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 Stredisko sociálnych služieb Petržalka   

  

  
Informačný leták - Podmienky poskytovania 

prepravnej služby 

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným 

postihnutímodkázanej na individuálnu prepravu motorovým vozidlom, alebo fyzickej osobe 

s nepriaznivýmzdravotným stavoms obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine, alebo po schodoch 

a s obmedzenou  

schopnosťou orientácie. 

Nárok na prepravnú službu má  občan s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava- Petržalka: 

- ktorý je podľa posudku ÚPSVaR odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým 

vozidlom a nie je prijímateľom pobytovej sociálnej  služby, 

- alebo, ktorý je podľa potvrdenia od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti odkázaný na 

prepravnú službu a nie je prijímateľom pobytovej sociálnej služby, 

- ktorý je na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby umiestnený v zariadení sociálnej 

službyv zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Petržalka, 

- ktorý má trvalý pobyt mimo mestskej časti Bratislava-Petržalka, ale preukázateľne býva 

u príbuzných v mestskej časti Bratislava-Petržalka (prechodný pobyt v MČ Bratislava-

Petržalka). 

Žiadateľ  predloží nasledujúce dokumenty: 

1.  Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.docx(klik na stiahnutie) 

2. A jeden z týchto dokumentov: 

 Posudok z ÚPSVaR o odkázanosti na individuálnu prepravu + rozhodnutie 

 Potvrdenie od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave 

s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine, po schodoch, a s obmedzenou 

schopnosťou orientácie, ( formulár vydáva Stredisko sociálnych služieb Petržalka 

prípadne na web stránke www.ssspetrzalka.sk)  

 Právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu + posudokvydané príslušným 

miestnym  úradom. 

3. Občiansky preukaz (k nahliadnutiu), v prípade trvalého pobytu mimo MČ Bratislava-Petržalka je 

potrebné predložiť potvrdenie o prechodnom pobyte na území MČ Bratislava-Petržalka. 

Cena služby: 

a) 2,00 €   v okruhu do vzdialenosti  do 5 km  pre fyzickú osobu 
b) 3,00 €  v okruhu  do vzdialenosti  do 10 km  pre fyzickú osobu  

c) 4,00 € v okruhu  do  vzdialenosti do  20 km  pre fyzickú osobu 

d) 5,00 €  v okruhu  do  vzdialenosti do 30 km pre fyzickú osobu 

e) 0,30 € cena  v okruhu  vzdialenosti nad 30 km pre fyzickú osobu za/ každý začatý km prepravy, 

f) cena úhrady pre sprevádzajúcu osobu prijímateľa prepravnej služby je rovnaká ako pre prijímateľa 

sociálnej služby, 

g) preprava sprevádzajúcej osoby prijímateľa prepravnej služby ,ktorý je držiteľom preukazu ZŤP so 

sprievodom je  bezplatná,  

h) stojné pre prijímateľa prepravnej služby  je 1,50 EUR za každú začatú hodinu, 

i) stojné pre sprevádzajúcu osobu sa neúčtuje. 

Cena sa ráta zo stanovišťa zo stanovišťa na Mlynarovičovej 23 do nástupného miesta určeného klientom 

 a následne do cieľového miesta určeného klientom a späť. 

Ostatné dôležité informácie: 

Je potrebné podpísať Zmluvu o poskytovaní prepravnej služby osobne každý pracovný deň  

od 7:30 do15:00 hod. v Stredisku sociálnych služieb Petržalka na Mlynarovičovej č.23, v kancelárii 

koordinátorky prepravnej služby:  

Kontakt:Tel: 02/62 52 04 14, 0915 179 361 

    e-mail: doprava@ssspetrzalka.sk 

Prepravnú službu je nutné objednávať aspoň deň vopred od 8:30-15:00. Prepravná služba sa poskytuje 

na území Bratislavy, vo výnimočných prípadoch v rámci BSKa to v každý pracovný deň od 7:00 hod.  

 15:00 hod. 
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