
Cenník samoplatcov platný od 1.2.2023 
 

 S odvolaním sa na § 51a zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách v znení neskorších 

predpisov možno prijať do zariadenia sociálnych služieb  aj fyzickú osobu, ktorá nie je posúdená, 

ak bude platiť úhradu  za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov 

spojených s poskytovaním tejto služby, a ak sa jej bude poskytovať pomoc pri odkázanosti na 

pomoc inej fyzickej osoby. Z uvedeného dôvodu zasadla komisia, ktorá stanovila cenník za 

poskytované sociálne služby pre samoplatcov podľa ekonomicky oprávnených nákladov za rok 

2022 / EON/, ktorý tvorí prílohu tohto cenníka.  

                                                                                                                                       reálna platba: 

cenník DSS / EON 1.186,61€ / podľa režijných nákladov                                              1.188,00€                         

          
1. ubytovanie 15,75m2x0,16+0,50x30= 90,60 

2.strava RAC 3,80+4,05x30=235,50 

3.strava DIA 4,75+4,05x30=264,00 

4.strava ŠETR 4,20+4,05x30=247,50 

5. odb. obsl. činnosti VI.st. 3,00+24,63x30=828,90 

upratovanie 30x mesačne 30x0,30=9,00 

pranie 30x mesačne 30x0,30=9,00 

žehlenie 30x mesačne 30x0,40=12,00 

užívanie spol. priestorov 30x 30x0,10=3,00 

 

cenník ZPS / EON 1.017,15€ /                  1.018,50€ 

 
ubytovanie 15,75m2x0,16+0,50x30=90,60 

strava: RAC 3,80+4,05x30=235,50 

            DIA 4,75+4,05x30=264,00 

            ŠETR. 4,20+4,05x30=247,50 

odb. a obsl.činn.IV.s  2,11+19,87x30=659,40 

upratovanie 30x mesačne 30x0,30=9,00 

pranie 30x mesačne 30x0,30=9,00 

žehlenie 30x mesačne 30x0,40=12,00 

užívanie spol. priestorov 30x 30x0,10=3,00 

 

cenník ŠZ / EON 1.201,87€ /        1.203,00€ 

 

ubytovanie 15,75m2x0,16+0,50x30=90,60  

strava: RAC 3,80+4,05x30=235,50 

            DIA 4,75+4,05x30=264,00 

            ŠETR. 4,20+4,05x30=247,50 

odb. a obsl.činn VI.s. 3+25,13x30= 843,90                                                          

upratovanie 30x mesačne 30x0,30=9,00 

pranie 30x mesačne 30x0,30=9,00 

žehlenie 30x mesačne 30x0,40=12,00 

užívanie spol. priestorov 30x 30x0,10=3,00 
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cenník ŠZ DO / EON 1.447,47 €/                    1.449,00 € 

 
ubytovanie 15,75m2x0,16+0,50x30=90,60 

strava: RAC 3,80+4,05x30=235,50 

            DIA 4,75+4,05x30=264,00 

            ŠETR. 4,20+4,05x30=247,50 

odb. a obsl.činn.IV.s  3+33,33x30=1.089,90 

upratovanie 30x mesačne 30x0,30=9,00 

pranie 30x mesačne 30x0,30=9,00 

žehlenie 30x mesačne 30x0,40=12,00 

užívanie spol. priestorov 30x 30x0,10=3,00 

 

 

vysvetlivky:  

 

1.ubytovanie: 

              0,16 - koeficient za užívanie 1 m2 podľa VZN NSK č. 5/2019 

             0,50 - koeficient za užívanie izby 1 osobou podľa VZN č. 5/2019          

 

2.strava:   4,05 € - 100 % režijných nákladov za stravu /EON/ 

        Stravné jednotky: 

                   RAC- 3,80 € 

                   DIA- 4,75 € 

                   ŠETR.- 4,20 €  

          

 3. odb. a obsl. činnosti:  
           3,00 €   úhrada za VI. stupeň podľa VZN č. 5/2019 

                      2,50 €   úhrada za V. stupeň podľa VZN č. 5/2019 

           2,11 €-  úhrada za IV. stupeň podľa VZN č. 5/2019 

24,63 € - koeficient ekonom. opr. nákladov /EON/ DSS v znení VZN č. 5/2019                            

19,87 €-  koeficient ekonom. opr. nákladov /EON/ ZPS v znení VZN č. 5/2019 

         25,13 € - koeficient ekonom. opr. nákladov /EON/ ŠZ v znení VZN č. 5/2019 

                    33,33 €-  koeficient ekonom.opr. nákladov /EON/ ŠZ DO v znení VZN č. 5/2019 

 

 

V Leviciach 30.1.2023 

 

     

Príloha: EON za r. 2022 

 

 

Vypracovala: Mgr. Slavka Vasarábová, 

                vedúca úseku soc.a odb.činností 

 

 

 

              Schválila: Mgr. Anna Psárska 

           riaditeľka ZSS 
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