
Cenník úhrad za poskytovanú sociálnu službu – platný od 1.2.2023 
 

Vypracovaný v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Nitrianskeho samosprávneho 

kraja / ďalej len VZN/  č.5/2019, platného od 1. januára 2020. 

Podľa § 72 ods.2 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov 

verejný poskytovateľ sociálnych služieb určuje sumu úhrady, spôsob jej určenia a platenia 

úhrady zmluvou podľa § 74 zákona č. 448/2008 v súlade s platným VZN. 

 

 

A-  Celoročná pobytová soc. služba 
 

Odborné činnosti 

stupeň za každý 

deň pobytu 

30 dní 31 dní 28 dní 29 dní 

II. stupeň 1,53 € 45,90 € 47,43 € 42,84 € 44,37 € 

III. stupeň 1,83 € 54,90 € 56,73 € 51,24 € 53,07 € 

IV. stupeň 2,11 € 63,30 € 65,41 € 59,08 € 61,19 € 

V. stupeň 2,50 € 75,00 € 77,50 € 70,00 € 72,50 € 

VI. stupeň 3,00 € 90,00 € 93,00 € 84,00 € 87,00 € 

 

Obslužné činnosti 

1. Ubytovanie 

Dvojlôžko /ak na jedného klienta 

pripadá menej ako 8 m2/ 

m2 izbyx0,16x počet dní v mesiaci /30,31,28,29/ 

Dvojlôžko /viac ako 8 m2 na osobu/ m2x0,16+0,26x počet dní v mesiaci /30,31,28,29/ 

Jednolôžko /viac ako 10m2/ m2x0,16+0,50 x počet dní v mesiaci /30,31,28,29/ 

Trojlôžko m2x0,16x počet dní v mesiaci /30,31,28,29/ 

  

Vysvetlivky: m2- v zariadení sú rôzne typy  miestností: 6,13 m2, 15,75 m2, 9,645 m2, 9,05 

m2, 7,875 m2.... 

0,16 € – denná sadzba  za užívanie jedného m2 obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej 

miestnosti 

0,26 € - doplatok ak izbu obývajú dve osoby a na jednu pripadá viac ako 8 m2 podlahovej 

plochy obytnej miestnosti 

0,50 € - doplatok ak izbu obýva iba jedna osoba, pričom podlahová plocha obytnej miestnosti 

je najmenej 10m2 

Číselník konkrétnych  miestností tvorí prílohu č.1  

Úhrada za bývanie sa zaokrúhľuje matematicky na dve desatinné miesta. 

 

2.Stravovanie: 

Typ diéty denná 

sadzba 

spolu za 30 dní za 31 dní za 28 dní za 29 dní 

Racionálna  3,80 + 4,05 7,85 € 235,50 € 243,35 € 219,80 € 227,65 € 

Diabetická  4,75 + 4,05 8,80 € 264,00 € 272,80 € 246,40 € 255,20 € 

Šetriaca  4,20 + 4,05 8,25 € 247,50 € 255,75 € 231,00 € 239,25 € 
RAC bez D, O 3,12 + 3,33 6,45 € 193,50 € 199,95 € 180,60 € 187,05 € 
RAC bez V 2,66 + 2,83 5,49 € 164,70 € 170,19 € 153,72 € 159,21 € 
RAC bez D,O,V 1,98 + 2,11 4,09 € 122,70 € 126,79 € 114,52 € 118,61 € 
ŠETR bez D a O 3,44 + 3,33 6,77 € 203,10 € 209,87 € 189,56 € 196,33 € 



 

Vysvetlivky: režijné náklady: 4,05 € 

          Stravné jednotky: 3,80 € /  4,75 € /  4,20 €  

Stravná jednotka sa zaokrúhľuje matematicky na 2 desatinné miesta. 

 

 

 

3.Upratovanie: 

 deň 30 dní 31 dní 28 dní 29 dní 

Upratovanie 0,30 € 9,00 € 9,30 € 8,40 € 8,70 € 

 

 

4. Pranie: 

Pranie 4x mesačne 0,30 € / deň 0,30 €x 4=1,20 € mesačne 

 

 

5.Žehlenie: 

Žehlenie 4x mesačne 0,40 €/ deň 0,40 €x 4=1,60 € mesačne 

 

 

6. Užívanie spoločných priestorov: 

 deň 30 dní 31 dní 28 dní 29 dní 

Užívanie spol. priestorov 0,10 € 3,00 € 3,10 € 2,80 € 2,90 € 

 

 

7.Úschova cenností: 

 deň 30 dní 31 dní 28 dní 29 dní 

Úschova cenností 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

 

8.Platby za iné činnosti: 

a/ Poskytovateľ sociálnej služby môže vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na 

vykonávanie iných činností, ktoré zákon o sociálnych službách neupravuje a ktoré zvyšujú 

kvalitu života prijímateľa sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb. Úhrady za tieto iné 

činnosti nesmú byť upravené zmluvou o poskytovaní sociálnej služby, ale musia byť obsahom 

osobitnej zmluvy. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za používanie 

elektrospotrebičov mesačne vo výške :  

 

 

 práčka  2,00 € 

chladnička 3,00 € 

elektrický/plynový sporák 7,00 € 

elektrická rúra 3,00 € 

elektrický varič 5,00 € 

klimatizačná jednotka 3,00 € 

 

 

 

 



b/ Platba za zvýšenú starostlivosť zapríčinenú nadmerným požitím alkoholických alebo iných 

omamných látok: 

 

Zvýšená potreba upratovania, prania, 

žehlenia 

5,00 € jednorazovo 

Sledovanie klienta po ebriete 5,00 € jednorazovo 

Spoločné ustanovenia: 

1. Úhradu za poskytovanú sociálnu službu v ZSS platí prijímateľ v tom kalendárnom mesiaci, 

v ktorom sa poskytuje prijímateľovi sociálna služba.  

2. Celková úhrada za poskytované sociálne služby sa zaokrúhľuje nadol, vratka za 

neprítomnosť nahor, vždy v prospech klienta. 

 

B. Služba včasnej intervencie. 

Služba včasnej intervencie je poskytovaná bezplatne. 

 

 

 

 

 

Spracovala: Mgr. Slavka Vasarábová, soc.pracovníčka 

 

V Leviciach 30.1.2023 

 

                                                                            Schválila: Mgr. Anna Psárska, riaditeľka ZSS 

 

 

 


