
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 
 

                            Centrum sociálnych služieb - Nádej, 018 21 Dolný Lieskov č. 197 

 IČO: 00632414          DIČ: 2020692366 

C E N N Í K 
poskytovaných služieb účinný od 01. 03. 2018 

 

Tento cenník sa vydáva v súlade s VZN č. 2/2018, o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach 

sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne 

služby, spôsob ich určenia a platenia schváleným uznesením č. 34/2018  

zo dňa 29. 01. 2018 

 

 

I. Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch 

sebaobsluhy, stravovanie, ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, iné činnosti 

– DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady (EON) pre rok 2018   24,80 €/deň/prijímateľ 

Úhrada za sociálne služby je 42 % z priemerných EON (hradí prijímateľ)  10,42 €/deň/prijímateľ 

 

SLUŽBA         Cena v EUR 

 

Celoročný pobyt          28 dní   30 dní   31 dní 

a) mesačná úhrada pri racionálnej strave     291,76 € 312,60 € 323,02 € 

b) mesačná úhrada pri diabetickej strave     307,44 € 329,40 € 340,38 € 

c) mesačná úhrada pri bezlepkovej strave    315,28 € 337,80 € 349,06 € 

 

Týždenný pobyt - skutočných dní:     19      20      21       22       23 

a) mesačná úhrada pri racionálnej strave   197,98 € 208,40 € 218,82 € 229,24 € 239,66 € 

b) mesačná úhrada pri diabetickej strave   208,62 € 219,60 € 230,58 € 241,56 € 252,54 € 

c) mesačná úhrada pri bezlepkovej strave 213,94 € 225,20 € 236,46 € 247,72 € 258,98 € 

 

Denná sadzba úhrady      

a) denná úhrada pri racionálnej strave         10,42 € 

- strava              2,80 € 

- ubytovanie              7,62 € 

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy      0,00 € 

- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva       0,00 €

   

b) denná úhrada pri diabetickej strave       10,98 € 

- strava              3,36 € 

- ubytovanie              7,62 € 

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy      0,00 € 

- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva       0,00 € 

 

c) denná úhrada pri bezlepkovej strave       11,26 € 

- strava              3,64 € 

- ubytovanie              7,62 € 

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy      0,00 € 

- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva       0,00 € 

 

 

* Prijímateľ sociálnej služby pri nástupe do zariadenia a ukončení pobytu v zariadení platí úhradu podľa počtu 

dní pobytu v mesiaci.



 

  

II. Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, 

stravovanie, ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, iné činnosti – ŠPECIALIZOVANÉ 

ZARIADENIE 

 
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady (EON) pre rok 2018   25,19 €/deň/prijímateľ 

Úhrada za sociálne služby je 42 % z priemerných EON (hradí prijímateľ)  11,34 €/deň/prijímateľ 
 

Celoročný pobyt          28 dní   30 dní   31 dní 

a) mesačná úhrada pri racionálnej strave     317,52 € 340,20 € 351,54 € 

b) mesačná úhrada pri diabetickej strave     333,20 € 357,00 € 368,90 € 

c) mesačná úhrada pri bezlepkovej strave     341,04 € 365,40 € 377,58 € 

 

Denná sadzba úhrady      

d) denná úhrada pri racionálnej strave         11,34 € 

- strava              2,80 € 

- ubytovanie              8,54 € 

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy      0,00 € 

- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva       0,00 €

   

e) denná úhrada pri diabetickej strave       11,90 € 

- strava              3,36 € 

- ubytovanie              8,54 € 

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy      0,00 € 

- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva       0,00 € 

 

f) denná úhrada pri bezlepkovej strave       12,18 € 

- strava              3,64 € 

- ubytovanie              8,54 € 

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy      0,00 € 

- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva       0,00 € 

 

 

* Prijímateľ sociálnej služby pri nástupe do zariadenia a ukončení pobytu v zariadení platí úhradu podľa počtu 

dní pobytu v mesiaci. 
 

 

 

III. Výška úhrady za ubytovanie– ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA 

 

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady (EON) pre rok 2018   23,23 €/deň/prijímateľ 

Úhrada za sociálne služby je 42 % z priemerných EON      8,71 €/deň/prijímateľ 

Úhrada za sociálne služby bez poskytovania stravy (hradí prijímateľ)    5,91 €/deň/prijímateľ 
 

Celoročný pobyt          28 dní    30 dní    31 dní 

a) mesačná úhrada za ubytovanie      165,48 € 177,30 € 183,21 € 

 

Denná sadzba       

- strava              0,00 € 

- ubytovanie              5,91 € 

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy      0,00 € 

- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva       0,00 € 

 
* Prijímateľ sociálnej služby pri nástupe do zariadenia a ukončení pobytu v zariadení platí úhradu podľa počtu dní pobytu  

v mesiaci. 

     

 



 

 

 

III.  Výška úhrady za iné činnosti  

• strihanie (domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie)    2,00 € 

• pedikúra (domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie)    3,50 € 

• poskytnutie služieb v dôsledku svojvoľného zavinenia  

a porušenia domáceho poriadku pod vplyvom alkoholu a pod.  podľa skutoč. nákladov na službu 

• prepravné náklady služobnými motorovými vozidlami   podľa skutoč. nákladov na službu 

        

 

 

 

V Dolnom Lieskove dňa 01. 03. 2018 

 

 

 

 

 

  

.................................................. 

                                  Ing. Martaus František, PhD. 

                                        riaditeľ CSS - Nádej 


