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1 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA     

Centrum  sociálnych  služieb STRANÍK  vychádza pri platení úhrady za poskytované sociálne 

služby zo Všeobecného  záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja  číslo  31/2014 zo dňa 

01.07.2014 a Dodatku č. 1 k VZN 31/2014 zo dňa 01.08.2021 o poskytovaní sociálnych služieb v 

zariadeniach sociálnych služieb zriadených Žilinským samosprávnym krajom, o určení sumy úhrady za 

sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia.     

     

Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovu sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby 

zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu 

ustanovenej zákonom č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov.     

     

Druh sociálnej služby pre ktoré je platný cenník poskytovaných služieb:     

     

a) sociálna služba v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej 

osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú:     

1. - špecializované zariadenie     

2. - domov sociálnych služieb     

b) podporná služba     

1. – odľahčovacia služba     
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2 SUMA ÚHRADY ZA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNE SLUŽBY     

2.1 Určenie sumy úhrady za sociálne služby     
 

Prijímateľ sociálnej služby platí poskytovateľovi sociálnej služby úhradu  za odborné činnosti, 

obslužné činnosti a ďalšie činnosti.     

     

Platné pre CSS STRANÍK - Na Straník 335/24, Kultúrna 41/29      

     

Suma úhrady na deň     odborné + obslužné + ďalšie činnosti     

Suma úhrady za počet dní v 

zariadení  sociálnych  služieb     

odborné + obslužné + ďalšie činnosti x počet dní v mesiaci + 

suma mesačnej úhrady za užívanie vlastných elektrospotrebičov     

     

2.1.1 Suma úhrady za 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.     

     

Platné pre CSS STRANÍK - Na Straník 335/24, Kultúrna 41/29     

     

     Suma úhrady za pomoc pri odkázanosti podľa stupňa odkázanosti prijímateľa sociálnej 

služby v závislosti od druhu, formy a rozsahu poskytovanej sociálnej služby     

Stupeň odkázanosti      Druh soc. služby     Suma na deň / € 

V.     DSS     1,80     

VI.    DSS    3,30    

V.    ŠZ    3,00    

VI.     ŠZ    3,50     

4 8 

2.1.2 Suma úhrady za obslužné činnosti     

 

Sumu úhrady za ubytovanie na deň na prijímateľa sociálnej služby určí poskytovateľ sociálnej 

služby ako súčin dennej sadzby úhrady za užívanie 1m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a 

príslušenstva obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej 

miestnosti, ktoré prijímateľ sociálnej služby užíva a navýšenú o sumu v závislosti či miestnosť užíva sám 

alebo ju užívajú dvaja a viac prijímateľov.     
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Platné pre CSS STRANÍK - Na Straník 335/24, Kultúrna 41/29      

          

Suma úhrady za 1 m2 podlahovej plochy na deň     0,25 €     

Zvýšená suma úhrady na deň za podlahovú plochu obytnej miestnosti ak užíva 

miestnosť jeden prijímateľ sociálnej služby a na jedného prijímateľa sociálnej 

služby pripadá viac ako 8 m2 podlahovej plochy     

0,90 €     

Zvýšená suma úhrady na deň za podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú 

dvaja a viac prijímateľov sociálnej služby a na jedného prijímateľa sociálnej 

služby pripadá viac ako 8m2 podlahovej plochy     

0,50 €     

     

    

Suma úhrady za spotrebu elektrickej energie za užívanie elektrospotrebiča na mesiac na prijímateľa  

sociálnej služby:    

Platné pre CSS STRANÍK - Na Straník 335/24, Kultúrna 41/29      

     

Spotrebič     Suma úhrady za 

mesiac / €     

Televízny prijímač     2,00     

Práčka     3,00      

Chladnička     6,00     

Žehlička     1,50     

El. sporák     10,00     

El. varič     9,00    

Mikrovlnná rúra     2,00     

Rýchlovarná kanvica     2,00     

Mobilný telefón, notebook, tablet a pod.   2,00   

Iné elektrospotrebiče    1,00     
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 2.1.2.1  Suma úhrady za stravovanie     

Suma 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 predstavuje súčet sumy stravnej jednotky + 

režijné náklady.     

