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Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:  

Spoločnosť AV mobilita, gestor projektu Škoda Handy ZŤP, v spolupráci s Úniou miest Slovenska 

v spolupráci s Asociáciou organizácií zdravotne postihnutých občanov SR realizuje projekt 

„RegioAuto“ (sociálny taxík) zameraný na komunitnú prepravnú službu.  

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA: 

Čo je to RegioAuto, regionálna prepravná služba? 

RegioAuto, je motorové vozidlo, ktoré má obec príp. organizácia tretieho sektora k dispozícii za 

účelom plnenia aktivít sociálneho rozmeru alebo živnostník a malá firma za účelom komunitného 

podnikania. Ich úlohou je pomáhať znevýhodneným skupinám obyvateľov s prepravou (do 

zdravotníckeho zariadenia, sociálneho zariadenia, na športové, spoločenské a kultúrne akcie) so 

zámerom rýchleho premiestnenia z bodu A do bodu B, ako i zlepšenie komunitného podnikania 

s ekonomickým pozitívnym dopadom regiónu. 

RegioAuto by malo slúžiť predovšetkým na pomoc seniorom, osobám s ŤZP, rodinám v núdzi, či 

rodičom s deťmi, ako i živnostníkom a malým firmám. 

Vlastne všetkým, pre ktorých sa stáva problematickou preprava ku klientovi, preprava seba 

samotného, ako i služieb a tovaru na miesto určenia, na zabezpečenie akcií, na zlepšenie podmienok 

komunitného prostredia a podnikania. Jedná sa o vozidlo značky Škoda, bude dané k dispozícii 

štátnemu, verejnému, tretiemu sektoru, ako i živnostníkom, malým firmám a chráneným dielňam. 

Mesačná splátka pre prevádzkovateľa  začína od 167,38 s DPH. Doba trvania používania je 4 roky. 

Potom je možné zmluvu obnoviť a vozidlo vymeniť. Výška splátky sa vyvíja od typu vozidla, 

výbavy a predpokladaného počtu najazdených km za 1 rok. V tejto čiastke je už zahrnutý 

kompletný servis vozidla, zákonné i havarijné poistenie a sezónne pneumatiky. Pohonné hmoty 

si prevádzkovateľ hradí sám prípadne za podpory regionálnych sponzorov. 

Projekt RegioAuto je evidovaný Úradom priemyselného vlastníctva ochrannou známkou. 
 

Výhody projektu RegioAuto pre prevádzkovateľa vozidla 

 Žiadna jednorazová finančná investícia 

 Výška nákladov nemenná počas celého zmluvného obdobia 

 Nákladovo uznaná položka v plnom rozsahu 

 Odpadá legislatívne sledovanie vozidla (cestná daň) 

 Odpadá prihlásenie vozidla do evidencie motorových vozidiel 

 Servisné prehliadky a poistné udalosti rieši a hradí leasingová spoločnosť 

 Po ukončení zmluvného vzťahu výmena vozidla za iný model 

 Servisné prehliadky realizujeme v rámci celého územia SR (autorizované servisy ŠKODA) 

 Pneumatiky, výmena sezónnych pneumatík bezplatne 



 Pri poistných udalostiach styk s poisťovňou rieši leasingová spoločnosť a následné opravy 

autorizovaný servis 

 Poskytnutie bedekera (návod na prevádzkovanie vozidla) po stránke legislatívnej, 

ekonomickej a komerčnej 

 Úpravy vozidla pre ZŤP a jeho cenu je možné zahrnúť do splátok 

 Poradenstvo a prezentácia projektu podľa požiadavky 

Výhody projektu RegioAuto pre prevádzkovateľa služby 

 Rýchla, dostupná a účelová preprava na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti 

 Integrácia ZŤP, seniorov do všetkých oblastí života 

 Zlepšenie životných podmienok pre matky s deťmi súvisiace s lekárskou starostlivosťou, 

školskou dochádzkou, mimozáujmová činnosť 

 Zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí 

 Bezpečnosť prevozu seniorov 

 Vodič absolvent školenia prvej pomoci 

 Dostupnosť potravinovej základne z centrálnych skladov 

 Príležitosť pre regionálne podnikanie 

 Pre komunitné centrá – zabezpečenie komplexného chodu 

 Možnosť regionálnych sponzorov za účelom propagácie ich služieb a výrobkov 

 Naplnenie sociálneho programu pre sociálne slabšie skupiny 

 

 

Mesto Leopoldov má schválený Komunitný plán sociálnych služieb mesta Leopoldov na roky 2013 

– 2017.  

Z daného dokumentu je zrejme, že pri prieskume verejnej mienky v sociálnej oblasti občania 

označili „prepravnú službu“ za viac – menej ako neexistujúcu, a swot analýzou bola daná služba 

sociálneho taxíka uvedená ako slabá stránka pôsobnosti mesta v tejto oblasti. 

Zriadenie prepravnej služby (sociálneho taxíka) je zaradená medzi priority a opatrenia komunitného 

plánu sociálnych služieb mesta Leopoldov na roky 2013-2017. 

 

V prípade záujmu zúčastniť sa projektu by bola možná aj komplexná prezentácia projetku 

s vysvetlením ekonomického, právneho a komerčného dopadu prevádzkovania sociálneho taxíka  - 

RegioAuto. 

 

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Zhodnotiť potrebu poskytovania danej služby pre občanov Mesta Leopoldov. 

 

 

 

 

 


