Mariatál Taxi

Milí Mariančania,
vzhľadom na obmedzené priame spojenia verejnou dopravou z Marianky do Stupavy a
Bratislavy, plánujeme zaviesť obcou dotovanú taxi službu Mariatál Taxi, ktorá Vám uľahčí
dopravu najmä k lekárovi, či do úradov. Služba bude poskytovaná v pracovných dňoch, vo
výnimočných prípadoch (urgentná návšteva lekára, úraz) aj počas víkendu.
Taxi služba bude obcou dotovaná a je určená pre ľudí s trvalým pobytom v Marianke, ktorí
sú na ňu zdravotne, sociálne (ZŤP), alebo inak odkázaní napr. seniori, ale aj mamičky
s deťmi. Uvažujeme aj nad možnosťou, aby službu mohli využívať aj ostatní Mariančania,
avšak bez obecných dotácii.
Doprava bude zabezpečená buď osobným autom pre max troch pasažierov, alebo
mikrobusom pre max. osem pasažierov. Túto službu plánujeme zabezpečiť
prostredníctvom existujúcej taxi služby, ktorá bude obci ponúkať služby v cene vlastných
nákladov bez tvorby zisku.
Poplatok na jednotlivé jazdy bude symbolický, napríklad na trase do Stupavy odhadom
od 0,2 Eur až 0,5 Eur. Budeme sa snažiť aby taxík odviezol naraz viac ľudí na tú istú trasu,
v prvom rade kvôli účelnému využitiu obecných financií, ale aj kvôli ochrane životného
prostredia.
V záujme zistenia reálnych potrieb a dosiahnutiu účelnosti obecnej taxi služby Vás
prosíme o vyplnenie dotazníka a zaslanie na adresu Obecného úradu s nadpisom
„Mariatál Taxi“, alebo ho vhoďte do schránky na Obecnom úrade. Svoje podnety nám
môžete posielať aj na e-mailovú adresu: taxi@marianka.sk.
Svoje odpovede nám prosím pošlite najneskôr do dvoch týždňov.
Vopred ďakujeme za spoluprácu.

Dušan Statelov
starosta obce

Dotazník – Mariatál Taxi
Meno Priezvisko

Vek

Adresa trvalého bydliska

Prehlásenie:
„Som odkázaný na dopravu obecným taxi“.
Som
Nie som
správne zaškrtnite
................................ podpis
TRASY
 Ktorá z nasledovných trás je pre Vás dôležitá
 Ako často mesačne by ste ju potrebovali
 Aký je podľa Vášho názoru akceptovateľný finančný príspevok z Vašej strany na
jednotlivé trasy? napr. 0,2 Eur, 0,5 Eur, 1 Eur a pod.
Navrhované trasy

Áno Koľkokrát
/Nie mesačne

Čas
Čas
odjazdu
odjazdu
z Marianky naspäť

Marianka – Stupava
Marianka – Záhorská Bystrica
Marianka – Bratislava Nem. Antolská
Marianka – Bratislava Nem. Kramáre
Marianka – Bratislava Nem.
Heydukova
nižšie doplňte ďalšie trasy

OBJEDNÁVANIE:
Ako by ste uprednostnili objednávanie taxi?
Telefonicky
Mailom
Cez mobilnú aplikáciu
Inak – uveďte spôsob
Ovládanie Mobilu, PC: (zaškrtnite)
Mám smartphone a používam aplikácie
Mám PC, notebook a viem použiť webovú stránku na objednávanie
Nepoužívam Počítač ani smartphone
MIESTO NÁSTUPU: Kde by ste uprednostili miesto nástupu? (zaškrtnite)
Na obecnom úrade
Na konečnej zástavke autobusov
Na autobusovej zástavke pri družstve
Doma pred domom
TYP TAXÍKU: uprednostním (zaškrtnite)
Zdieľanie taxíku pre 8 pasažierov s viacerými osobami pri nízkej cene
Zdieľanie taxíku pre 3 pasažierov s viacerými osobami pri strednej cene

Váš fin.
príspevok

Taxík len pre seba s vyššou cenou

