MESTO MYJAVA
Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava
______________________________________________________________

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Myjava
o poskytovaní sociálnej služby „Sociálny taxík Myjava“
Mesto Myjava v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva
Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Myjava o poskytovaní sociálnej služby „Sociálny taxík
Myjava“
Čl. I
Úvodné ustanovenia
1. Toto VZN o poskytovaní sociálnej služby „Sociálny taxík Myjava“ upravuje
podmienky a postup pri poskytovaní finančného príspevku na prepravu
prostredníctvom miestnych zmluvných taxi - služieb občanom mesta Myjava.
2. Sociálna služba „Sociálny taxík Myjava“ – príspevok na prepravu prostredníctvom
zmluvných taxi - služieb občanom mesta Myjava – sa poskytuje z rozpočtu Mesta
Myjava, je poskytovaná nad rámec zákonných povinností mesta a nevzniká na ňu
právny nárok.
Čl. II
Všeobecné ustanovenia
1. Poskytovanie sociálnej služby „Sociálny taxík Myjava“ zabezpečuje Mesto Myjava
prostredníctvom súkromných poskytovateľov taxi služieb.
2. Mesto Myjava má s taxi službami poskytujúcimi sociálnu službu „Sociálny taxík
Myjava“ oprávneným osobám, uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb podľa §
269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Poskytovanie sociálnej služby „Sociálny taxík Myjava“ – príspevok na prepravu
prostredníctvom taxi služby bude Mesto Myjava poskytovať oprávneným občanom
iba v prípade schválenia finančných prostriedkov na to určených, v rozpočte Mesta
Myjava.
Čl. III
Účel poskytovania sociálnej služby „Sociálny taxík Myjava“
1. Účelom poskytovania sociálnej služby a teda poskytovania príspevku na prepravu
prostredníctvom zmluvných taxi služieb je skvalitnenie života seniorov a osôb
odkázaných na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a zníženie ich
finančného zaťaženia.
Čl. IV
Oprávnené osoby
1. Sociálna služba „Sociálny taxík Myjava“ môže byť poskytovaná občanom s trvalým
pobytom v meste Myjava minimálne 3 roky, ktorí:
a) majú 75 a viac rokov
alebo
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b) sú odkázaní na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, čo preukážu
vydaným rozhodnutím príslušného Úradu práce soc. vecí a rodiny o odkázanosti na
individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.
Čl. V
Výška príspevku na prepravu
1. Výška príspevku na prepravu prostredníctvom zmluvných taxi služieb je max. 10,- Eur
mesačne pre každú oprávnenú osobu, uvedenú v Čl. IV toho VZN a môže byť využitý
na akúkoľvek vzdialenosť a trasu.
Čl. VI
Konanie o poskytnutí sociálnej služby „Sociálny taxík Myjava“
1. Konanie o poskytnutí sociálnej služby – príspevku na prepravu prostredníctvom
zmluvných taxi služieb sa začína dňom zaevidovania riadne vyplneného predpísaného
tlačiva1 - Žiadosť o poskytnutie príspevku na sociálnu službu „Sociálny taxík
Myjava“ - ktoré je zverejnené na webovej stránke Mesta Myjava (www.myjava.sk)
alebo je k dispozícii na Oddelení sociálnych služieb MsÚ Myjava.
2. Sociálna služba sa začína poskytovať vždy od 1. dňa kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť podaná.
3. Žiadateľ, ktorý si podá žiadosť a nesplní podmienky uvedené v Čl. IV tohto VZN,
dostane zamietavé stanovisko, o čom bude riadne upovedomený písomnou formou.
4. Žiadateľ, ktorý si podá riadne vyplnenú žiadosť s povinnou prílohou a splní
podmienky uvedené v Čl. IV tohto VZN sa automaticky stáva oprávnenou osobou.
5. Oprávnená osoba musí byť pre účely využívania sociálnej služby „Sociálny taxík
Myjava“ držiteľom Mestskej karty, prostredníctvom ktorej poskytuje Mesto Myjava
svojim občanom i iné služby.
6. Ak oprávnená osoba nie je držiteľom Mestskej karty, na základe využívania iných
služieb poskytovaných občanom mesta Myjava prostredníctvom tejto karty, uhradí
v pokladni MsÚ Myjava jednorazovú zábezpeku vo výške 5,- eur. Následne si na
Oddelení sociálnych služieb MsÚ Myjava prevezme na základe preberacieho
protokolu Mestskú kartu.
7. Oprávnená osoba dostane písomnou formou Oznámenie o poskytovaní finančného
príspevku na prepravu v zmysle tohto VZN.
8. Oprávnená osoba je povinná preukázať sa vždy pri využívaní sociálnej služby
„Sociálny taxík Myjava“ Mestskou kartou.
9. Oprávnená osoba je povinná do 15 kalendárnych dní oznámiť MsÚ Myjava všetky
zmeny týkajúce sa nároku na využívanie sociálnej služby „Sociálny taxík Myjava“.
10. V prípade zmien rozhodujúcich o zániku nároku na využívanie sociálnej služby
„Sociálny taxík Myjava“, Mesto Myjava zastaví príspevok na prepravu
prostredníctvom zmluvných taxi služieb a to deaktivovaním sociálnej služby
„Sociálny taxík Myjava“ v elektronickom systéme „Mestská karta“ a písomným
oznámením občanovi/oprávnenej osobe.
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Čl. VIII
Záverečné ustanovenia
1. Mesto Myjava neposkytuje zmluvným taxi službám žiadne preddavky ani zálohové
platby. Fakturácia sa bude uskutočňovať mesačne, vždy po ukončení kalendárneho
mesiaca, podľa reálneho využitia sociálnej služby „Sociálny taxík Myjava“
oprávnenými osobami. Výšku úhrady pre jednotlivé zmluvné taxi služby automaticky
vygeneruje elektronický systém „ Mestská karta“.
2. Toto VZN o poskytovaní sociálnej služby „ Sociálny taxík Myjava“ bolo schválené na
riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Myjave dňa 3.12.2019.
3. VZN o poskytovaní sociálnej služby „Sociálny taxík Myjava“ nadobúda účinnosť
dňom 1.1.2020.

