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Smernica č.  1 /2009 

Dodatok č. 14 – od 1.4.2019 

Cenník sociálnych služieb a spôsob platenia za služby  poskytované v 

Domove sociálnych služieb Méta, J. Palkoviča 4010/ 1, 036 01  Martin   

v zriaďovateľskej  pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 

 
Táto smernica obsahuje cenník pri určení úhrady za sociálne služby a spôsob platenia za 

sociálne služby poskytované Domovom sociálnych služieb Méta, J. Palkoviča 4010/ 1  v 

Martine a spôsob platenia za sociálnu službu. 

 

I. časť  
 

Sumy za  sociálne služby sú určené  podľa VZN č. 31/2014 Žilinského samosprávneho kraja o 

poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb (ďalej len VZN)  

zriadených Žilinským samosprávnym krajom   a podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní   v znení 

neskorších predpisov 

 

Prijímatelia DSS Méta Martin platia úhradu za: 

 

Odborné činnosti: 

- Pomoc pri odkázanosti 

- Dohľad 

 

Obslužné činnosti: 

- Stravovanie 

- Ubytovanie 

- Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

- Poskytovanie vecných plnení v spoločných priestoroch 

- Upratovanie 

 

Ďalšie činnosti: 

- Poskytovanie osobného vybavenia 

- Úhrada za utváranie podmienok na úschovu cenných vecí 

 

 

I. V Domove sociálnych služieb  sa platí úhrada za: 
 

1. Pri ambulantnej forme sociálnej služby : 

 

Odborné činnosti: 

- Pomoc pri odkázanosti 

Obslužné činnosti: 

- Stravovanie 

- Upratovanie 

- Poskytovanie vecných plnení v spoločných priestoroch 
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2. Pri  pobytovej sociálnej službe:  A- týždennej 

Odborné činnosti: 

- Pomoc pri odkázanosti 

Obslužné činnosti: 

- Ubytovanie 

- Stravovanie 

- Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

Ďalšie činnosti: 

- Poskytovanie osobného vybavenia 

- Utváranie podmienok na úschovu cenných vecí 

 

Pri  pobytovej sociálnej službe:  B - celoročnej 

Odborné činnosti: 

- Pomoc pri odkázanosti 

Obslužné činnosti: 

- Ubytovanie 

- Stravovanie 

- Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

Ďalšie činnosti: 

- Poskytovanie osobného vybavenia 

- Utváranie podmienok na úschovu cenných vecí 

 

II. V Špecializovanom zariadení sa platí úhrada za: 
 

Odborné činnosti: 

- Pomoc pri odkázanosti 

Obslužné činnosti: 

- Ubytovanie 

- Stravovanie 

- Upratovanie 

Ďalšie činnosti: 

- Poskytovanie osobného vybavenia 

- Utváranie podmienok na úschovu cenných vecí 

 

III. V Zariadení podporovaného bývania sa platí úhrada za: 

 
Odborné činnosti: 

- Dohľad 

Obslužné činnosti: 

- Stravovanie 

- Ubytovanie 

Ďalšie činnosti: 

- Poskytovanie osobného vybavenia 

- Utváranie podmienok na úschovu cenných vecí 
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I . DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

 

1. Domov sociálnych služieb Méta – ambulantný pobyt (Sever, Priekopa, Lipovec) 

 

VI. stupeň odkázanosti Soc. služba nad 4 hod. 

denne 

Soc. služba max. 4 hod. 

denne 

Pomoc pri odkázanosti 1,08 €/deň 0,48 €/deň 

Upratovanie 0,36 €/deň 0,30 €/deň 

Poskytovanie vecných plnení 

v spoločných priestoroch  

0,84 €/deň 

 

0,64 €/deň 

 

 

V. stupeň odkázanosti Soc. služba nad 4 hod. 

denne 

Soc. služba max. 4 hod. 

denne 

Pomoc pri odkázanosti 0,88 €/deň 0,38 €/deň 

Upratovanie 0,36 €/deň 0,30 €/deň 

Poskytovanie vecných plnení 

v spoločných priestoroch  

0,84 €/deň 

 

0,64 €/deň 

 

 

 

Racionálna strava 

10 – 15 rokov 

Výška stravnej 

jednotky/ deň 

Výška režijných 

nákladov/deň 

Spolu 

€ / deň 

Raňajky 0,32 € 0,20 €       0,52 € 

Desiata 0,23 € 0,05 € 0,28 € 

Obed 1,04 € 0,96 € 2,00 € 

Olovrant 0,23 € 0,05 € 0,28 € 

Spolu     1,82 € 1,26 € 3,08 € 

 

