sociálnej služby: terénna
Sociálna podporná služba – Denné centrum, Dlhá 1, 010 09 Žilina
Podľa „Výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb“ Žilinského samosprávneho
kraja zo dňa 09.04.2015 sa sociálna podporná služba poskytuje pre cieľovú skupinu:
fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, s ťažkým zdravotným postihnutím,
nepriaznivým zdravotným stavom, rodiča s dieťaťom, starého rodiča s vnukom/vnučkou.
Miesto poskytovania: Denné centrum, Dlhá 1, 010 09 Žilina
Čas trvania: doba neurčitá
Forma sociálnej služby: ambulantná
Predkladaný materiál bol prerokovaný v poradnom, koordinačnom a iniciatívnom
orgáne primátora mesta Žilina pre otázky postavenia seniorov - Rade seniorov mesta
Žilina. K predkladanému materiálu Rada seniorov mesta Žilina nemá pripomienky.

Materiál má dopad na rozpočet mesta Žilina – jeho výdavkovú časť.
Materiál bol prerokovaný v Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestského
zastupiteľstva v Žiline, v Komisii finančnej Mestského zastupiteľstva v Žiline a v Mestskej
rade v Žiline, ktoré ho odporúčajú Mestskému zastupiteľstvu v Žiline prerokovať
a schváliť.

Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva
tento
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina
č. ...../2016,
ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2014
o sociálnych službách a o podmienkach ich poskytovania mestom Žilina
Článok I
Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2014 o sociálnych službách a o podmienkach ich
poskytovania mestom Žilina sa dopĺňa nasledovne:
1.

V článku 2 sa v odseku 2 na konci vety bodka nahrádza čiarkou a dopĺňa sa písmeno
c), ktoré znie:
„c) prepravná služba“

2.

V článku 3 sa v odseku 3 na konci vety bodka nahrádza čiarkou a dopĺňa sa písmeno
e), ktoré znie:
„e) prepravná služba“

3.

Za doterajší článok 20 Podmienky úschovy cenných vecí sa vkladajú nové články 20a
a 20b, ktoré znejú:
Článok 20a
Prepravná služba

1. Prepravná služba je sociálna služba, ktorá sa poskytuje:
a) fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len „ŤZP“) s trvalým
pobytom na území mesta Žilina, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu
osobným motorovým vozidlom alebo
b) fyzickej osobe s trvalým na území mesta Žilina s nepriaznivým zdravotným stavom s
obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou
schopnosťou orientácie.
2. Prepravná služba sa poskytuje fyzickej osobe uvedenej v bode 1 čl. 20a tohto VZN
počas doby trvania podmienok odkázanosti na individuálnu prepravu osobným
motorovým vozidlom.
3. Prepravná služba sa poskytuje na území mesta Žilina v pracovných dňoch, v pracovnom
čase od 7.00 hod. do 14.00 hod.
4. Prepravná služba slúži na prepravu fyzických osôb uvedených v bode 1 čl. 20a tohto
VZN k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na území mesta Žilina, na kultúrnospoločenské podujatia a podobne.
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5. Prepravná služba sa poskytuje na základe podania žiadosti fyzickej osoby uvedenej
v bode 1 čl. 20a tohto VZN. Žiadosť spolu s prílohami sa podáva na Mestskom úrade
v Žiline, Nám. obetí komunizmu č. 1, 011 31 Žilina. Tlačivá žiadosti sú dostupné na
Mestskom úrade v Žiline a na internetovej stránke www.zilina.sk.
6. Objednávku o prepravnú službu nahlási žiadateľ vopred /najneskôr 24 hodín/ pred
poskytnutím prepravnej služby na Mestský úrad v Žiline v pracovných dňoch.
Článok 20b
Úhrada za prepravnú službu
1. Fyzická osoba s ŤZP s trvalým pobytom v meste Žilina, ktorá je odkázaná na
individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom uhradí 0,50 €/km.
2. Fyzická osoba s trvalým pobytom v meste Žilina s nepriaznivým zdravotným stavom
s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou
schopnosťou orientácie uhradí 0,50 € /km.
3. Fyzická osoba sprevádzajúca osobu ŤZP, osobu s nepriaznivým zdravotným stavom –
bezplatne.
4. Použitie hydraulickej zdvíhacej plošiny - bezplatne.
5. Prijímateľ sociálnej služby po poskytnutí prepravnej služby uhradí priamou platbou
v hotovosti vodičovi osobného motorového vozidla (zamestnancovi mesta Žilina) sumu
za poskytnutú prepravnú službu. O úhrade bude vystavený príjmový pokladničný
doklad v súlade s platnými právnymi predpismi.
4. V článku 25 sa v odseku 3 na konci vety bodka nahrádza čiarkou a dopĺňa sa písmeno
d), ktoré znie:
„d) Denné centrum, Dlhá 1, 010 09 Žilina, v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod“.
5. Ostatné ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia č. 15/2014 o sociálnych službách
a o podmienkach poskytovania mestom Žilina ostávajú nezmenené.
Článok II
Záverečné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline
dňa.......
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli mesta, t. j. .......

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina
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