V Myjave, dňa

Pavel Halabrín
primátor

Prílohy:
¹Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby „Sociálny taxík Myjava“
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Žiadosť o poskytnutie príspevku na „sociálny taxík“

1. Údaje o žiadateľovi

Meno a priezvisko:
.................................................................................................................................................

Rodné číslo:
.................................................................................................................................................

Adresa trvalého pobytu:
.................................................................................................................................................

Kontakt (tel. č./e-mail):
.................................................................................................................................................

2. Osobitné dôvody
Osobitným dôvodom je odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým
vozidlom.
V prípade, ak žiadateľ nespĺňa kritérium veku nad 75 rokov, doloží posudok vydaný
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov
ťažkého zdravotného postihnutia.*
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3. Vyhlásenie žiadateľa
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý(á) právnych následkov
uvedenia nepravdivých údajov. Každú zmenu rozhodujúcu pre priznanie nároku na poskytnutie
sociálnej služby „„Sociálny taxík Myjava““ oznámim do 15 dní.

4. Súhlas so spracovaním osobných údajov
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, dávam týmto súhlas prevádzkovateľovi
informačného systému, Mestu Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, na spracovanie
mojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti ako aj ďalších údajov nevyhnutných pre
poskytnutia príspevku na službu „sociálny taxík“ zo strany Mesta Myjava. Súhlas so spracovaním
osobných údajov sa poskytuje na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom
písomného oznámenia doručeného na Mesto Myjava.
Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v ustanoveniach § 19 zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov a spracúvajú sa v
súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícií
na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle
a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

V Myjave, dňa

.............................................
podpis žiadateľa

Prílohy:
*Posudok vydaný príslušným ÚPSVaR o odkázanosti na individuálnu prepravu osobným
motorovým vozidlom
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Dôvodová správa

Z demografického vývoja jednoznačne vyplýva, že podiel obyvateľov vo veku 65 a viac
rokov rastie a obyvateľstvo bude naďalej starnúť. To následne povedie k zvýšenému
zaťaženiu osôb v produktívnom veku, ktoré budú musieť zabezpečiť financovanie sociálnych
výdavkov potrebných na celý rad služieb na podporu starnúceho obyvateľstva. Tento trend
starnutia obyvateľstva znamená zvyšujúce sa výdavky miest a obcí vynaložených na sociálne
účely s akcentom na služby pre seniorov.
Mesto Myjava malo 11 293 obyvateľov k 11.11.2019, z toho 2 323 obyvateľov bolo nad 65
rokov, čo je 20,6 % . Nad 75 rokov mala Myjava k tomuto dátumu 920 obyvateľov.
Mesto Myjava sa snaží v sociálnej oblasti neustále rozširovať ponuku služieb pre svojich
občanov. Najmä z vyššie uvedeného dôvodu, ale aj z dôvodu absencie mestskej hromadnej
dopravy bolo potrebné riešiť aj nejaký druh sociálnej pomoci, ktorý by uľahčoval mobilitu
starších občanov najmä smerom k lekárom ale aj na uspokojovanie iných potrieb ( kultúrne
vyžitie, nákupy,...). Od 1. mája 2019 preto Mesto Myjava pripravilo pre obyvateľov
skúšobne nový druh mestskej sociálnej služby s názvom „Sociálny taxík Myjava“, ktorý je
financovaný z rozpočtu mesta.
Vzhľadom na zistenie, že táto sociálna služba sa stala medzi občanmi veľmi obľúbená,
využívaná a žiadaná Mesto Myjava podáva návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta
Myjava k sociálnej službe „ Sociálny taxík Myjava“
Sociálna služba „sociálny taxík“ by mala slúžiť predovšetkým na pomoc seniorom nad 75
rokov a osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na individuálnu
prepravu osobným motorovým vozidlom.
Výhody:

občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, seniorov do všetkých oblastí života
a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím
skvalitnenie života seniorov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím
Nakoľko sa uvedená služba neposkytuje na základe zákona 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 bol vypracovaný návrh na VZN, ktoré
upravuje poskytovanie tohto druhu mestskej sociálnej služby „ Sociálny taxík Myjava“.

6

