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CENNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŢIEB ÚČINNÝ OD 01.01. 2021 

 

Tento cenník je v súlade so Zákonom 448/2008 o sociálnych sluţbách v znení 

neskorších predpisov a s prílohou č. 5 zákona, vydáva sa v súlade s VZN č. 2/2018 

o poskytovaní sociálnych sluţieb v zariadeniach sociálnych sluţieb zriadených 

Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne sluţby, spôsob 

ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho 

samosprávneho kraja číslo 30/2020, schváleným uznesením č. 565/2020 na XXVI. 

zasadnutí Zastupiteľstva TSK dňa 23.11.2020 

1. Suma úhrady za odborné činnosti- § 16 zákona o sociálnych sluţbách 

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 

Zákona o sociálnych službách     0,0 €/ deň 

Sociálne poradenstvo       0,0 €/ deň 

Sociálna rehabilitácia       0,0 €/ deň 

Zabezpečovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení  0,0 €/ deň 

Suma úhrady pre samoplatcov je vo výške EON   25,19 €/x počet dní v mesiaci 

 

2.  Suma úhrady za obsluţné činnosti - § 17 zákona o sociálnych sluţbách 

a) Ubytovanie       7,81 €/ x. počet dní v mesiaci 

b) Stravovanie:        

Strava racionálna: 

raňajky  12 % 0,36 € 

desiata  9 % 0,27 € 

obed  45 % 1,34 € 

olovrant  9 % 0,27 € 

večera  25 % 0,75 € 

------------------------------------------------  

Spolu   2,99 €  
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Strava diabetická: 

raňajky  11 % 0,40 € 

desiata  9 % 0,32 € 

obed  43 % 1,55 € 

olovrant  9 % 0,32 € 

večera  24 % 0,86 € 

II. večera 4 % 0,14 € 

---------------------------------------------- 

Spolu    3,59 € 

 

Strava špecializovaná: 

raňajky  12 % 0,47 € 

desiata 9 % 0,35 € 

obed 43 % 1,75 € 

olovrant 9 % 0,35 € 

večera 25 % 0,97 € 

------------------------------------------------  

Spolu  3,89 € 

 

c) Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 0,00 €/x počet dní v mesiaci 

 

3.  Suma úhrady za ďalšie činnosti- § 18 zákona o sociálnych sluţbách 

Poskytovanie osobného vybavenia (ak si ho nemôže zabezpečiť) 0,00 €/ deň 

Utváranie podmienok na úschovu cenných vecí   0,00 €/ deň 

Zabezpečovanie záujmových činností a činnostnej terapie  0,00 €/ deň 

 

4. Iné poplatky (nadštandardné sluţby) 

a) Odvoz PSS CSS – LIPA, na ich osobnú žiadosť, osobným motorovým vozidlom CSS 

– LIPA        0,40 €/ km 

b) Stravovanie cudzích stravníkov/ obedy   2,90 €/x počet dní v mesiaci 

 

 

V Kostolnej – Záriečí, dňa 01.01. 2021    ........................................................ 

Ing. Igor Šumaj 

riaditeľ CSS - LIPA 


