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1) SUMA ÚHRADY ZA PREPRAVNÚ SLUŽBU na 1 km prepravnej 

vzdialenosti (každý začatý km) 

Prepravná služba poskytovaná prijímateľovi ambulantnej sociálnej služby v CSS 

STUDIENKA, ak tento prijímateľ má s poskytovateľom sociálnej služby 

uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní prepravnej služby - prvý km jazdy/deň 

poskytovania ambulantnej sociálnej služby/prijímateľ (štartovné) 

2,00 € 

Prepravná služba poskytovaná fyzickej osobe a fyzickej osobe so sprievodcom, ak 

fyzická osoba má s poskytovateľom sociálnej služby uzatvorenú Zmluvu 

o poskytovaní prepravnej služby - prvý km každej jednotlivej jazdy/prijímateľ 

(štartovné) 

2,00 € 

Prepravná služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má s poskytovateľom 

sociálnej služby uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní prepravnej služby - druhý 

a každý ďalší km jednotlivej jazdy/prijímateľ 
0,30 € 

Prepravná služba poskytovaná fyzickej osobe a fyzickej osobe so sprievodcom, ak 

sa vo vozidle prepravnej služby prepravujú súčasne 2 a viac ako 2 fyzické osoby, 

z ktorých každá má s poskytovateľom sociálnej služby uzatvorenú Zmluvu 

o poskytovaní prepravnej služby za podmienky, že preprava sa uskutočňuje na 

rovnakej trase s rovnakou vzdialenosťou - druhý a každý ďalší km jednotlivej 

jazdy/prijímateľ 

0,20 € 

Prepravná služba poskytovaná fyzickej osobe so sprievodcom, ak fyzická osoba 

má s poskytovateľom sociálnej služby uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní 

prepravnej služby a zároveň nie je prijímateľom pobytovej alebo ambulantnej 

sociálnej služby u poskytovateľa - druhý a každý ďalší km jednotlivej 

jazdy/prijímateľ 

0,40 € 

Prepravná služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má s poskytovateľom 

sociálnej služby okrem Zmluvy o poskytovaní prepravnej služby, uzatvorenú aj 

ďalšiu zmluvu o poskytovaní inej sociálnej služby v CSS STUDIENKA - druhý 

a každý ďalší km jednotlivej jazdy/prijímateľ 

0,25 € 

Stojné (poplatok za čakanie vozidla), účtuje sa za každú začatú hodinu v prípade, 

ak čas stojného je viac ako 15 minút 
1,00 € 

 

 

Táto Príloha č. 3 k ID02 IS07 Cenník za sociálne služby - pobytová forma nadobúda platnosť 

05.04.2019 a je účinný od 01.05.2019.  
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