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Cenník úhrad za poskytnuté sociálne služby platný od 1.1.2020  
                                                  (vnútorný predpis platenia) 

 Výška úhrady za  poskytované  sociálne služby bola  stanovená na základe platného   

Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2019  

o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb, určenia sumy úhrady za sociálnu službu 

a iné činnosti, spôsob jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktoré nadobudlo účinnosť 

dňa 1.1.2020.  

 

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB   ( pobytová celoročná,  týždenná a ambulantná  forma) 

 

ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE   ( pobytová celoročná,  týždenná   forma) 

 

REHABILITAČNÉ STREDISKO       ( pobytová celoročná  a ambulantná  forma) 

 

SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE ( ambulantná a terénna forma) – sa poskytuje bezplatne) 

 
Priemerná mesačná úhrada za poskytnuté sociálne služby celkovo je na osobu  cca 320,00 € v pobytovej 

celoročnej forme – v Domove sociálnych služieb  v Špecializovanom zariadení a Rehabilitačnom stredisku.  

 

Priemerná mesačná úhrada za poskytnuté sociálne služby celkovo je na osobu  cca 250,00 € v pobytovej 

týždennej  forme – v Domove sociálnych služieb a v Špecializovanom zariadení. 

 

Priemerná mesačná úhrada za poskytnuté sociálne služby celkovo je na osobu  cca  145,00 € v ambulantnej   

forme – v Domove sociálnych služieb  a v Rehabilitačnom stredisku. 

 

Výška stravnej jednotky podľa veku pri racionálnej strave: 

  
Vo veku do 3 rokov      2,42 €/ deň stravná jednotka + 2,94 € režijné náklady 

  3 –   6 rokov  2,53 €/ deň stravná jednotka + 2,94 € režijné náklady 

  6 – 10 rokov  2,76 €/ deň stravná jednotka + 2,94 € režijné náklady 

10 – 15 rokov  3,08 €/ deň stravná jednotka + 2,94 € režijné náklady 

nad  15 rokov  3,30 €/ deň stravná jednotka + 2,94 € režijné náklady 

 

K výške stravnej jednotky podľa veku  sa pripočítavajú  100% režijných nákladov na prípravu stravy, 

ktoré sa určujú vždy k 1.1. bežného roka. 

Od 1.1.2020 sú stanovené režijné náklady 2,94 €. 

 
Finančná čiastka na stravu sa zvyšuje o: 

10% na deň a osobu pri -  šetriacej alebo neslanej diéte 

25% na deň a osobu pri -  diabetickej, bielkovinovej, výživnej alebo špeciálnej diéte. 

 

Výška úhrady za ubytovanie:  
 

Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej 

miestnosti je 0,16 € 

 

Úhrada za ubytovanie sa zvyšuje na deň na osobu o: 
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a) 0,50 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jedna osoba, pričom podlahová plocha 

obytnej miestnosti je najmenej 10 m2  

b) 0,26 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dve osoby, ak na jednu osobu pripadá 

viac ako 8m2 podlahovej obytnej miestnosti 

 

Napríklad: 

 3-lôžková izba  - 1,17 €  (0,16 €x7,36 m
2
) x počet dní v mesiaci (28  - 31dní) 

 4- lôžková izba  - 0,93 € (0,16 €x5,87 m
2
) x počet dní v mesiaci (28  - 31 dní) 

  

Vybraté odborné činnosti:               
 

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB (pobytová celoročná,  týždenná a ambulantná  forma) 

ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE (pobytová celoročná,  týždenná   forma) 

REHABILITAČNÉ STREDISKO    (pobytová celoročná  a ambulantná  forma) 

 

POBYTOVÁ FORMA: 

Fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby zaradená do : 

V. stupňa odkázanosti   2,50 € / deň   

VI. stupňa odkázanosti   3,00 € / deň 

 

AMBULANTNÁ FORMA: 

Fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby zaradená do : 

V. stupňa odkázanosti   1,00 € / deň   

VI. stupňa odkázanosti   1,20 € / deň 

 

Vybraté obslužné činnosti:  
 

Výška úhrady za upratovanie                                       22x 0,30 € = 6,60 € / mesiac 

Výška úhrady za pranie                                                  4x 0,30 € = 1,20 € / mesiac 

Výška úhrady za žehlenie a údržbu  šatstva                   4x 0,40 € = 1,60 € / mesiac 

Výška úhrady za používanie spoločných priestorov           0,10 € / deň 

 

Platby za iné činnosti – na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej v súlade s ustanovením 

§ 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov  

 

Za používanie elektrospotrebičov  je výška úhrady nasledovná: 

a)      2,00 €  mesačne za používanie práčky 

b)       3,00 €  mesačne za používanie chladničky 

c)    7,00 €  mesačne za používanie elektrického sporáka 

d)       3,00 €   mesačne za používanie elektrickej rúry 

e)       5,00 €   mesačne za používanie elektrického variča 

f)     3,00 €  mesačne za používanie klimatizačnej jednotky 

   

V Klasove dňa 1.1.2020 

                                                                        PhDr. Mária Kóšová                                                                   

riaditeľka „KREATÍV“, ZSS Klasov 


