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Mesto Zlaté Moravce na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 
republiky a podľa § 6 ods. l a l l ods. 4 písm. g) zákona č. 3 69/1990 Z. z. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa Zákona č. 
448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov vydáva: 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce 
č. 9/2021 o poskytovaní sociálnej služby „Sociálny taxík" 

ČI. 1 
Úvodné ustanovenia 

1. Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce ( ďalej len 
,,nariadenie") je: 

• definovať oprávnených používateľov služby sociálneho taxíka, 
• stanoviť sumu úhrady v jednotlivých zónach pre poskytovanie služby sociálny 

taxík. 

Čl. 2 
Poskytovanie služby 

1. Mesto Zlaté Moravce zabezpečuje službu prostredníctvom Mestského úradu v Zlatých 
Moravciach v spolupráci s prevádzkovateľmi taxislužby na území mesta, s ktorými má 
uzatvorenú zmluvu o zabezpečení prepravnej služby sociálny taxík. 

2. Mesto Zlaté Moravce vydá na poskytnutie služby sociálny taxík oprávneným osobám 
podľa čl. 3 tohto nariadenia kartu na základe žiadosti, ktorú si podá oprávnená osoba 
v na Oddelení školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v Zlatých Moravciach. 

3. Prevádzkovatelia taxislužby v Meste Zlaté Moravce priložia za uplynulí mesiac k 
vyúčtovacej faktúre za službu sociálny taxík zoznam jázd poskytnutých držiteľom karty. 

4. Zoznam jázd obsahuje číslo karty a meno prepravovanej osoby. 
5. V prípade neoprávneného čerpania služby sociálny taxík bude karta zrušená. 
6. Služba sa poskytuje každý deň, v čase od 06:00 hod. do 15.00 hod. 
7. Služba sa poskytuje iba na území Mesta Zlaté Moravce (vrátane mestských častí 

Chyzerovce a Prílepy). 
8. Službu môže poskytovateľ poskytnúť fyzickej osobe, ktorá spÍňa podmienky podľa čl. 

3 tohto nariadenia iba v prípade, ak osobné motorové vozidlo určené na službu v danom 
čase nevykonáva inú prepravu na základe inej objednávky. 

9. Dôchodca alebo invalidný dôchodca má nárok maximálne na 6 prepráv do mesiaca. 
l O. Poskytovateľ služby môže v rámci efektívnosti poskytovanej služby prepravovať 

viacero osôb súčasne, pričom sa prepravované osoby zaväzujú dodržiavať všetky 
epidemiologické opatrenia platné v čase poskytovania prepravnej služby. 

Čl. 3 
Oprávnená osoba na poskytnutie služby 

1. Služba je poskytnutá: 
a. Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu 

prepravu osobným motorovým vozidlom s trvalým pobytom v Meste Zlaté 
Moravce. Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom 
sa preukazuje právoplatným rozhodnutím príslušného Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny o odkázanosti na individuálnu prepravu. 

b. Fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou 
pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie s 



trvalým pobytom v Meste Zlaté Moravce. Nepriaznivý zdravotný stav fyzická 
osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (prípady 
po operácii, úraze, chorobe, poruchy rovnováhy, pričom potvrdenie môže mať 
platnosť najviac 6 mesiacov). 

c. Prijímateľovi domácej opatrovateľskej služby poskytovanej Mestom Zlaté 
Moravce, ktorý sa preukáže právoplatným rozhodnutím o poskytnutí 
opatrovateľskej služby. 

d. Dôchodcom nad 65 rokov s trvalým pobytom v Meste Zlaté Moravce. 
2. Službu je možné poskytnúť iba osobám uvedeným v bode 1 tohto článku, ktoré 

nemajú dlh voči Mestu Zlaté Moravce a ktorých príjem je nižší ako výška 
dvojnásobku životného minima. 

3. Služba sa neposkytne oprávnenej osobe, ktorá je pod vplyvom návykových alebo 
iných omamných látok alebo sa správa agresívne, hrubo alebo vulgárne. 

4. Osoba, ktorá poberá príspevok na prepravu cez UPSVaR nie je oprávnená na 
poskytnutie služby sociálny taxík. 

Čl. 4 
Účel poskytovanej služby 

l .  Služba sociálny taxík sa pre potreby oprávnených osôb uvedených v čl.3 poskytuje iba 
za účelom: 

a. návštevy zdravotníckeho zariadenia, 
b. zakúpenia liekov alebo zdravotníckych pomôcok v lekárni, 
c. návštevy orgánu verejnej správy a orgánu územnej samosprávy, banky a pošty, 
d. nákup základných potravín, 
e. prípoj k vlaku alebo k autobusu. 

Čl. s 
Cenník služby 

l .  Jednou jazdou pre potreby tohto nariadenia je čas od nástupu oprávnenej osoby do 
osobného motorového vozidla zabezpečujúceho službu do momentu jej vystúpenia 
z tohto vozidla. 

