Centrum sociálnych služieb STRANÍK
Na Straník 335/24

010 03 Ž i l i n a

Cenník služieb

Nadobúda účinnosť od 1.2. 2018
riaditeľka: Ing. Iveta Ďurišová

Centrum sociálnych služieb STRANÍK vychádza pri platení za sociálne služby zo
Všeobecného záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja číslo 31/2014 zo dňa 1. 7.
2014 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Žilinským
samosprávnym krajom, o určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia.

Čl. VII
Stanovenie úhrady za sociálne služby
1. Prijímateľ sociálnej služby platí poskytovateľovi sociálnej služby úhradu za odborné činnosti,
obslužné činnosti a ďalšie činnosti.
Odborné činnosti - pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa
prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách v rozsahu podľa prílohy č. 4 zákona
o sociálnych službách.
Obslužné činnosti - ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.
Ďalšie činnosti
- utváranie podmienok na úschovu cenných vecí.
Za ostatné odborné a ďalšie činnosti prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu.
2. Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovu sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby
zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25% t. j. 49,87 € sumy životného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu ustanovenej zákonom č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení
neskorších predpisov.
Čl. VIII
Spôsob platenia úhrady
Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu mesačne, najneskôr do 15.
dňa príslušného kalendárneho mesiaca, v hotovosti do pokladne zariadenia alebo bezhotovostne na
účet zariadenia vedený vo VÚB – č.ú. SK80 0200 0000 0032 8570 3757

1. Suma úhrady za pomoc pri odkázanosti
Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti na deň na prijímateľa sociálnej službu pri celoročnej
pobytovej forme pri V. a VI. stupni odkázanosti
Skupina

Suma úhrady na deň

I. skupina

1,60 €

II. skupina

3,50 €

2. Suma úhrady za ubytovanie
a)

Denná sadzba za užívanie 1 m2 podlahovej plochy na prijímateľa sociálnej služby

0,15 € za 1 m2 podlahovej plochy
b) Suma úhrady za spotrebu elektrickej energie za užívanie elektrospotrebiča na mesiac na
prijímateľa sociálnej služby
a) 1,19 € mesačne za užívanie televízneho prijímača,
b) 1,98 € mesačne za užívanie práčky,
c) 4,76 € mesačne za užívanie chladničky,
d) 1,19 € mesačne za užívanie žehličky,
e) 7,90 € mesačne za užívanie elektrického sporáka,
f) 5,95 € mesačne za užívanie elektrického variča,
g) 1,19 € mesačne za užívanie mikrovlnnej rúry,
h) 1,19 € mesačne za užívanie rýchlovarnej kanvice,
i) 0,60 € mesačne za užívanie iných elektrospotrebičov,

c) Zvýšenie úhrady za ubytovanie na deň na prijímateľa sociálnej služby
0,39 € , ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva
jeden prijímateľ sociálnej služby a na jedného prijímateľa
sociálnej služby pripadá viac ako 8 m2 podlahovej plochy,
0,24 € , ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú
dvaja a viac prijímateľov sociálnej služby a na jedného
prijímateľa sociálnej služby pripadá viac ako 8m2 podlahovej
plochy.

3. Suma úhrady za stravovanie
Výška úhrady za stravovanie sa stanoví podľa počtu odobratých jedál. Stravná jednotka pri
racionálnej, šetriacej a neslanej diéte pre prijímateľa sociálnej služby v zariadení, ktorému sa
poskytuje celodenné stravovanie je 3,10 €, výška úhrady sa zvyšuje o náklady súvisiace s prípravou
jedla vo výške 2,73 € na deň na klienta. Z toho percentuálny podiel jednotlivých jedál je nasledovný:
stravná jednotka (3,10 €)
réžia (2,73 €)
spolu (5,83 €)
raňajky
12 %
0,37 €
0,33 €
0,70 €
desiata
9%
0,28 €
0,25 €
0,53 €
obed
40%
1,24 €
1,09 €
2,33 €
olovrant
9%
0,28 €
0,25 €
0,53 €
večera
30%
0,93 €
0,81 €
1,74 €
_______________________________________________________________________
Spolu za 1 deň
5,83 €

Stravná jednotka pri diabetickej, bielkovinovej, výživnej alebo špeciálnej diéte sa zvyšuje o 20
až 25% na deň. Stravná jednotka pre prijímateľa, ktorému sa poskytuje celodenné stravovanie je
3,88 €, výška úhrady sa zvyšuje o náklady súvisiace s prípravou jedla vo výške 3,41 € na deň na
klienta. Z toho percentuálny podiel jednotlivých jedál je nasledovný:
stravná jednotka (3,88 €)
réžia (3,41 €)
spolu (7,29 €)
raňajky
11%
0,43 €
0,38 €
0,81 €
desiata
8%
0,31 €
0,27 €
0,58 €
obed
40%
1,55 €
1,37 €
2,92 €
olovrant
8%
0,31 €
0,27 €
0,58 €
večera
27%
1,05 €
0,92 €
1,97 €
druhá večera 6%
0,23 €
0,20 €
0,43 €
_______________________________________________________________________
Spolu za 1 deň
7,29 €

4. Suma úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva pri V. a VI.
stupni odkázanosti.
Skupina

Suma úhrady na deň

I. skupina

1,00 €

II. skupina

1,20 €

5. Denná sadzba za utváranie podmienok na úschovu cenných vecí.
Výška úhrady za utváranie podmienok na úschovu cenných vecí na deň na prijímateľa sociálnej
služby je 0,04 €.

6. Jednorázová úhrada za sociálnu službu
Prijímateľ sociálnej služby je povinný zaplatiť poskytovateľovi sociálnej služby jednorázovú
úhradu za výmenu posteľnej bielizne, výmena osobného šatstva, poskytnutie osobnej hygieny alebo
upratovanie častejšie ako je stanovené osobitným predpisom v prípadoch, ku ktorým došlo v
priamej súvislosti s nedostatočnou osobnou hygienou, znečistenie spoločných priestorov, najneskôr
do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca nasledovne:
- po zvážení vzniknutej škody bude suma úhrady určená v sume 5,00 €.

K zmene výšky úhrady za poskytované sociálne služby došlo z dôvodu zvýšenia nákladov na
prípravu stravy.
Platnosť Cenníka zo dňa 1.2. 2016, končí k 31.1. 2018
Teplička nad Váhom, s účinnosťou od 01.02. 2018

Vyhotovila: Mgr. Eva Sýrna

Ing. Iveta Ďurišová
riaditeľka CSS

