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Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Komárno číslo 4/2010,  
ktorým sa mení a dop ĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 2/2009 

o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške  úhrad za sociálne služby  
na území mesta Komárno 

 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 6 ods. 1 zákona a § 11 ods.1 písm. g) 
SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na 
tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 
Článok 1 

 
    Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 2/2009 o poskytovaní 

sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby na území mesta Komárno  
sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 
1.   V § 1 ods. 2  znie: 

"(2)  Mesto, v súlade so zákonom 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 (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), na svojom území 
poskytuje sociálne služby:  

a) v teréne (opatrovateľská služba), 
b) v útulku,  
c) v stredisku osobnej hygieny, 
d) v jedálni,  
e) v dennom centre (predtým klub dôchodcov),  
f) v zariadení pre seniorov (predtým domov dôchodcov), 
g) prepravnú službu“. 

 
2. V § 2 ods. 1 za slovami „na opatrovateľskú službu,“ sa vkladajú slová „na prepravnú 

službu,“. 
 
3. V § 2 ods.1 sa slová „s trvalým alebo prechodným pobytom“ nahradzujú slovami 

„ s trvalým pobytom“.  
 
4. V  § 3 ods. 1 sa vkladá nové písm. f), ktoré znie: 

„f) prepravnej  služby“. 
 
5. Za  § 15 sa vkladajú nové paragrafy §15a, 15b v znení: 
 

„§ 15a 
Poskytovanie prepravnej služby 

(1) Prepravná služba sa poskytuje na území mesta Komárno fyzickej osobe s trvalým 
pobytom alebo s prechodným pobytom v meste s ťažkým zdravotným postihnutím 
odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej 
osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po 
rovine alebo po 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 
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podľa osobitného predpisu 9.1 

 

(3) Nepriaznivý zdravotný stav podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu 10.2  

(4) Prepravná služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku na 
tento druh sociálnej služby. 

(5) Prepravná služba sa poskytuje v pracovných dňoch v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod. 

(6) Objednávku  na  prepravnú službu  fyzická osoba  nahlasuje  osobne  alebo  
telefonicky najmenej 24  hodín  vopred u zamestnanca - informátora Mestského 
úradu v Komárne. 

(7) Podmienky poskytovania prepravnej služby, výšku a spôsob úhrady za prepravnú 
službu upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená podľa § 4 tohto VZN. 
K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní prepravnej služby fyzická osoba priloží aj 
právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na prepravnú službu. 

 
(8) Mesto Komárno môže poskytnúť prepravnú službu aj jednorazovo, bez vydania 

rozhodnutia o odkázanosti na prepravnú službu  a uzatvorenia zmluvy o poskytovaní 
prepravnej služby.  V takomto prípade odkázanosť na individuálnu prepravu osobným 
motorovým vozidlom  fyzická osoba preukazuje kópiou 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. Jednorazovo možno poskytnúť 
prepravnú službu aj fyzickej osobe vo veku nad 65 rokov, poberajúcej starobný 
dôchodok alebo fyzickej osobe poberajúcej invalidný dôchodok s trvalým alebo 
prechodným pobytom v meste Komárno. 

 
(9) Jednorazové poskytnutie prepravnej služby je možné realizovať v prípade, ak vozidlo 

prepravnej služby v danom čase nevykonáva uvedenú službu na základe zmluvy.  
 
(10) Jednorazové poskytnutie prepravnej služby na základe telefonickej objednávky u 

zamestnanca - informátora Mestského úradu v Komárne musí byť objednané 
najmenej 24 hodín vopred. Následne je zamestnancom úradu potvrdená objednávka 
spolu s oznámením podmienok uvedených vo VZN. 

 
(11) Fyzická osoba v prípade objednania a nevyužitia prepravnej služby znáša náklady, 

ktoré vzniknú prevádzkovateľovi prepravnej služby. 
 
(12) V prípade voľnej kapacity je možné prepravnú službu poskytnúť aj v deň objednávky.   
 

§ 15b 
Výška a spôsob úhrady za prepravnú službu 

 
(1) Výška úhrady za prepravnú službu: 
 

                                                 
9 § 14 zákona č. 447/2008 Z.z. 
10 § 4 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z.z. 
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a) fyzickej osobe s preukazom ŤZP s trvalým pobytom v meste Komárno, ktorá je 
odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom  0,25 eur/ za 
každý aj začatý km, 

b) fyzickej osobe s preukazom ŤZP s prechodným pobytom v meste Komárno, ktorá 
je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom  0,35 eur/ za 
každý aj začatý km, 

c) fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Komárno s nepriaznivým zdravotným 
stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch 
a obmedzenou schopnosťou orientácie 0,25 eur/ za každý aj začatý km, 

d) fyzickej osobe s prechodným pobytom v meste Komárno s nepriaznivým 
zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po 
schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie 0,35 eur/ za každý aj začatý km, 

e) fyzickej osobe vo veku nad 65 rokov, poberajúcej starobný dôchodok alebo 
fyzickej osobe poberajúcej invalidný dôchodok s trvalým pobytom v meste 
Komárno  0,30 eur/ za každý aj začatý km, 

f) fyzickej osobe vo veku nad 65 rokov, poberajúcej starobný dôchodok alebo 
fyzickej osobe poberajúcej invalidný dôchodok s prechodným pobytom v meste 
Komárno  0,40 eur/ za každý aj začatý km, 

g) stojné na území mesta Komárno  1,- eur/hod. 
h) fyzickej osobe sprevádzajúcej osobu s preukazom ŤZP -  bezplatne, 

 
(2) Spôsob úhrady za poskytovanie prepravnej služby sa určí ako: 

a) súčin dĺžky prepravnej vzdialenosti a výšky úhrady za 1 km prepravnej 
vzdialenosti; 
b) súčin hodín státia a výšky stojného za jednu hodinu státia. 

 
(3) Úhradu za prepravnú službu platí prijímateľ prepravnej služby priamou platbou v  

hotovosti  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. Vodič 
vozidla prepravnej služby je povinný odovzdať denný príjem  úhrad za poskytnutú 
prepravnú službu do pokladne Mestského úradu v Komárne.“ 

 
6. K § 15a ods. 2 sa vkladá nová poznámka pod čiarou 9, ktorá znie: 

„9   § 14 zákona č. 447/2008 Z.z.“. 
 

7. K § 15a ods. 3 sa vkladá nová poznámka pod čiarou 10, ktorá znie: 
            „10 § 4 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z.z.“. 
 

Článok 2 
 

(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa  24. júna 2010. 
 

(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 15. júla 2010. 
 
 
  

 
MUDr. Tibor Bastrnák 
       primátor mesta  


