
Košická organizácia vozičkárov Nezávislý život, Talinská 1, 040 12 Košice 

e-mail: kovnzbaranicová@centrum.sk 

PREPRAVNÁ SLUŽBA - CENNÍK 

Bezbarierový sociálny taxík (zmluvní klienti) 

Telefónny kontakt: 0907 066 844, 0903 630 970 

1. Prepravnú službu môžu využívať podľa Zákona o sociálnych službách len 

občania so zdravotným postihnutím a seniori s poruchou mobility, ktorí sú 

odkázaní na individuálnu prepravu na základe Rozhodnutia Mesta Košice, 

Posudku ÚPSVaR, sú držiteľmi preukazu ZŤP a ZŤP/S.  

2. Príslušný orgán posudzuje klientovu žiadosť o poskytnutie prepravnej 

služby, následne poskytovateľ služby uzatvorí zmluvu s klientom. 

3. Prepravná služba sa poskytuje neobmedzene – v pracovných dňoch, 

počas SO, NE vrátane sviatkov a dní pracovného pokoja. Pokiaľ sa 

preprava, po dohode s vodičom uskutočňuje po18.00 alebo SO,NE, sviatok  

klient musí zaplatiť nadčasový poplatok. 

4. Prepravnú službu zabezpečuje špeciálne upravené vozidlo s nájazdovou 

rampou, zdvíhacou rampou pre nástup a výstup. Za presun klienta od bytu 

ku vozidlu po schodoch, schodišťových plochách je spoplatnený.    

5. Cenník poplatkov: 

PREPRAVNE:                                               0,20 €/1km 

STOJNÉ                                                        5,00 €/1hod. 

NADČAS                                        3,00 €/ po 18.00 hod. (SO,NE, 

sviatky) 

MINIMAL.SADZBA                                        3,00 € 

PREPRAVA do 30 km mimo KE:                 0,20 € 

PREPRAVA nad 30 km mimo KE:               0,30 € 

PRESUN – SCHODIŠTE:                              2,00 € 

 

6. Každá cesta sa ráta zo stanovišťa vozidla na Talinskej č. 1, Košice a späť 

na stanovište po skončení jazdy.  

7. Platba klienta za poskytnutú prepravnú službu sa uskutočňuje po skončení 

cesty priamo vodičovi vozidla. 

8. Objem km uskutočnených prepravnou službou je obmedzený výškou 

účelovej dotácie          

9. Účinnosť od 01.04.2022 

                   Košická organizácia vozičkárov Nezávislý život, Talinská 1, 040 12 Košice 

e-mail: kovnzbaranicová@centrum.sk 

               PREPRAVNÁ SLUŽBA - CENNÍK 

Pre občanov s ŤZP (bez zmluvy) 

Telefónny kontakt: 0907 066 844, 0903 630 970 

1. Prepravná služba sa poskytuje neobmedzene – v pracovných dňoch, 

počas SO, NE vrátane sviatkov a dní pracovného pokoja. Pokiaľ sa 

preprava, po dohode s vodičom uskutočňuje po 18.00 alebo SO,NE, 

sviatok, klient musí zaplatiť nadčasový poplatok. 

2. Prepravnú službu zabezpečuje špeciálne upravené vozidlo s nájazdovou 

rampou, zdvíhacou rampou pre nástup a výstup. Za presun klienta od bytu 

ku vozidlu po schodoch, schodišťových plochách je spoplatnený.    

3. Cenník poplatkov: 

PREPRAVNE:                                               0,50 €/1km 

JAZDNÉ                                                         1,00 € 

STOJNÉ                                                         5,00 €/1hod. 

NADČAS                                        3,00 €/ po 18.00 hod. (SO,NE, 

sviatky) 

MINIMAL.SADZBA                                         3,00 € 

PREPRAVA MIMO KE - mesto  -  do počtu km sa započítava aj 

cesta späť na stanovište 

PRESUN – SCHODIŠTE:                               2,00 € 

 

4. Každá cesta sa ráta zo stanovišťa vozidla na Talinskej č. 1, Košice na 

miesto určenia .  

5. Platba klienta za poskytnutú prepravnú službu sa uskutočňuje po skončení 

cesty priamo vodičovi vozidla. 

6. Účinnosť od 01.04.2022 
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