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6. PREPRAVNÁ SLUŽBA  
Prepravná služba je terénna sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe 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. 
 
Požiadať o ňu môže fyzická osoba,  ktorá: 
� je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom na základe posudku  

príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych 
dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu 

� má nepriaznivý zdravotný stav na základe potvrdenia poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti podľa osobitného predpisu 

 

Prijímateľom tejto služby poskytujeme: 
� Prepravu na území SR, v katastri obce Novoť a v jej okolí  do vzdialenosti  50 km bežne. 

Nad túto vzdialenosť len vo výnimočných prípadoch a po predchádzajúcom súhlase 
štatutárneho zástupcu poskytovateľa.   

� príbuzným odľahčenie pri preprave prijímateľov sociálnej služby  pri návšteve lekára, 
nemocnice, pri vybavovaní úradných  záležitosti a pod. 

 

Prevádzková doba: 
� pracovné dni v čase od  07:00 hod. do 15:00 hod 
� vo výnimočných prípadoch a po predchádzajúcom súhlase poskytovateľa môže byť 

poskytnutá  aj v inom čase. 
 

Podmienky začatia poskytovania prepravnej služby: 
a) Žiadateľ o prepravnú službu  minimálne  5 pracovných dní pred jej prvým poskytnutím 

predloží poskytovateľovi  žiadosť o poskytnutie prepravnej služby                         
s prílohami: posudok UPSVaR o odkázanosti na individuálnu prepravu  alebo potvrdenie 
lekára o nepriaznivom zdravotnom stave 
Na základe týchto dokladov bude s ním uzatvorená „zmluva o poskytnutí prepravnej 
služby“, ktorá oprávňuje prijímateľa využívať prepravnú službu. 

 

Tlačivo žiadosti je k dispozícií v kancelárií sociálneho pracovníka alebo na webovej 
stránke zariadenia http://novot.dsszsk.sk/ziadosti.html alebo https://cssstudienka.sk – Na 
stiahnutie (dokumenty, tlačiva). V prípade záujmu je záujemcovi odosielané aj na ním 
určenú e-mailovú adresu.   

 

b) Najneskôr v deň začatia poskytovania sociálnej služby  bude s prijímateľom uzatvorená 
zmluva o poskytovaní terénnej sociálnej služby. 
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c) Prijímateľ terénnej sociálnej služby poskytovanej ako prepravná služba platí úhradu za 
poskytovanú sociálnu službu: 
� Úhrada sa určuje ako súčin dĺžky prepravnej vzdialenosti a výšky úhrady za 1 km 

prepravnej vzdialenosti  (počet km x cena za 1 km)  
� dĺžka prepravnej vzdialenosti sa ráta z CSS STUDIENKA  na  adresu vyzdvihnutia 

prijímateľa, následne do miesta určeného prijímateľom  a späť (adresu prijímateľa,  na 
stanovište).  

� K úhrade za prepravu sa pripočíta stojné ako násobok počtu hodín státia (čakania)                 
a hodinovej sadzby. 

 
d) Kompletný cenník je k dispozícií u sociálneho pracovníka a  na webovej stránke zariadenia 

http://novot.dsszsk.sk  alebo https://cssstudienka.sk 
 

  


