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Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ vydáva na základe zákona č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon (ďalej len zákon o sociálnych službách) v znení neskorších 

právnych predpisov  a  v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho 

kraja č. 31/2014  o poskytovaní  sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb 

zriadených Žilinským samosprávnym krajom, o určení úhrady za sociálne služby, spôsob ich 

určenia a platenia  vnútornú smernicu,  ktorou sa určuje výška úhrady a spôsob platenia 

úhrady za sociálne služby v DSS, ul. Matúškova 1631, Dolný Kubín. 

Táto vnútorná smernica upravuje : 

a) určenie sumy úhrady za sociálnu službu poskytovanú v DSS 

b)  Cenník za poskytované sociálne služby 

Čl. I 

Určenie sumy úhrady za sociálnu službu 

1. Suma  úhrady za sociálnu službu tvorí suma úhrady za odborné , obslužné činnosti a ďalšie 

činnosti,   ktoré je poskytovateľ sociálnej služby povinný vykonávať, zabezpečovať 

vykonávanie týchto činností alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie v rozsahu 

stanovenom zákonom o sociálnych službách. 

2. Prijímateľ sociálnej služby platí poskytovateľovi sociálnej služby úhradu za odborné 

činnosti, obslužné činnosti a  ďalšie činnosti tak, ako je uvedené v tejto smernici.  

3. Suma úhrady za odborné činnosti tvorí   suma úhrady za 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. Prijímateľ sociálnej služby neplatí 

úhradu za ostatné odborné činnosti. 

4. Sumu úhrady za obslužné činnosti tvorí suma úhrady za: 

a) ubytovanie 

b) stravovanie 

c) upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

d) poskytovanie vecných  plnení spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby 

v spoločných  priestoroch 

5. Suma úhrady za ďalšie činnosti tvorí suma úhrady za: 

a) poskytovanie osobného vybavenia, 



b) utváranie podmienok na úschovu cenných vecí 

4. Úhradu za sociálnu službu v kalendárnom mesiaci na prijímateľa sociálnej služby sa určuje 

pri poskytovaní sociálnej služby: 

a) týždennou pobytovou formou ako násobok počtu dní príslušného mesiaca, v ktorom 

bola sociálna služba poskytnutá a dennej sadzby za : 

- pomoc pri odkázanosti alebo dohľad, 

- ubytovanie     

- stravovanie,  

- upratovanie,  pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,  

- utváranie podmienok na úschovu cenných vecí. 

b) ambulantnou formou ako násobok počtu dní príslušného mesiaca, v ktorom bola 

sociálna   služba poskytnutá a dennej sadzby za: 

 - pomoc pri odkázanosti, 

- stravovanie, 

- upratovanie,  

- poskytovanie vecných plnení v spoločných priestoroch, 

 - utváranie podmienok na úschovu cenných vecí. 

  

Suma úhrady za sociálnu službu   - cenník 

  

Úhrada za pomoc pri odkázanosti na deň pre prijímateľa sociálnej služby 

Týždenná pobytová forma 

sociálnej služby 

Ambulantná forma sociálnej 

služby poskytovaná nad 4. hod. 

denne 

Ambulantná forma sociálnej 

služby poskytovaná max 4. 

hod. denne 

VI. 

st. 

V. 

st. 

IV. 

st. 

III. 

st. 

II. 

st. 

VI. 

st. 

V. 

st. 

IV. 

st. 

III. 

st. 

II. 

st. 

VI. 

st. 

V. 

st. 

IV. 

st. 

III. 

st. 

II. 

st. 

1,80 1,70 - - - 0,80 0,60 - - - 0,60 0,50    

 

Ubytovanie - denná sadzba za užívanie  1m
2
 podlahovej plochy pre prijímateľa sociálnej služby 

0,20 € 

 

 



Zvýšená úhrada za ubytovanie na deň na prijímateľa sociálnej služby 

Výška úhrady, ak podlahovú plochu 

obytnej miestnosti užíva jeden 

prijímateľ sociálnej služby a na 

jedného prijímateľa sociálnej služby 

pripadá viac ako 8 m2 podlahovej 

plochy 

0,50 € 

Výška úhrady, ak podlahovú plochu 

obytnej miestnosti užívajú dvaja 

a viac prijímateľov sociálnej služby 

a na jedného poskytovateľa sociálnej 

služby pripadá viac ako 8 m2 

podlahovej plochy. 

