Cenník I. skupina
(cenník úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v DSS a ZPS)
Prijímatelia sociálnych sluţieb, ktorým bolo vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti
IV. aţ VI. stupňom

UBYTOVANIE:
1 lôţková izba (nová budova)
2 lôţková izba
1 lôţková izba (pôvodná budova)

724,00 €/mesiac
424,00 €/mesiac
424,00 €/mesiac

24,13 €/deň
14,14 €/deň
14,14 €/deň

STRAVOVANIE:

150,00 €/mesiac

5,00 €/deň

(Šetriaca strava)
Raňajky
Desiata
Obed
Olovrant
Večera
–––––––––––––
Večera 2. (dia)

30,00 €/mesiac
1,00 €/deň
12,00 €/mesiac
0,40 €/deň
63,00 €/mesiac
2,10 €/deň
12,00 €/mesiac
0,40 €/deň
33,00 €/mesiac
1,10 €/deň
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
12,00 €/mesiac
0,40 €/deň

V prípade, ţe má prijímateľ sociálnej sluţby diagnostikovaný diabetes melitus má nárok
na druhú večeru. Táto je spoplatnená. Poplatok bude pripočítaný k celkovej úhrade.

OBSLUŽNÉ ČINNOSTI
Údrţba bielizne,
Ţehlenie

96,00 €/mesiac

3,20 €/deň

Výška úhrady za sociálnu službu spolu:
1 lôţková izba (nová budova)
2 lôţková izba
1 lôţková izba (pôvodná budova)

970,00 €/mesiac
670,00 €/mesiac
670,00 €/mesiac

Platnosť cenníka od 01.01.2021 (platí pre novoprijatých prijímateľov sociálnych sluţieb).

Cenník II. skupina (samoplatcovia)
(cenník úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v DSS a ZPS)
Prijímatelia sociálnych sluţieb, ktorí nepoţiadali o posúdenie odkázanosti na sociálnu sluţbu

UBYTOVANIE:
1 lôţková izba (nová budova)
2 lôţková izba
1 lôţková izba (pôvodná budova)
STRAVOVANIE:
(Šetriaca strava)
Raňajky
Desiata
Obed
Olovrant
Večera
–––––––––––––
Večera 2. (dia)

1 054,00 €/mesiac
854,00 €/mesiac
854,00 €/mesiac
150,00 €/mesiac

35,13 €/deň
28,47 €/deň
28,47 €/deň
5,00 €/deň

30,00 €/mesiac
1,00 €/deň
12,00 €/mesiac
0,40 €/deň
63,00 €/mesiac
2,10 €/deň
12,00 €/mesiac
0,40 €/deň
33,00 €/mesiac
1,10 €/deň
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
12,00 €/mesiac
0,40 €/deň

V prípade, ţe má prijímateľ sociálnej sluţby diagnostikovaný diabetes melitus má nárok
na druhú večeru. Táto je spoplatnená. Poplatok bude pripočítaný k celkovej úhrade.

OBSLUŽNÉ ČINNOSTI
Údrţba bielizne,
Ţehlenie

96,00 €/mesiac

3,20 €/deň

Výška úhrady za sociálnu službu spolu:
1 lôţková izba (nová budova)
2 lôţková izba
1 lôţková izba (pôvodná budova)

1 300,00 €/mesiac
1 100,00 €/mesiac
1 100,00 €/mesiac

Platnosť cenníka od 01.01.2021 (platí pre novoprijatých prijímateľov sociálnych sluţieb).

Cenník III. Skupina

Nadštandardné služby
-

sprevádzanie prijímateľa sociálnej sluţby
(sprievod nad 1 hodinu)

4,80 €/hod.

-

preprava prijímateľa sociálnej sluţby

0,25 €/km

-

pouţívanie elektrospotrebiča (kanvica, ţehlička, mikrovlnka)
pouţívanie TV, chladničky

1,00 €/mesiac
3,00 €/mesiac

-

odstránenie následkov dôsledku svojvoľného zavinenia a porušenia domáceho
poriadku:
- odstránenie následkov dodávateľskou firmou
v plnej výške
- odstránenie zamestnancami
17,00 €

-

poplatok za kaţdú očistu priestorov zariadenia spôsobenú úmyselne prijímateľom
sociálnej sluţby (napr. znečistenia pod vplyvom alkoholu, pľuvanie, močenie,
stolica,...)
17,00 €

-

Za lieky, zdravotnícke pomôcky prijímateľ sociálnej sluţby platí cenu určenú
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
V prípade inkontinencie (prípadne hnačkové stavy) prijímateľ sociálnej sluţby hradí
sám pomôcky pouţité nad rámec lekárom predpísaných pomôcok podľa ceny
dodávateľa a podľa skutočne pouţitého mnoţstva.
Úhrada za sluţby ako pedikúra, manikúra, kaderníčka, podľa ţelania prijímateľa
sociálnej sluţby, zabezpečujeme tieto sluţby a platia sa podľa cenníka dodávateľa.

-

-

Vyúčtovanie za nadštandardné služby je mesačne po uplatnení služby.

