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Centrum sociálnych služieb  Ľadoveň 

Ul. J. Mazúra 34, M a r t i n 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 

               V Martine dňa 26.9.2016 

 

 

P R E D P I S 

o sume úhrady za sociálne služby od 1.10.2016 
vydaný na základe zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho 

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

samosprávnym krajom, o určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia. 

 

A) Určenie sumy úhrady za ubytovanie 

1. Úhrada za ubytovanie zahŕňa: 

- ubytovanie (poskytnutie bývania v obytnej miestnosti alebo jej v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov  

  a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním  

- vybavenie obytnej miestnosti (stále lôžko, spoločný stôl, stolička pre každého ubytovaného, skriňa, nádoba na  

  odpadky, matrac,  plachta, poduška a obliečka, prikrývka a obliečka....) 

- príslušenstvo obytnej miestnosti (predsieň, WC, kuchynský kút, kúpeľňa) 

- spoločné priestory (spoločenská miestnosť, jedáleň, chodba, schodište) 

- vecné plnenia spojené s bývaním (najmä vykurovanie, dodávka teplej vody, upratovanie spoločných priestorov,  

   užívanie výťahu, dodávka  el. energie, dodávka vody, osvetlenie, odvoz odpadu ....) 

 

2. Suma úhrady za ubytovanie na deň na prijímateľa sociálnej služby je určená ako súčin dennej sadzby úhrady za užívanie 1 

m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti 

a príslušenstva obytnej miestnosti, ktoré prijímateľ sociálnej služby užíva. 

 

3. Denná sadzba za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti na prijímateľa 

sociálnej služby je stanovená v sume 0,12 €. 

 
4. Úhrada za ubytovanie určená v bode 2. sa zvyšuje pri užívaní vlastného elektrospotrebiča na mesiac na prijímateľa 

sociálnej služby nasledovne: 
za užívanie vlastného televízneho prijímača 1,19 € 

za užívanie vlastnej práčky 1,98 € 

za užívanie vlastnej chladničky 4,76 € 

za užívanie vlastnej žehličky 1,19 € 

za užívanie el. sporáka 7,90 € 

za užívanie el. variča 5,95 € 

za užívanie mikrovlnnej rúry 1,19 € 

za užívanie rýchlovarnej kanvice 1,19 € 

za užívanie iných elektrospotrebičov (PC, rádio....) 0,60 € 

5. Úhrada za ubytovanie určená v bode 2. sa zvyšuje 
- ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden prijímateľ  

  sociálnej služby a na jedného prijímateľa sociálnej služby pripadá  

  viac ako 8 m2 podlahovej plochy 

0,39 € 

- ak podlahovú plochy obytnej miestnosti užívajú dvaja a viac  

  prijímateľov sociálnej služby a na jedného prijímateľa sociálnej  

  služby pripadá viac ako 8 m2 podlahovej plochy 

0,24 € 

 
B) Určenie sumy úhrady za stravovanie 

1. Úhrada za stravovanie  (poskytnutie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav 

FO podľa stravných  jednotiek) zahŕňa  stravnú jednotku (náklady na suroviny) a režijné náklady na prípravu stravy 

 

2. Celková hodnota stravy je určená ako súčet nákladov na suroviny (stravná jednotka) a režijných nákladov  

   na prípravu stravy na deň na prijímateľa sociálnej služby: 

 
 Stravná jednotka Režijné náklady SPOLU 

raňajky 1,04 € 0,22 € 1,26 € 

desiata 0,10 €  0,10 € 

obed 3,- € 0,22 € 3,22 € 

olovrant 0,10 €  0,10 € 

večera 1,69 € 0,22 € 1,91 € 

večera II. 0,01 €  0,01 € 

SPOLU 5,94 € 0,66 € 6,60 € 
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C)  Určenie sumy úhrady za obslužné činnosti: (upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva)  

 a ďalšiu činnosť (utváranie podmienok na úschovu cenných vecí) 

