Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove v rámci preneseného výkonu štátnej správy
podľa § 5 ods. 1 a § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) prijalo dňa
27.06.2013
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 5/2013,
ktorým sa mení VZN mesta č. 07/2012 o poskytovaní sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
takto :

§1
Čl. I, §1, písm. b VZN sa dopĺňa o bod: 6. prepravnej služby.
VZN č.07/2012 sa dopĺňa o Článok VIIa. a Prílohu č. 6, ktorých znenie je nasledovné :

Článok VIIa.
§ 18
Prepravná služba
1. Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste
Fiľakove a klientom zariadenia sociálnych služieb Nezábudka, n.o.:
a) s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu
osobným motorovým vozidlom alebo
b) s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine
alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
Prepravnú služba sa poskytuje fyzickej osobe na základe kópie posudku vydaného príslušným
úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého
zdravotného postihnutia, v ktorom je uvedená odkázanosť na individuálnu prepravu, alebo
potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej
osoby.
2. Prepravná služba sa poskytuje v pracovných dňoch v čase od 7.00 h. do 15.00 h.
prostredníctvom prevádzkovateľa - organizácie založenej mestom Fiľakovo Nezábudka, n.o.,
Záhradnícka 2, Fiľakovo v prípade voľnej kapacity motorového vozidla. Prevádzkovateľ
môže v rámci efektívnosti poskytovanej prepravnej služby používať vozidlo na prepravu
viacerých osôb naraz.
3. Objednávku na prepravnú službu fyzická osoba nahlasuje osobne alebo telefonicky
prevádzkovateľovi – Nezábudka, n.o. 24 hodín vopred. Fyzická osoba v prípade objednania a
nevyužitia prepravnej služby znáša náklady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi prepravnej
služby.
4. Úhradu za prepravnú službu platí prijímateľ prepravnej služby priamou platbou v hotovosti
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v deň poskytnutia služby vodičovi. Vodič vystaví prijímateľovi prepravnej služby riadne
očíslovaný príjmový doklad, na ktorom uvedie meno a priezvisko prepravovanej osoby,
výšku úhrady a dátum poskytnutia prepravnej služby. Výška úhrady za prepravnú službu je
uvedená v prílohe č. 6 k VZN č. 7/2012 – Cenník úhrad za prepravnú službu
Príloha č.6 k VZN č.7/2012 – Cenník úhrad za prepravnú službu

1.
a)
b)
c)

Jazda v meste Fiľakove
Fyzická osoba odkázaná na prepravnú službu
Fyzická osoba sprevádzajúcu prepravovanú osobu
Stojné v meste Fiľakove

0,30 €/1 km
bezplatne
bezplatne

2.
a)
b)
c)

Jazda mimo mesta Fiľakova
Fyzická osoba odkázaná na prepravnú službu
Fyzická osoba sprevádzajúca prepravovanú osobu
Stojné

0,30 €/ 1km
0,30 €/ 1 km
0,50 €/ 1 hod.

Minimálna výška úhrady je 1 €. Celková výška úhrady je súčin dĺžky prepravnej
vzdialenosti v km a výšky úhrady za 1 km prepravnej vzdialenosti.

Kalkulácia nákladov:
EON na motorové vozidlo v roku 2012 (PHM, opravy, servis, ost. náklady)
Náklady na mzdy a odvody vodiča (250 pracovných dní x 1,5 hod x 3,56€)
Náklady spolu
Počet ubehnutých km /rok
Náklady na 1 km

1845 €
1335 €
3180 €
6029
0,53 €

Výška úhrady za prepravnú službu od klientov tvorí 56,6 % skutočných nákladov.
§2
Prechodné a záverečné ustanovenia
Schválením tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Fiľakovo zo dňa
26.04.2007 o zriaďovaní prevádzkarní a o určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky na území mesta.

Toto všeobecne záväzné nariadenie prijalo MZ dňa 27.06.2013
VZN bolo vyvesené dňa 27.06.2013
VZN bolo vyhlásené dňa 27.06.2013
VZN nadobudne účinnosť dňa 01.01.2014

JUDr. Jaromír Kaličiak
primátor mesta
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