ŽIADOSŤ O POSKYTOVANIE PREPRAVNEJ SLUŽBY
1. Žiadateľ
.......................................................................................................................................................
priezvisko (u žien aj rodné)
meno
2. Narodený
......................................................................................................................................................
deň, mesiac, rok
miesto
3. Bydlisko
Adresa trvalého
pobytu: .............................................................................................................................................…………………………………...
obec (mesto)
ulica, číslo
PSČ
tel. kontakt

4. Štátne občianstvo: .......................................................... 5. Rodinný stav ….................................................................
6. Príjmové pomery žiadateľa:

Príjmové pomery spoločne posudzovaných osôb:

□ starobný dôchodok .......................................................

□ starobný dôchodok …………………………………………...

□ vdovský, vdovecký dôchodok ......................................

□ vdovský, vdovecký dôchodok………………………………...

□ invalidný dôchodok ...................................................…

□ invalidný dôchodok…………………………………………...

□ príjem z nezávislej činnosti........................................…

□ príjem z nezávislej činnosti…………………………………..

□ dohoda o vykonaní práce...........................................…

□ dohoda o vykonaní práce……………………………………..

□ iný príjem (odkiaľ?, aký?) .........................................…

□ iný príjem (odkiaľ?, aký?)…………………………………….

Čestne vyhlasujem, že nemám iný príjem ako som uviedol/a v žiadosti.
Čestne vyhlasujem, že som všetky údaje v žiadosti uviedol/a pravdivo.

Podpis žiadateľa: …………….…………....

7. Odôvodnenie žiadosti:
 Nepriaznivý zdravotný stav s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a

obmedzenou schopnosťou orientácie.
Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým
vozidlom.
8. - Spôsob úhrady za prepravnú službu: platba v hotovosti priamo vodičovi prepravnej služby
- Výška úhrady za prepravnú službu: 0,50 € / km
/ súčin dĺžky prepravnej vzdialenosti a výšky úhrady za 1 km prepravnej vzdialenosti /
Účinnosť od :


9. Zoznam príloh žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb:
- príjem za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa sociálna služba začne poskytovať;
- ak ide o nepravidelný príjem: priemerný mesačný príjem za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa sociálna
služba začne poskytovať;
- iný príjem;
- žiadosť z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu sa preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravot. starostlivosti o nepriaznivom zdrav. stave;
- žiadosť z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia sa preukazuje posudkom z ÚPSVaR s odkázanosťou na individuálnu prepravu osobným
motorovým vozidlom.

V Poprade dňa ....................................
Overil na základe OP ....................................…….
Meno a priezvisko zamestnanca MsÚ Poprad

podpis žiadateľa ...............................………….
dňa ...........................................
.......................................................................

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete na webovej stránke prevádzkovateľa
https://poprad.sk/stranka/ochrana-osobnych-udajov alebo osobne na Mestskom úrade Poprad.