2. Cena prepravy, ktorú platí občan taxikárovi sa znižuje o sumu príspevku Mesta Zlaté 
Moravce za sociálny taxík definovanú v bode 3 tohto článku. 

3. Suma príspevku Mesta Zlaté Moravce z ceny prepravy je stanovená nasledovne: 

Služba Cena služby Cena príspevku mesta 
(Eur) 

Cena prepravy v rámci mesta /1 jazda/ Zóna 1 1,90 1,00 

Cena prepravy v rámci mesta / 1 jazda/ 2,50 1,00 
Zóna 2 

Cena prepravy v rámci mesta / 1 jazda/ 2,99 1,50 
Zóna 3 

Cena prepravy v rámci mesta /1 jazda/ 3,50 1,50 
Zóna 4 



Zóna 1 - zahffia centrum mesta, Ulicu SNP po tabuľu mesta, Sládkovičova ulica po tabuľu 
mesta, Hviezdoslavova ulica po vlakovú stanicu, Továrenská ulica po ČS Slovnaft 

Zóna 2 - zahó'ía Chyzeroveckú ulicu po začiatok Palárikovej, Martinský breh, Teheľná ulica 
po tabuľu mesta, Viničná ulica, Továrenská ulica od ČS Slovnaft po hotel Vi On, bývalý školský 
majetok 

Zóna 3 - zahŕií.a reš. Fáro, Palárikova ulica po koniec Chyzeroviec, Penzión pod kalváriou, 
Vionovce, Pneuservis Swing, Dolné Vinice 

Zóna 4 - zahh'ía ulice v mestskej časti Prílepy 

ČI. 6 
Konanie o poskytnutí sociálnej služby „Sociálny taxík" 

1. Konanie o poskytnutí sociálnej služby sa začína d110m zaevidovania riadne vyplneného 
predpísaného tlačiva - Žiadosť o poskytnutie príspevku na sociálnu službu „Sociálny 
taxík", ktorá je zverejnená na webovom sídle Mesta Zlaté Moravce 
(v,\\,, .1latcrnora\ cc.cu) alebo k dispozícii na Oddelení školstva a sociálnych vecí 
Mestského úradu v Zlatých Moravciach. 

2. Sociálna služba sa začína poskytovať vždy od 1. dňa kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť podaná a schválená. 

3. Žiadateľ, ktorý si podá žiadosť a nesplní podmienky podľa 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 
podľa tohto VZN sa automaticky stáva oprávnenou osobou. 

5. Oprávnená osoba podľa bodu 4 tohto článku je povinná požiadať o vydanie Karty -
preukazu, na základe ktorého sa služba „Sociálny taxík" poskytuje. Predpísané tlačivo2 

Žiadosti o vydanie karty „Sociálny taxík" je zverejnené na webovom sídle Mesta Zlaté 
Moravce ( ,, \\ \ .1.lall.:nhll .i 1.c.1.u) alebo k dispozícii na Oddelení školstva a sociálnych 
vecí Mestského úradu v Zlatých Moravciach. 

6. Cena za vydanie Karty „Sociálny taxík" je 5 Eur. Poplatok za vydanie karty je žiadateľ 
povinný uhradiť pri podaní žiadosti o jej vydanie. Platnosť karty je 2 roky odo dňa jej 
vydania. V prípade straty alebo odcudzenia karty je poplatok za vydanie novej karty 1 O 
Eur. 

7. Oprávnená osoba je povinná preukázať sa kartou vždy pri využívaní sociálnej služby 
,,Sociálny taxík". 

8. Oprávnená osoba je povinná do 15 kalendárnych dní oznámiť Mestskému úradu 
v Zlatých Moravciach všetky zmeny týkajúce sa nároku na využívanie sociálnej služby 
„Sociálny taxík". Posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu alebo oprávnenosti na 
poskytovanie tejto služby sa posudzuje každý rok a to vždy k 31.01. 

9. V prípade zmien rozhodujúcich o zániku nároku na využívanie sociálnej služby 
„Sociálny taxík", Mesto Zlaté Moravce túto skutočnosť písomne oznámi 
občanovi/oprávnenej osobe. 

Čl. 7 
Spôsob platenia úhrady 

Oprávnená osoba podľa tohto nariadenia platí úhradu za službu v hotovosti priamo 
taxikárovi ihneď po vykonaní jazdy. Vodič vystaví oprávnenej osobe po ukončení jazdy 
doklad. 



Čl. 8 
Záverečné ustanovenia 

1. Príspevok na prepravu prostredníctvom taxi služby bude Mesto Zlaté Moravce 
poskytovať oprávneným občanom Mesta Zlaté Moravce iba v prípade schválenia 
finančných prostriedkov na to určených v rozpočte Mesta Zlaté Moravce. 

2. Toto VZN o poskytovaní sociálnej služby „ Sociálny taxík" bolo schválené na 22. 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktoré sa konalo dňa 
07. 10.2021 a to Uznesením č. 632/2021. 

