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Centrum sociálnych služieb ORAVA v Tvrdošíne v súlade so zákonom NR SR
č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a Všeobecne
záväzným nariadením Žilinského samosprávneho kraja č. 31/2014 o poskytovaní sociálnych
služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených ŽSK, o určení sumy úhrady za sociálne
služby, spôsob ich určenia a platenia, vydáva tento cenník za sociálne služby na
zabezpečenie jednotného postupu pre stanovenie, evidovanie a platenie úhrady za sociálnu
službu poskytovanú v CSS ORAVA Tvrdošín.
Tento cenník je záväzný pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb, ktorým sa poskytuje
sociálna služba v CSS ORAVA. Podľa ustanovení tohto cenníka sú povinní postupovať
zamestnanci CSS ORAVA pri určovaní úhrady za sociálnu službu v zmluve o poskytovaní
sociálnej služby.
1. Cena úhrady za pomoc pri odkázanosti na deň na prijímateľa sociálnej služby
Domov sociálnych služieb:
Celoročná pobytová forma sociálnej služby

Cena

III. stupeň
IV. stupeň
V. stupeň
VI. stupeň

0,60 €
0,80 €
1,00 €
1,20 €

Ambulantná forma sociálnej služby
III. stupeň
IV. stupeň
V. stupeň
VI. stupeň

Max.4 hod. denne
Cena
0,05 €
0,10 €
0,20 €
0,30 €

Nad 4 hod. denne
Cena
0,10 €
0,20 €
0,40 €
0,60 €

Špecializované zariadenie:
Celoročná pobytová forma sociálnej služby

Cena

V. stupeň
VI. stupeň

1,00 €
1,20 €

Zariadenie pre seniorov:
Celoročná pobytová forma sociálnej služby

Cena

IV. stupeň
V. stupeň
VI. stupeň

0,80 €
1,00 €
1,20 €

2. Cena úhrady za ubytovanie a za spotrebu elektrickej energie za používanie
vlastného elektrospotrebiča
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2.1 Denná sadzba za užívanie 1 m2 podlahovej plochy na prijímateľa sociálnej služby vo

všetkých druhoch sociálnej služby:
0,20 € za 1 m2 podlahovej plochy
2.2 Zvýšenie úhrady za ubytovanie na deň na prijímateľa sociálnej služby vo všetkých
druhoch sociálnej služby:
a) 0,60 € ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden
prijímateľ sociálnej služby a na jedného prijímateľa sociálnej služby
pripadá viac ako 8 m2 podlahovej plochy
b) 0,40 € ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja a viac
prijímateľov sociálnej služby a na jedného prijímateľa sociálnej služby
pripadá viac ako 8 m2 podlahovej plochy
2.3 Cena úhrady za spotrebu elektrickej energie za užívanie vlastného elektrospotrebiča na
mesiac na prijímateľa sociálnej služby vo všetkých druhoch sociálnej služby:
a) 1,19 € mesačne za užívanie vlastného televízneho prijímača
b) 1,19 € mesačne za užívanie rýchlovarnej kanvice
c) 0,60 € mesačne za užívanie iných elektrospotrebičov
3. Cena úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva na deň
na prijímateľa sociálnej služby vo všetkých druhoch sociálnej služby:
3.1
2,00 € cena úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva na
deň a na prijímateľa pri celoročnej pobytovej forme

3.2
0,05 € cena úhrady za upratovanie na deň a na prijímateľa pri ambulantnej
sociálnej službe- max. 4 hod
0,15 € cena úhrady za upratovanie na deň a na prijímateľa pri ambulantnej
sociálnej službe – nad 4 hod.

4. Cena úhrady za poskytovanie vecných plnení v spoločných priestoroch pri
poskytovaní ambulantnej sociálnej služby:
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0,40 € cena úhrady za vecné plnenia spojené s poskytovaním ambulantnej
sociálnej služby v spoločných priestoroch na deň a na prijímateľa - max. 4 hod.
0,60 € cena úhrady za vecné plnenia spojené s poskytovaním ambulantnej
sociálnej služby v spoločných priestoroch na deň a na prijímateľa - nad 4 hod.
5. Cena úhrady za utváranie podmienok na úschovu cenných vecí na deň
na prijímateľa sociálnej služby vo všetkých druhoch sociálnej služby:
5.1
0,06 € celoročná sociálna služba
5.2
0,04 € ambulantná sociálna služba
6. Cena úhrady za stravovanie
6.1 Cena úhrady za stravovanie s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim
celodennému stravovaniu - racionálna strava, šetriaca, neslaná diéta - celoročná pobytová
sociálna služba pre všetky druhy sociálnej služby:
Základná stravná
jednotka