0,40 € 

 

Úhrada za poskytovanie vecných plnení v spoločných priestoroch na deň na prijímateľa 

sociálnej služby ( pri ambulantnej forme) 

Sociálna služba poskytovaná max. 4 

hod. 

0,70 € 

Sociálna služba poskytovaná nad 4 

hod.  

0,80 € 

 

Úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva na deň na prijímateľa 

sociálnej služby – pri týždennej forme 

1,20 € 

 

Úhrada za upratovanie na deň na prijímateľa sociálnej služby – pri ambulantnej forme 

Sociálna služba poskytovaná 

max. 4 hod 

0,40 € 

Sociálna služba poskytovaná 

nad 4 hod 

0,50 € 

 

Úhrada za utváranie podmienok na úschovu cenných vecí na deň na prijímateľa sociálnej služby 

 

0,06 € 

 



 

Úhrada v rámci stravnej jednotky na deň na prijímateľa sociálnej služby – za celodenné 

stravovanie v zmysle VZN 

Vek do 3 rokov od 3 do 6 rokov od 6 do 10 

rokov 

od 10 do 15 

rokov 

nad 15 rokov 

strava Racio 

strava 

Dietna 

strava 

Racio 

strava 

Dietna 

strava 

Racio 

strava 

Dietna 

strava 

Racio 

strava 

Dietna 

strava 

Racio 

strava 

Dietna 

strava 

 -  2,06  2,19  2,33  2,49  

 

 Výška režíjnych nákladov na deň v €:            3,15 € 

 

Od 3 do 6 rokov:  2,06 EUR + 3,15 EUR  ( strav.jednotka/ RN na prípravu stravy) = 5,21 UR 

 

   Výška 

str. jedn. 

/deň 

Réžia/deň Sumár/deň 

v Eur 

Raňajky 12 % 0,25 0,49 0,74 

Desiata 9 % 0,19 0,41 0,60 

Obed 40 % 0,82 1,06 1,88 

Olovrant 9 % 0,19 0,41  0,60 

Večera 30 % 0,61 0,78  1,39 

 

 

Od 6 do 10 rokov:  2,19 EUR + 3,15 EUR ( strav.jednotka/ RN na prípravu stravy) = 5,34EUR 

   Výška 

str. jedn. 

/deň 

Réžia/deň Sumár/deň 

v Eur 

Raňajky 12 % 0,26 0,49 0,75 

Desiata 9 % 0,20 0,41 0,61  

Obed 40 % 0,87 1,06 1,93 

Olovrant 9 % 0,20 0,41 0,61 

Večera 30 % 0,66 0,78  1,44 



 

Od 10 do 15 rokov:  2,33 EUR + 3,15 EUR ( strav.jednotka/ RN na prípravu stravy) = 5,48 EUR 

  

 

Výška 

stra.jedn./deň 

Réžia/deň Sumár/deň 

v Eur 

Raňajky 

 

12 % 0,28 0,49 0,77 

Desiata 9 % 0,21 0,41  0,62 

Obed 40 % 0,93 1,06  1,99 

Olovrant 9 % 0,21 0,41  0,62 

Večera 30 % 0,70 0,78  1,48 

 

 

Nad 15 rokov:  2,49 EUR + 3,15  EUR ( strav.jednotka/ RN na prípravu stravy) = 5,64 EUR 

  Výška 

stra.jedn./deň 

Réžia/deň Sumár/deň 

v Eur 

Raňajky 12 % 0,30 0,49 0,79  

Desiata 9 % 0,22 0,41 0,63  

Obed 40 % 1 1,06 2,06  

Olovrant 9 % 0,22 0,41 0,63  

Večera 30 % 0,75 0,78  1,53 

 

  

 

  

 

 

 

 