 

Racionálna strava 

15 a viac rokov 

Výška stravnej 

jednotky/ deň 

Výška režijných 

nákladov/deň 

Spolu 

€ / deň 

Raňajky 0,36 € 0,20 €      0,56 € 

Desiata 0,27 € 0,05 € 0,32 € 

Obed 1,20 € 0,96 € 2,16 € 

Olovrant 0,27 € 0,05 € 0,32 € 

Spolu     2,10 € 1,26 € 3,36 € 

 

 

2 .Domov sociálnych služieb Méta – pobytová forma – týždenná, celoročná (Sever, 

Lipovec) 

 

 Pobytová forma   

 Celoročný pobyt Týždňový pobyt  

Pomoc pri odkázanosti –VI. 

stupeň 

1,68  € / deň 1,56 €/deň 

Pomoc pri odkázanosti- V. 

stupeň 

1,44  € / deň 1,32 €/deň 

Upratovanie, pranie, žehlenie 

a údržba bielizne a šatstva 

0,84  € / deň 0,60 €/deň 
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Ubytovanie                   0,15 €/m
2 
 

ak podlahovú plochu 

obývajú 4 občania* 
 

- 

 

 0,20  €/m
2
 

ak podlahovú plochu 

obývajú 3 občania * 

0,20  €/m
2
 

ak podlahovú plochu 

obývajú 3 občania * 

 0,25 €/m
2
 

ak podlahovú plochu 

obýva1 alebo 2 občania * 

0,25 €/m
2
 

ak podlahovú plochu obýva1 

alebo 2 občania * 

Utváranie podmienok na 

úschovu cenných vecí 

0,04 €/deň 0,04 €/deň 

 

 * zvýšenie/ zníženie úhrady za ubytovanie na deň na prijímateľa sociálnej služby 

  

a) 0,39 € ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden prijímateľ sociálnej služby 

a na jedného prijímateľa sociálnej služby pripadá viac ako 8 m 
2
 podlahovej plochy, 

 

b) 0,24 € ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja a viac prijímateľov sociálnej 

služby a na jedného prijímateľa sociálnej služby pripadá viac ako 8 m 
2
 podlahovej plochy 

 

c) Ak prijímateľ užíva podlahovú plochu obytnej miestnosti, ktorá je priechodná veľkosť 

podlahovej plochy obytnej miestnosti , ktorú prijímateľ užíva sa znižuje o 30 %. 

 

 

Racionálna strava 

10 – 15 rokov 

Výška stravnej 

jednotky/ deň 

Výška režijných 

nákladov/deň 

Spolu 

€ / deň 

Raňajky 0,32 € 0,20 €       0,52 € 

Desiata 0,23 € 0,05 € 0,28 € 

Obed 1,04 € 0,96 € 2,00 € 

Olovrant 0,23 € 0,05 € 0,28 € 

Večera 0,78 € 0,80 € 1,58 € 

Spolu     2,60 € 2,06 € 4,66 € 

 

 

Racionálna strava 

nad  15 rokov 

Výška stravnej 

jednotky/ deň 

Výška režijných 

nákladov/deň 

Spolu 

€ / deň 

Raňajky 0,36 € 0,20 € 0,56 € 

Desiata 0,27 € 0,05 € 0,32 € 

Obed 1,20 € 0,96 € 2,16 € 

Olovrant 0,27 € 0,05 € 0,32 € 

Večera    0,90 € 0,80 € 1,70 € 

Spolu    3,00 € 2,06 € 5,06 € 
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II. ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE SUČANY 

  

 Celoročný pobyt 

Pomoc pri odkázanosti –  

VI. stupeň 

1,44  € / deň 

Pomoc pri odkázanosti –  

V. stupeň 

1,24  € / deň 

Ubytovanie  0,25 €/m
2 

podlahovej plochy 

Upratovanie 0,40  €/deň 

Utváranie podmienok na úschovu 

cenných vecí 

0,04 €/deň 

 

 

Racionálna strava 

nad 15 rokov 

Výška stravnej 

jednotky/ deň 

Výška režijných 

nákladov/deň 

Spolu 

€ / deň 

Raňajky 0,36 € 0,20 € 0,56 € 

Desiata 0,27 € 0,05 € 0,32 € 

Obed 1,20 € 0,96 € 2,16 € 

Olovrant 0,27 € 0,05 € 0,32 € 

Večera    0,90 € 0,80 € 1,70 € 

Spolu    3,00 € 2,06 € 5,06 € 

 

III. ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA 

 

 Celoročný pobyt 

Dohľad 1,56  € / deň 

Ubytovanie  0,25 €/m
2 

podlahovej plochy 

Utváranie podmienok na 

úschovu cenných vecí 

0,04 €/deň 

 

 

Racionálna strava Výška stravnej 

jednotky/ deň 

Výška režijných 

nákladov/deň 

Spolu 

€ / deň 

Raňajky 0,36 € 0,20 € 0,56 € 

Desiata 0,27 € 0,05 € 0,32 € 

Obed 1,20 € 0,96 € 2,16 € 

Olovrant 0,27 € 0,05 € 0,32 € 

Večera    0,90 € 0,80 € 1,70 € 

Spolu    3,00 € 2,06 € 5,06 € 

 

Suma úhrady za spotrebu elektrickej energie za užívanie elektrospotrebiča na mesiac na 

prijímateľa sociálnej služby 

 

    mesačne 

1 užívanie televízneho prijímača 1,19 € 

2 užívanie práčky 1,98 € 

3 užívanie chladničky 4,76 € 

4 užívanie žehličky 1,19 € 
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5 užívanie elektrický sporák 7,9 € 

6 užívanie elektrický varič 5,95 € 

7 užívanie mikrovlnnej rúry 1,19 € 

8 užívanie rýchlovarnej kanvice 1,19 € 

9 užívanie iných spotrebičov 0,6 € 

 

 

II. časť 

 Spôsob určenia úhrady pre Domov sociálnych služieb Méta, J. Palkoviča 

4010/ 1, Martin 
 

 

Sumu úhrady za sociálnu službu tvorí suma úhrady za odborné činnosti, obslužné činnosti 

a ďalšie činnosti ustanovené v zákone o sociálnych službách. 

 

 

Spôsob určenia sumy úhrady za pomoc pri odkázanosti 

Sumu úhrady za pomoc pri odkázanosti je určená v rámci rozpätia ustanoveného v prílohe č.1 

bod 1) VZN podľa stupňa odkázanosti prijímateľa sociálnej služby v závislosti od druhu, 

formy a rozsahu poskytovanej sociálnej služby. 

 

 

Spôsob určenia sumy za dohľad 

Suma úhrady za dohľad je určená v rámci rozpätia podľa prílohy č. 1 bod 2) VZN 

 

 

Spôsob určenia sumy úhrady za ubytovanie 

Suma úhrady za ubytovanie na prijímateľa sociálnej služby je určená v rámci rozpätia  

ustanoveného v prílohe č.2  body 1,2,3. 

 

 

Spôsob určenia sumy úhrady za poskytovanie vecných plnení v spoločných priestoroch 

Pri poskytovaní sociálnej služby ambulantnou formou sa prijímateľovi neposkytuje 

ubytovanie, poskytujú sa mu vecné plnenia v spoločných priestoroch.  

Suma úhrady za poskytovanie vecných plnení v spoločných priestoroch je určená v rámci 

rozpätia podľa prílohy č.2 bod 5) VZN. 

 

 

Spôsob určenia sumy úhrady za stravovanie 

Suma úhrady za stravovanie je určená ako súčet nákladov na suroviny (stravná jednotka) 

a režijných nákladov na prípravu stravy na deň na prijímateľa sociálnej služby. 

Výška stravnej jednotky je určená v rámci rozpätia podľa prílohy č.3 bod 1) VZN. 

Výška režijných nákladov na prípravu stravy na deň na prijímateľa sociálnej služby je určená 

na základe skutočných režijných nákladov na prípravu celodennej stravy vypočítanej za 

predchádzajúci kalendárny rok na prijímateľa sociálnej služby. 

 

 

Spôsob určenia sumy úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne 

a šatstva 
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Suma úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva je určená v rámci 

rozpätia podľa prílohy č.4 bod 1,2) VZN. 

 

Úhrada za  poskytovanie osobného vybavenia 

Úhrada za poskytnutie  osobného vybavenia je upravená  v zmysle Čl. X VZN. 

 

Suma úhrady za utváranie podmienok na úschovu cenných vecí 

Suma úhrady za utváranie podmienok na úschovu cenných vecí je určená v zmysle Čl. XI 

podľa prílohy č. 5 bod 1) VZN. 

 

Dodatok č. 13 stráca svoju účinnosť  31.03.2019 

Dodatok č. 14  smernice nadobúda účinnosť  01.04.2019 

 

V Martine, 10.4.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Erika Krebesová 

             riaditeľka DSS Méta Martin 