Raňajky

12%

Desiata

9%

Náklady na
suroviny
na deň na
prijímateľa

0,3324
€

40%

€
€

9%

0,5560
€

0,2493
€

Večera

0,1251

1,1080
€

Olovrant

30%

0,1251
€

0,8310
€

SPOLU

0,4170
€

2,7700
€

Cena úhrady za stravovanie
na deň na prijímateľa

0,1668

0,2493
€

Obed

Režijné náklady
na prípravu stravy
na deň na
prijímateľa

1,3900
€

(zaokrúhlene)
€

4,16
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6.2 Cena úhrady za stravovanie s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim
celodennému stravovaniu diabetická, bielkovinová, výživná a špeciálne diéty – 6 x denne
celoročná pobytová sociálna služba pre všetky druhy sociálnej služby:
Zvýšená stravná
jednotka

Raňajky

Náklady na suroviny
na deň na
prijímateľa

11%

Režijné náklady
na prípravu stravy
na deň na prijímateľa

0,3806 €

Cena úhrady za
stravovanie
na deň na prijímateľa

0,1529
€

Desiata
Obed

8%
40%

0,2768 €
1,3840 €

Olovrant
Večera I.

8%
27%

0,2768 €
0,9342 €

0,1112 €
0,5560
€
0,1112 €
0,3753
€

Večera II.

6%

0,2076 €

0,0834
€

SPOLU

3,4600 €

1,3900 €

(zaokrúhlene) 4,85 €

6.3 Cena úhrady za stravovanie s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim
celodennému stravovaniu - racionálna strava, šetriaca, neslaná diéta - ambulantná sociálna
služba:
Prevádzka Medvedzie
Základná stravná
jednotka

Raňajky

Náklady na suroviny
na deň na
prijímateľa

12%

Režijné náklady
na prípravu stravy
na deň na prijímateľa

0,3324 €

Cena úhrady za
stravovanie
na deň na prijímateľa

0,1668
€

Desiata

9%

0,2493 €

0,1251
€

Obed

40%

1,1080 €

0,5560
€

Olovrant

9%

0,2493 €

0,1251
€

SPOLU

1,9390 €

0,9730

(zaokrúhlene) 2,91 €

€
6.4 Cena úhrady za stravovanie s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim
celodennému stravovaniu diabetická, bielkovinová, výživná a špeciálne diéty –
ambulantná sociálna služba:
Základná stravná
jednotka

Náklady na
suroviny
na deň na
prijímateľa

Režijné náklady
na prípravu stravy
na deň na
prijímateľa

Cena úhrady za
stravovanie
na deň na prijímateľa

Raňajky
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11%

0,4152 €

0,1668
€

Desiata

8%

0,3114 €

0,1251
€

Obed

40%

1,3840 €

0,5560
€

Olovrant

8%

0,3114 €

0,1251
€

SPOLU

2,4220 €

0,9730

(zaokrúhlene) 3,40 €

€
7. Cena jednorázovej úhrady za sociálnu službu v priamej súvislosti s nadmerným
požitím alkoholického nápoja, omamnej látky, drogy a pod. vo všetkých druhoch
sociálnej služby
Ak prijímateľ sociálnej služby znečistí podlahu a zariadenie obytnej 5,00 €
miestnosti
ktorú obýva
Ak prijímateľ sociálnej služby znečistí podlahu a zariadenie obytnej 10,00 €
miestnosti
ktorú obýva a znečistí lôžko
Ak prijímateľ sociálnej služby znečistí podlahu a zariadenie obytnej 15,00 €
miestnosti
ktorú obýva, znečistí lôžko a znečistí podlahu a zariadenie
v spoločných priestoroch
Ak prijímateľ sociálnej služby zničí alebo poškodí majetok v zariadení 20,00 €
a znečistí zariadenie vo väčšom rozsahu
8. Cena plne ekonomicky oprávnených nákladov na jednotlivé druhy sociálnych
služieb na jedného prijímateľa/mesiac
8.1 Prevádzka Medvedzie
Domov sociálnych služieb/celoročný
pobyt
Domov sociálnych služieb/ambulantná
forma
Špecializované zariadenie/celoročný
pobyt

1 120,39 €
594,87 €
1 159,05 €

8.2 Prevádzka SNP
Domov sociálnych služieb/celoročný
pobyt
Zariadenie pre seniorov/celoročný pobyt

1 059,82 €
1 059,46 €
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Špecializované zariadenie/celoročný
pobyt

1 119,52 €

