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Obec KYSAK   
044 81, okres Košice-okolie 

DODATOK č.1 
k 

 

Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kysak 
č. 1/2012 

 
o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v pôs obnosti územnej 

samosprávy obce  
 
 
A. Zmenené boby VZN:  

A 1. Zmena čísla článku V. Záverečné ustanovenia na VI. Záverečné ustanovenia,  

A 2. zmena §11 Zrušovacie ustanovenia na §14 Zrušovacie ustanovenia 

A 3. zmena § 12 Účinnosť na § 15 Účinnosť 

A 2. Zmena v článku: 

 

Čl. IV 
Poskytovanie sociálnej služby v jedálni  

§ 10 

Stanovenie podmienok – kritérií a ur čenie výšky príspevku 

5. Výška príspevku na jedno jedlo sa stanoví ako súčet všetkých dôchodkov – invalidného, vdovského  
a starobného, nasledovne: 

 
B. Doplnené boby VZN:  

B 1. doplnený - vsunutý nový článok  

Čl. V 
Prepravná služba  

§ 11 

Poskytovanie prepravnej služby  

1. Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá: 

a) je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom 
b) má nepriaznivý zdravotný stav s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po 

schodoch s obmedzenou schopnosťou orientácie. 

2. Prepravnú službu nemožno poskytnúť fyzickej osobe, ktorá: 

a) poberá peňažný príspevok na kúpu motorového vozidla podľa osobitného predpisu 
b) poberá peňažný príspevok na prepravu podľa osobitného predpisu 

§ 12 

Podmienky a postup pri poskytovaní prepravnej služb y 

1. Prepravná služba sa poskytuje na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdenie 
odkázanosti na prepravnú službu. 

2. Žiadosť musí obsahovať: 
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a) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytnutie prepravnej služby, dátum 
narodenia, adresu trvalého pobytu, štátne občianstvo, 

b) potvrdenie o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb (manžel, manželka, deti) v 
kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť podaná, 

c) lekársky nález vypracovaný odborným lekárom, 
d) odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa môže preukazovať 

aj posudkom vydaným príslušným úradom práce sociálnych vecí a rodiny na účely 
kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, 

e) vyhlásenie k žiadosti, že žiadateľovi nebol poskytnutý príspevok na kúpu motorového 
vozidla a nepoberá peňažný príspevok na prepravu. 

3. Na základe predloženého lekárskeho nálezu alebo posudku vydaného Úradom práce,  
sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného 
postihnutia, obec vyhotoví rozhodnutie o odkázanosti na prepravnú službu. 

4. Prepravná služba sa poskytuje na území obce Kysak v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. 
do 15.00 hod. 

5. Objednávku na prepravu prijímateľ nahlasuje osobne alebo telefonicky najmenej 48 hodín 
vopred na obecný úrad. 

§ 13 

Výška sadzby za prepravnú službu  

1. Na základe rozhodnutia o odkázanosti na prepravnú službu poskytovateľ uzavrie s 
prijímateľom zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá nemusí byť písomná podľa § 74, 
ods. 3 zákona o sociálnych službách. 

2. Úhradu za prepravnú službu platí fyzická osoba priamou platbou v hotovosti v deň poskytnutia 
prepravnej služby vodičovi prepravnej služby. 

3. Úhrada za prepravnú službu sa určí ako súčin dĺžky prepravnej vzdialenosti a výšky úhrady za 
1 km prepravnej vzdialenosti. 

4. Výška úhrady za prepravnú službu je určená v sume 0,20 € / km prepravnej vzdialenosti. 

 
 

Záverečné ustanovenia dodatku č. 1 
 
 
1. Tento dodatok č.1 k VZN č. 1/2012 bol schválený obecným zastupiteľstvom v Kysaku  

uznesením číslo 80/2012 zo dňa 19.2.2015 
 
2. Tento dodatok č.1 k VZN č. 1/2012 nadobúda účinnosť dňa 9.2.2015 

 
V Kysaku dňa: 19.2.2015 

Ing. Ľubomír Krajňák 

      starosta obce 

 
Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 4.2.2014 

                   


