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157/2018
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA
TREBIŠOV
o poskytovaní dopravy
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove sa podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia
§ 7 ods. 1, § 5 ods. 3 v spojení s § 4 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "VZN"):
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto VZN upravuje podmienky poskytovania dopravy príspevkovým a rozpočtovým
organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov alebo iným organizáciám, ktoré
sídlia alebo pôsobia v meste Trebišov, z rozpočtu mesta Trebišov (ďalej len „mesto“) podľa
osobitného predpisu.
Článok 2
Podmienky poskytovania dopravy
2.1. Mesto Trebišov môže poskytnúť dopravu pomocou vlastných dopravných prostriedkov
alebo môže uhradiť náklady alebo časť nákladov na dopravu zabezpečovanú pomocou
dopravných prostriedkov tretích strán príspevkovým a rozpočtovým organizáciám
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a iným organizáciám bez právnej subjektivity a to za
osobitných podmienok.
2.2. Príspevkovými a rozpočtovými organizáciami sa rozumejú najmä Technické služby
mesta Trebišov, školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov,
Mestský športový klub mládeže Trebišov.
2.3. Inými organizáciami bez právnej subjektivity sa rozumejú najmä denné centrá seniorov
(starobných dôchodcov), folklórne a iné umelecké a kultúrne zoskupenia a športové
zoskupenia reprezentujúce mesto Trebišov a pôsobiace v meste Trebišov.
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2.4. Mesto môže znášať náklady na dopravu z rozpočtu mesta, bez ohľadu na to, či poskytlo
dopravu vlastnými dopravnými prostriedkami alebo pomocou dopravných prostriedkov
tretích strán a to najviac v tomto rozsahu:
a) pri doprave poskytnutej Mestskému športovému klubu mládeže Trebišov,
Technickým službám mesta Trebišov, folklórnym a iným umeleckým skupinám
reprezentujúcich mesto Trebišov na rôznych turnajoch, súťažiach, festivaloch,
prehliadkach a iných kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach možno
uhradiť náklady na dopravu v plnej výške,
b) pri doprave poskytnutej denným centrám seniorov, školám a školským zariadeniam
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a iným organizáciám bez právnej subjektivity,
možno uhradiť dopravu z rozpočtu mesta do výšky 250 EUR. Náklady na dopravu
prevyšujúce sumu 250 EUR znášajú organizácie na vlastné náklady,
c) pri doprave poskytnutej športovým zoskupeniam podľa článku 2 ods. 2.3. možno
uhradiť dopravu z rozpočtu mesta do výšky sumy za spotrebované pohonné hmoty.
Náklady na dopravu prevyšujúce sumu podľa predchádzajúcej vety znášajú športové
zoskupenia na vlastné náklady,
d) náklady na stojné podľa písm. a), b) a c) tohto odseku uhrádza mesto v plnej výške a
nezarátavajú sa do jednotlivých limitov.
2.5. Výška nákladov na dopravu, ktoré môže uhrádzať mesto Trebišov z rozpočtu mesta sa
vypočítajú takto:
a) v prípade použitia dopravného prostriedku vo vlastníctve mesta alebo inej mestskej
príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie, sa náklady vyrátajú podľa platného
Cenníka služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami,
b) v prípade použitia dopravného prostriedku tretej strany, sa náklady vypočítajú podľa
platného cenníka tretej strany, resp. podľa vystavenej faktúry za poskytnutie dopravy
treťou stranou.
2.6. Na poskytnutie dopravy nie je právny nárok a poskytnúť dopravu podľa tohto VZN
možno vždy len na príkaz primátora. Mesto nemôže uhradiť náklady na dopravu, ktorá
nebola poskytnutá na príkaz primátora.
Článok 3
Záverečné ustanovenia
3.1.

VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na zasadnutí dňa 25.6.2018
uznesením č. 65/2018.

3.2.

VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta, t. j. dňa
17.7.2018.

PhDr. Marek Čižmár, v. r.
primátor
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