DODATOK č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja
č. 30/2014
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o sumách úhrady
za poskytované služby v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach
na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK

Trnava, december 2019

Trnavský samosprávny kraj v súlade s § 8 ods.1 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade
s ustanovením § 72 ods. 2 zákona 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 v znení neskorších predpisov vydáva

DODATOK č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja
č. 30/2014
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o sumách úhrady
za poskytované služby v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach
na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK

Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len TTSK)
č. 30/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o sumách úhrady
za poskytované služby v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach
na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK schválené Zastupiteľstvom TTSK dňa
17. decembra 2014, účinné od 1. januára 2015 sa mení a dopĺňa takto:

1. Za Článok 13 sa vkladá:

Článok 14
Prepravná služba
1. Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná:
a) fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu
prepravu osobným motorovým vozidlom
b) fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou
schopnosťou pohybu po rovine alebo schodoch a obmedzenou
schopnosťou orientácie.
2. Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom podľa
odseku 1 sa preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého
zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu (Zákon č. 447/2008 Z. z.).
3. Nepriaznivý zdravotný stav podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje
potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu
(Zákon č. 578/2004 Z. z.).
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4. Prepravnú službu je možné poskytnúť aj fyzickej osobe, ktorá je držiteľom
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len preukazu
ŤZP) a preukáže sa ním a fyzickej osobe, ktorá dosiahla vek 65 rokov života
a preukáže sa preukazom totožnosti.
5. Fyzická osoba oprávnená na poskytnutie služby môže byť pri preprave
sprevádzaná najviac dvoma fyzickými osobami.
6. Prepravná služba sa pre oprávnené osoby realizuje za účelom:
a) návštevy zdravotníckeho zariadenia
b) zabezpečenia liekov alebo zdravotníckych pomôcok v lekárni
c) pracovné, vzdelávacie, rodinné a občianske aktivity
7. Spôsob poskytovania služby:
a) prepravná služba sa poskytuje fyzickej osobe s trvalým pobytom na území
trnavského kraja
b) oprávnená osoba minimálne 5 dní pred prvým poskytnutím prepravnej služby
predloží poskytovateľovi sociálnej služby žiadosť o poskytnutie prepravnej
služby s prílohami. Na základe týchto dokladov bude medzi poskytovateľom
a oprávnenou osobou uzatvorená zmluva o poskytovaní prepravnej služby
c) objednávku na prepravu nahlasuje oprávnená osoba, ktorá podpísala zmluvu
o poskytovaní prepravnej služby telefonicky u poskytovateľa sociálnej služby,
pričom telefonická objednávka musí byť uskutočnená najneskôr 24 hodín
vopred
d) službu môže poskytovateľ poskytnúť oprávnenej osobe aj okamžite bez
predchádzajúceho uzatvorenia zmluvy a telefonického objednania vopred, ak
osobné motorové vozidlo určené na službu v danom čase nevykonáva inú
prepravu na základe objednávky. Služba môže byť poskytnutá jednorazovo
e) oprávnená osoba platí úhradu za poskytovanie prepravnej služby v hotovosti
vodičovi vozidla prepravnej služby ihneď po vykonaní jazdy v sume určenej
poskytovateľom v cenníku úhrad za sociálne služby
f) úhrada za prepravnú službu sa určí ako súčin počtu km prepravnej vzdialenosti
a výšky úhrady za 1 km prepravnej vzdialenosti. Dĺžka prepravnej vzdialenosti
sa ráta zo stanovišťa poskytovateľa prepravnej služby do miesta adresy
vyzdvihnutia a následne do miesta určeného oprávnenou osobou a späť na
stanovište. K úhrade za prepravu sa pripočíta stojné ako násobok počtu hodín
státia (čakania) a hodinovej sadzby. Stojné sa platí za každú začatú hodinu.
g) vodič vystaví oprávnenej osobe opečiatkovaný príjmový doklad, na ktorom
uvedie meno a priezvisko oprávnenej osoby, dátum poskytnutia služby a výšku
úhrady za službu.
8. Na prevádzku prepravnej služby smú byť použité len služobné motorové vozidlá
poskytovateľa sociálnej služby.
9. Dispečing pre prepravnú službu vykonáva poverený zamestnanec
poskytovateľa, ktorý vypracováva harmonogram jázd podľa požiadaviek
oprávnených osôb, vedie evidenciu jázd, evidenciu najazdených kilometrov
a databázu prijímateľov tejto služby.
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10. Poverený zamestnanec vypisuje žiadanky na prepravu oprávnených osôb na
predpísanom tlačive v zmysle platnej internej smernice o organizácii a riadení
prepravnej služby.
11. Správne vyplnená a podpísaná žiadanka sa odovzdá vodičovi služobného
motorového vozidla.
12. Cenník služby:
a) Cenník služby pre oprávnené osoby s uzatvorenou zmluvou
s poskytovateľom:
Suma úhrady za prepravu oprávnenej osoby
Suma úhrady za prepravu 1. sprevádzajúcej osoby
Suma úhrady za prepravu 2. sprevádzajúcej osoby
Stojné (poplatok za čakanie vozidla)
b) Cenník služby pre
s poskytovateľom:

oprávnené

osoby

bez

Suma úhrady za prepravu oprávnenej osoby
Suma úhrady za prepravu 1. sprevádzajúcej osoby
Suma úhrady za prepravu 2. sprevádzajúcej osoby
Stojné (poplatok za čakanie vozidla)

0,20 eur/km
0,00 eur/km
0,20 eur/km
1,00 eur/hod
uzatvorenej

zmluvy

0,30 eur/km
0,00 eur/km
0,30 eur/km
1,50 eur/hod

2. Doterajšie články 14 a 15 sa označujú ako 15 a 16.
3. Za Článok 16 sa vkladá:
Článok 17
1. DODATOK č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Všeobecne záväzného
nariadenia Trnavského samosprávneho kraja č. 30/2014.
2. DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho
kraja č. 30/2014 bol schválený uznesením č. 355/2019/14 dňa 11.12.2019.
3. DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho
kraja č. 30/2014 nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

V Trnave, dňa 11.12.2019

Mgr. Jozef Viskupič, v.r.
predseda
Trnavského samosprávneho kraja
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