Mestský úrad v Žiline
Odbor sociálny a bytový

Žiadosť o poskytnutie prepravnej služby
Meno, priezvisko, titul žiadateľa:

Titul:

Dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:
Kontaktná osoba:
Telefonický kontakt:

E-mail:

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

Titul:

Adresa trvalého pobytu:
Telefonický kontakt:

E-mail:

* dokladovať právoplatné Uznesenie OS o ustanovení za opatrovníka
Odôvodnenie žiadosti:

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov:
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých mestu Žilina,
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sú uvedené v tejto žiadosti
na účel poskytnutia prepravnej služby. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do
doby jeho písomného odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Zároveň
beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov.
V Žiline, dňa

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

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 Žiline, dňa

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

Poznámka:
• Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím s trvalým pobytom v meste Žilina, ktorá
je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom uhradí 0,50 eur za
kilometer prepravnej vzdialenosti
• Fyzická osoba s trvalým pobytom v Žiline s nepriaznivým zdravotným stavom
s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine, alebo po schodoch a obmedzenou
schopnosťou orientácie uhradí 0,50 eur za kilometer prepravnej vzdialenosti.
Záujem o prepravnú službu je potrebné nahlásiť najneskôr 24 hodín vopred
v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline, v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod.
do 11.30 hod. alebo telefonicky na telefónnom čísle +421 905 300 123.
Žiadateľ o prepravnú službu má právo objednávku na prepravnú službu v časovom predstihu
vopred stornovať.
Poskytovateľ prepravnej služby, mesto Žilina,
prijímateľ sociálnej služby neuhrádza.

stojné neposkytuje,

z toho dôvodu ho

K žiadosti je potrebné doložiť nasledovné prílohy:
• fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu
osobným motorovým vozidlom doloží posudkom vydaným príslušným úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov
ťažkého
zdravotného postihnutia.
• fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po
rovine, alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie doloží potvrdením
vydaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
Povinnosti prepravovaných osôb.
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).
Prepravované osoby prepravujúce sa v motorovom vozidle sú povinné dodržiavať aktuálne
protiepidemiologické opatrenia.