      Úhrada za obslužné činnosti a utváranie podmienok na úschovu cenných vecí na deň na prijímateľa sociálnej služby je     

stanovená  v sume: 
upratovanie 0,25 

pranie, žehlenie, údržba 

bielizne a šatstva 
0,25 

utváranie podmienok na 
úschovu cenných vecí 

0,04  

 
D) Určenie sumy úhrady za pomoc pri odkázanosti – je stanovená na deň na prijímateľa sociálnej služby: 

 II. – IV. stupeň odkázanosti V. stupeň odkázanosti VI. stupeň odkázanosti 

Pomoc pri odkázanosti FO na pomoc inej FO 1,05 € 1,82 € 2,25 € 

 
E) Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje odplatne sprevádzanie prijímateľa sociálnej služby na lekárske vyšetrenia pre 

tých prijímateľov sociálnej služby, ktorí nie sú odkázaní posudkom na túto službu. Výška platby za ich sprevádzanie bude 

závislá od dĺžky poskytovania sprevádzania. Pokiaľ bude čas sprevádzania dlhší ako 1 hodina, úhrada za túto službu bude              

5 €. Sprevádzanie občana na čas kratší ako 1 hodina je bezplatné. 

 

F) 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 

je povinný zaplatiť úhradu do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Jednorazová úhrada za sociálnu službu je 

stanovená v sume 5 €. 

 

G) Určenie sumy úhrady za vykonávanie iných činností 

Za vykonávanie iných činností: 

a) nákup potravinového a nepotravinového tovaru: 1 nákup 0,25 € 

Úhrada sa nevzťahuje na prijímateľa, ktorý je odkázaný na túto službu posudkom, odoberá celodennú stravu a prijímateľa 

z dôvodu dočasnej choroby. 

b) úschova cenných vecí: 0,04 €/deň 

 

H) Určenie sumy úhrady pri poskytovaní sociálnej služby na určitý čas a poskytnutie krízového lôžka 

Poskytnutie sociálnej služby na určitý čas a poskytnutie krízového lôžka môže byť poskytnuté len so súhlasom riaditeľky 

zariadenia. Úhrada za poskytovanie sociálnej služby na určitý čas  a poskytnutie krízového lôžka u klienta, ktorý nemá 

vydané Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu je stanovená v rovnakej sume ako u klienta odkázaného na Domov 

sociálnych služieb v  VI. stupni odkázanosti. Poskytovanie sociálnej služby na určitý čas môže byť maximálne 3 mesiace 

v kalendárnom roku. 

 

CH) Určenie sumy úhrady pri prerušení poskytovania sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb 

Za prerušenie poskytovania sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb sa považuje: 

a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení 

b) z iného vážneho dôvodu (návšteva rodinných príslušníkov, kúpeľný pobyt)  

Prijímateľovi sociálnej služby, ktorému sa poskytuje stravovanie, sa vráti zaplatená úhrada za stravovanie alebo jej časť 

podľa skutočného počtu vopred ohlásených neodobratých jedál (len z dôvodu prerušenia poskytovania sociálnej služby 

uvedenom v tomto predpise) a to najneskôr do 15 dní od vyúčtovania. 

Prijímateľ sociálnej služby, ktorému sa poskytuje stravovanie doplatí úhradu za stravovanie podľa skutočného počtu 

odobratých jedál a to najneskôr do 15 dní od vyúčtovania. 

Prijímateľovi sociálnej služby, ktorému sa poskytuje upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva a utvárajú sa 

podmienky na úschovu cenných vecí v zariadení sociálnych služieb, sa vráti zaplatená úhrada podľa skutočného počtu dní, 

počas ktorých sa tieto činnosti poskytovali, najneskôr do 15 dní od vyúčtovania. 

Vyúčtovanie úhrad sa vykonáva 1-krát mesačne. 

 

 

 

 

 

 

                   Mgr. PhDr. Nadežda Šugrová 

                  Riaditeľka CSS Ľadoveň 

       


