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Cenník úhrad 

za poskytovanie sociálnych služieb 

v zariadení sociálnych služieb:  Sociálne stredisko SČK 

Domov sociálnych služieb pre  deti a dospelých. 

platný od 15. 6. 2020 

Druh poskytovanej sociálnej služby: domov sociálnych služieb 

s ambulantnou formou poskytovania sociálnych služieb v zmysle § 38 

zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov 

V Domove sociálnych služieb                     Výška úhrady za 1 deň  

poskytuje sa 

a)pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby (stupeň 

V-VI)        

 invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú 

činnosť do 70 %               0,50 €  

 invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú 

činnosť o viac ako 70 %                                     1,33 €                                                                                                            

sociálne poradenstvo                                                   0,00 €  

sociálna rehabilitácia              0,00 € 

výchova                                                                       0,33 € 

Podľa § 38 ods.3 sa poskytovanie výchovy vzťahuje len na  deti.   

stravovanie  

                  raňajky                                                    0,20 €                                             

desiata             0,30 € 

                 obed podáva sa                              3,10 € 

olovrant              0,25 € 

diétne stravovanie                                                       0,00 € 
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upratovanie, pranie, žehlenie a údržba 

bielizne a šatstva                                                             0,00 €    

 zabezpečuje sa  

b) 

rozvoja pracovných zručností                                           0,00 € 

 záujmová činnosť                                                            0,33 € 

ošetrovateľská starostlivosť                                              0,00 € 

utvárajú sa 

c) 

 podmienky na vzdelávanie                                               0,00 €                  

podľa § 38 ods.4 utváranie podmienok na vzdelávanie sa nevzťahuje na 

plnoleté fyzické osoby  

Podmienky platenia úhrady za sociálne služby  v zariadení: 

1. Poplatok za stravovanie hradí prijímateľ, alebo jeho zákonný zástupca 

najneskôr do 20.dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca spoločne 

s poplatkom za činnosti. 

2.  Prijímateľ, alebo jeho zákonný zástupca, platí úhradu za neprítomné dni  

     v sociálnom zariadení – vecné plnenie spojené s poskytovaním   

     ambulantnej sociálnej - 0,33 eur. 

 

Spôsob platenia úhrady za sociálne služby  v zariadení: 

1. V hotovosti na PPD poskytovateľa sociálnej služby. 

2. Na účet poskytovateľa sociálnej služby – 12431422/0200 

                                                            

           

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

                                                           podpis štatutárneho zástupcu 

V Banskej Štiavnici   dňa 15. 6. 2020 


