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Ceny za poskytované služby prijímateľom sociálnych služieb zariadenia
„KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa, Námestie M. R. Štefánika č. 8, 941 45
Maňa, sú stanovené v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho
kraja č. 5/2019 o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb, určenia sumy úhrady za
sociálnu službu a iné činnosti, spôsob jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.
A/ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE
Strava podľa veku pri racionálnej diéte:
3 – 6 rokov
6 – 10 rokov
10 – 15 rokov
nad 15 rokov

stravná jednotka 2,5356 € + režijné náklady 4,0780 €
stravná jednotka 2,5356 € + režijné náklady 4,0780 €
stravná jednotka 2,5356 € + režijné náklady 4,0780 €
stravná jednotka 2,5356 € + režijné náklady 4,0780 €

=
=
=
=

6,3712 € / deň
6,5373 € / deň
6,7696 € / deň
6,9356 € / deň

Sumu úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov na suroviny /stravná jednotka / a 100%
režijných nákladov na prípravu stravy na deň a na prijímateľa sociálnej služby, ktoré sa určujú
vždy k 01.02. aktuálneho roka. Od 01.02.2021 sú stanovené režijné náklady 4,0780 €.
Finančná čiastka na stravu sa zvyšuje o:
10% na deň a osobu pri - šetriacej alebo neslanej diéte
25% na deň a osobu pri - diabetickej, bielkovinovej, výživnej alebo špeciálnej diéte.
Bývanie:
1 x 1-posteľová izba
6 x 2-posteľová izba
8 x 3-posteľová izba
7 x 4-posteľová izba
3 x 5-posteľová izba
1 x 6-posteľová izba

1,8312 € - 0,0000 € / deň
0,6880 € - 0,9360 € / deň
0,7360 € - 1,0560 € / deň
0,6776 € - 0,9100 € / deň
0,7072 € - 0,9568 € / deň
0,8667 € - 0,8666 € / deň

Vybraté odborné činnosti:
Fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby zaradená do :
V. stupňa odkázanosti
VI. stupňa odkázanosti

2,5000 € / deň
3,0000 € / deň.

Vybraté obslužné činnosti:
Výška úhrady za upratovanie
22x 0,30 € = 6,6000 € / mesiac
Výška úhrady za pranie
4x 0,30 € = 1,2000 € / mesiac
Výška úhrady za žehlenie a údržbu
4x 0,40 € = 1,6000 € / mesiac
Výška úhrady za používanie spoločných priestorov
0,10 € / deň.
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Platby za iné činnosti – na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej v súlade s ustanovením
§ 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Za používanie elektrospotrebičov je výška úhrady nasledovná:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

2,00 €
3,00 €
7,00 €
3,00 €
5,00 €
3,00 €

mesačne za používanie práčky
mesačne za používanie chladničky
mesačne za používanie elektrického sporáka
mesačne za používanie elektrickej rúry
mesačne za používanie elektrického variča
mesačne za používanie klimatizačnej jednotky.
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B/ ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA
Bývanie:
5 x 2-posteľová izba

1,5696 € - 1,5784 € / deň.

Dohľad:
Fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby zaradená do :
II. stupňa odkázanosti
III. stupňa odkázanosti
IV. stupňa odkázanosti
V. stupňa odkázanosti
VI. stupňa odkázanosti

-

rozsah dohľadu 2 - 4 hod./deň
rozsah dohľadu 4 - 6 hod./deň
rozsah dohľadu 6 - 8 hod./deň
rozsah dohľadu 8 - 12 hod./deň
rozsah dohľadu viac ako 12 hod./deň

=
=
=
=
=

0,70 € / deň
0,80 € / deň
0,90 € / deň
1,00 € / deň
1,10 € / deň.

Vybraté obslužné činnosti:
Vykonávajú fyzické osoby v rámci denných aktivít a programu rozvoja sociálnej rehabilitácie.
Tieto činnosti sú bez úhrady.
Platby za iné činnosti – na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej v súlade s ustanovením
§ 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Za používanie elektrospotrebičov je výška úhrady nasledovná:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

2,00 €
3,00 €
7,00 €
3,00 €
5,00 €
3,00 €

mesačne za používanie práčky
mesačne za používanie chladničky
mesačne za používanie elektrického sporáka
mesačne za používanie elektrickej rúry
mesačne za používanie elektrického variča
mesačne za používanie klimatizačnej jednotky.

Stravovanie – obed – na základe uzatvorenia Dohody o odoberaní stravy so ZSS Maňa
nad 15 rokov

2,5259 € / obed.

Sumu úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov na suroviny /stravná jednotka / a 100%
režijných nákladov na prípravu stravy na obed na prijímateľa sociálnej služby, ktoré sa určujú
vždy k 01.02. aktuálneho roka. Od 01.02.2021 sú stanovené režijné náklady 1,2859 €.
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Finančná čiastka na stravnú jednotku sa zvyšuje o:
10% na obed a osobu pri - šetriacej alebo neslanej diéte
25% na obed a osobu pri - diabetickej, bielkovinovej, výživnej alebo špeciálnej diéte.
Okrem bývania a dohľadu sa v zariadení podporovaného bývania poskytuje sociálne
poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.
Úhrada za poskytované sociálne služby sa platí mesačne, prevodom na číslo účtu
poskytovateľa sociálnej služby, výnimočne v hotovosti do pokladne poskytovateľa, za
kalendárny mesiac, v ktorom sa sociálna služba poskytuje, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca.
Poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu v súlade
s platnými predpismi.
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C/ SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE
Poskytovaná bezplatne.

Príloha č. 1 – Kontrolný list životného cyklu dokumentu

Rozdeľovník
Výtlačok
01 O01
02 O02
03 K01
04 K02
05 K03

Miesto

Dátum prevzatia

Podpis