3. VZN o poskytovaní sociálnej služby „Sociálny taxík" nadobúda účinnosť 15. dňom jeho 
zverejnenia na úradnej tabuli Mesta Zlaté Moravce. 
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Prílohy: 
1 Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby „Sociálny taxík" 
2Žiadosť o vydanie karty „Sociálny taxík" 



Ziadosť 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 

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'' 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 Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2,953 01 Zlaté Moravce, na spracovanie mojich osobných údajov uvedených 
v tejto žiadosti ako aj ďalších údajov nevyhnutných pre poskytnutie sociálnej služby „Sociálny taxík" zo strany Mesta 
Zlaté Moravce. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa poskytuje na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek 
odvolaný prostredníctvom písomného oznámenia doručeného Mestu Zlaté Moravce. 

Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú u1)ravené 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. 

Prílohy prcukazujúce oprávnenosť poskytovania služby .
. 
Sociálny taxík .. : 

Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starosti iv osti 

Kópia komplexm:ho posudku o odkázanosti na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom 

Potvrdenie o príjme 

Potvrdenie o poberaní príspevkov od príslušných poskytovateľov 

V Zlatých Moravciach, dúa ....................... . 

podpis žiadateľa 

Vyjadrenie referátu sociálnych vecí: žiadateľ spÍňa / nespÍňa podmienky VZN 



Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 

Meno a priezvisko, titul: ........................................................................................................... . 

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

Trvalý pobyt: ............................................................................................................................. . 

Stav: ............................................................................................................................................ . 

Zdravotná poisťovňa: .............................................................. ................................................ .. 

Vyplní ošetrujúci lekár: 

1. Popis zdravotného stavu žiadateľa 

2. Opatrovaný je: - pohyblivý 

- čiastočne pohyblivý (môže na krátko opustiť lôžko) 

- nepohyblivý (trvale pripútaný na lôžko) 

Záver: Potvrdzujem / nepotvrdzujem*, že menovaná/ý na základe svojho nepriaznivého 

zdravotného stavu je odkázaná/ý na sociálnu službu - sociálny taxík. 

V .......................... d11.a: .................................. . 

Pečiatka a podpis ošetrujúceho lekára 



Potvrdenie 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre, pracovisko Zlaté Moravce týmto potvrdzuje, že 

žiadateľ o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - SOCIÁLNY TAXÍK 

Meno a priezvisko, titul: ........................ . .............................. .................................................... . 

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

Trvalý pobyt: .. . ............................................. ............................................................................. . 

1.poberá - nepoberá: 

peií.ažný príspevok na prepravu od .............................. v sume ......................... . 

2. poberá - nepoberá: 

peií.ažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením 

prevádzky osobného motorového vozidla od .................... v sume ........................ . 

Potvrdenie sa vydáva na žiadosť menovaného a má slúžiť ako doklad k žiadosti o poskytovaní 

služby - sociálny taxík. 

V .................................... dií.a ......... ............... . 

Pečiatka a podpis zodpovedného pracovníka 



Žiadosť o vydanie karty „Sociálny taxík" 

1 .  Údaje o žiadateľovi 
Meno a priezvisko: 

Rodné číslo: 

Adresa trvalého pobytu: 

Kontakt (tel. č./e-mail) :  

Žiadateľ o vydanie ka1ty ber ie na vedomie, že: 
,,Karta „Sociálny taxík" má formu p lastovej ka,tičky (napr. ako obč iansky preukaz, 
bankomatová ka,ta) a obsahuje zák ladné údaje o oprávnenej osobe (meno, priezvisko a tel. 
č íslo) vrátane jej fotografie. 
Fotografia sa vyrobí na mestskom úrade, po uhradení pop latku. 
Pop latok za vydanie karty je 5 Eur. V pr ípade straty alebo odcudzenia karty je poplatok za 
vydanie novej karty I O  Eur. Poplatok hrad í žiadateľ. 
Platnosť ka,ty je 2 roky. 
Karta obsahuje QR-kód, v ktorom je nastavený limit na 6 prepráv/mesiac. Prepravy je možné 
využívať v d i'loch pondelok - nedeľa, v čase od 06.00 do 1 5.00 hodiny. 

Súhlas so pracovaním osobných údajov: 

V zmysle zákona č. 1 8/20 1 8  Z. z. o ochrane osobných údajov, dávam týmto súhlas prevádzkovateľovi informačného 
systému, Mestu Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, na spracovanie mojich osobných údajov uvedených 
v tejto žiadosti pre účely vydania karty „Sociálny taxík". Súhlas so spracovaním osobných údajov sa poskytuje na dobu 
neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom písomného oznámenia doručeného Mestu Zlaté Moravce. 

Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v ustanoveniach § 1 9  zákona č. 1 8/20 1 8  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)  20 1 6/679 z 27. apríla 20 1 6  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. 1 8/20 1 8  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

V Zlatých Moravciach, di'ía ... ................... .. 

podpis ž iadateľa 


