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CENNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŢIEB ÚČINNÝ OD 01.01. 2023       

   

 

         Tento cenník sa vydáva na základe Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho 

samosprávneho kraja č. 1/2022 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych 

služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne 

služby a spôsobe ich určenia a platenia, schválené uznesením č. 10/2022 na II. zasadnutí 

Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 16.12.2022.   Tento cenník je 

v súlade so Zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. 

 

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 

Prijímateľ sociálnej služby – samoplatca    31,08€/x počet dní 

v mesiaci 

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

 

 

a) Ubytovanie       7,62 €/ x. počet dní 

v mesiaci 

b) Stravovanie 

c) Strava racionálna: 

d) raňajky  12 % 0,50 € 

e) desiata  9 % 0,38 € 

f) obed  45 % 1,88 € 

g) olovrant 9 % 0,38 € 

h) večera  25 % 1,04 € 

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

 Spolu   4,18 €  
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Strava diabetická: 

raňajky  11 % 0,55 € 

desiata  9 % 0,45 € 

obed  43 % 2,16 € 

olovrant  9 % 0,45 € 

večera  24 % 1,21 € 

II. večera 4 % 0,20 € 

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

Spolu    5,02 € 

 

 

Strava špecializovaná: 

raňajky  12 % 0,65 € 

desiata 9 % 0,49 € 

obed 45 % 2,44 € 

olovrant 9 % 0,49 € 

večera 25 % 1,36 € 

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

Spolu  5,43 € 

 

 

 

 

 

 

 

Strava Denná sadzba 28 dní 29 dní 30 dní 31 dní 

racionálna 11,80 € 330,40 € 342,20 € 354,00 € 365,80 € 

diabetická 12,64 € 353,92 € 366,56 € 379,20 € 391,84 € 

špecializovaná 13,05 € 365,40 € 378,45 € 391,50 € 404,55 € 

 

 

a) 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 
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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        0,50 €/ km 

b) Úhrada nákladov za spôsobenú škodu, ktorú prijímateľ sociálnej služby spôsobil 

úmyselne alebo neúmyselne: 

 Odstraňovanie následkov formou opravy alebo kúpy poškodenej veci 

 Ak následky bude odstraňovať firma –úhrada v plnej výške faktúry 

c) Poskytovanie služieb v dôsledku svojvoľného zavinenia a porušenia domáceho 

poriadku pod vplyvom omamných a návykových látok: 

 Čistenie a upratovanie akéhokoľvek priestoru v areáli CSS LIPA a v jeho interiéri 

znečisteného dôsledkom správania a konania pod vplyvom omamných 

a návykových látok: 4,00 Eur 

 Okúpanie klienta znečisteného následkom požitia alkoholu, omamných 

a návykových látok:  3,00 Eur 

 Vyčistenie odevu klienta znečisteného následkom požitia alkoholu, omamných 

a návykových látok: 3,00 Eur 

 

      V súvislosti s novelou zákona č. 457/2021 Z.z. sa cena platená v hotovosti 

zaokrúhľuje na 5 eurocentov; celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, 

ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok 

nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 

5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nahor. Ak je cena platená v hotovosti súčtom cien za viac 

kusov toho istého tovaru alebo viac kusov rôznych tovarov, zaokrúhľuje sa takto až 

výsledná cena platená v hotovosti. Cena platená v hotovosti vo výške 1 eurocent alebo 2 

eurocenty sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov. Takéto zaokrúhľovanie ceny nie je porušením 

cenovej disciplíny podľa tohto zákona. t.z., že zaokrúhľovanie sa týka len tej časti platby, 

ktorá je platená v hotovosti. 

 

 

V Kostolnej – Záriečí, dňa 30.12.2022    ........................................................ 

Ing. Igor Šumaj 

riaditeľ CSS - LIPA 