Platné pre CSS STRANÍK - Na Straník 335/24, Kultúrna 41/29     

     

Stravná jednotka pri racionálnej, šetriacej a neslanej diéte         

     Percentuálny 

podiel / %     
Stravná jednotka  

/ €     

Režijné náklady   

/€     

Spolu na deň / €   

Raňajky     12     0.44     0,47     0,91    

Desiata     9     0.33     0,35     0,68    

Obed     40     1.46     1,56     3,02     

Olovrant     9     0,33    0,35    0,68     

Večera     30     1,10     1,17    2,27     

Spolu na 1 deň      100     3,66     3,90     7,56     

     

Stravná jednotka pri diabetickej, bielkovinovej, výživnej alebo špeciálnej diéte sa zvyšuje o 25 % na 

deň.       

Stravná jednotka pri diabetickej, bielkovinovej, výživnej alebo špeciálnej diéte     

     Percentuálny 

podiel / %     
Stravná jednotka  

/ €     

Režijné náklady   

/€     

Spolu na deň / €   

Raňajky     11     0,50 0,54    1,05   

Desiata     8     0,36     0,38    0,74     

Obed     40     1.80    1,94     3,74    

Olovrant     8     0,36     0,38    0,74     

Večera     27     1,22     1,32     2,54     

II. večera     6     0.27 0,30     0,56     

Spolu na 1 deň      100     4,51   4,86     9,37     
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2.1.2.2  Suma úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva       

 

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

sociálnej    

     

Platné pre CSS STRANÍK - Na Straník 335/24, Kultúrna 41/29     

     

Stupeň odkázanosti      Druh soc. služby     Suma na deň / €    

V., VI.    DSS / ŠZ    1,40     

   

   

2.1.3 Ďalšie činnosti     

 

Suma úhrady za utváranie podmienok na úschovu cenných vecí na deň na prijímateľa sociálnej 

služby.     

     

Platné pre CSS STRANÍK - Na Straník 335/24, Kultúrna 41/29      

     

Suma úhrady za utváranie podmienok na úschovu cenných vecí na deň     0,06  €     

    

2.1.4 Jednorazová úhrada za sociálnu službu     

     

Prijímateľ sociálnej služby je povinný zaplatiť poskytovateľovi sociálnej služby jednorazovú 

úhradu za výmenu posteľnej bielizne, poskytnutie osobnej hygieny alebo upratovanie častejšie ako je 

stanovené osobitným predpisom v prípadoch, ku ktorým došlo v priamej súvislosti s napr. nadmerným 

požitím alkoholického nápoja, omamnej látky, drogy a pod.      

Prijímateľ sociálnej služby je povinný zaplatiť úhradu  najneskôr do 15. dňa nasledujúceho 

kalendárneho mesiaca.      

     

Platné pre CSS STRANÍK - Na Straník 335/24, Kultúrna 41/29     

     

Suma jednorazovej úhrady     75,00 €     
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2.1.5 Suma úhrady fyzickej osobe, ktorá bude platiť úhradu za sociálnu službu    

najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov     

     

Fyzická osoba – občan podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení 

neskorších predpisov má v prípade záujmu možnosť byť umiestnený v zariadení sociálnych služieb 

bez Rozhodnutia a Posudku o odkázanosti na sociálnu službu za podmienok, že bude platiť úhradu za 

sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto 

sociálnej služby, a ak sa jej bude poskytovať pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.       

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady - EON za predchádzajúci rozpočtový rok sa počítajú 

najneskôr do konca februára príslušného rozpočtového roka     

    

2.1.6 Spôsob platenia za poskytované sociálne služby     

- v hotovosti do pokladne CSS STRANÍK -  bezhotovostným prevodom na depozitný účet 

poskytovateľa sociálnej služby: IBAN SK74 0200 0000 0032 4465 3853, ktorý je vedený vo 

VUB banke, do poznámky pre príjemcu uviesť meno prijímateľa sociálnej služby, za ktorého 

bola platba uhradená     

- prijímateľ sociálnej služby, alebo fyzická osoba je povinná zaplatiť úhradu do 15. dňa 

príslušného kalendárneho mesiaca     

 

2.2 Záverečné ustanovenia     

• Platnosť cenníka zo dňa 31.05.2022, končí k 31.01.2023    

• Všetky zmeny sa budú vykonávať cez kalkulačný list.   

           

         


