CENNÍK
poskytovaných sociálnych služieb účinný od 01. 07. 2017
Tento cenník poskytovaných služieb v ZOS Močenok vydáva Rada KKP v súlade so
zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších úprav.
Základná mesačná úhrada za poskytovanie sociálnej služby je vypočítaná na základe
ekonomicky oprávnených nákladov a stupňa odkázanosti podľa prílohy č. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách (ďalej len „zákon“). Denná úhrada sa vypočíta vydelením mesačnej úhrady
počtom dní v príslušnom kalendárnom mesiaci.

1.) Cena za odborné činnosti / mesačne
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
stupeň VI. – 160,- EUR
stupeň V. – 130,- EUR, imobilný 160,- EUR
stupeň IV. – 100,- EUR, imobilný 160,- EUR
stupeň III. – 50,- EUR
stupeň II. – 20,- EUR
- ošetrovateľská starostlivosť v zariadení – 0,- EUR
Prijímateľ neplatí úhradu za vykonávanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie
v zmysle § 72 ods. 6 zákona.

2.) Cena za obslužné činnosti
- stravné - stravná jednotka v EUR 3,91/deň
– 0,50/raňajky; 0,35/desiata; 1,50/obed; 0,40/olovrant; 1,16/večera
- ubytovanie / mesačne
- izba 1-lôžková so samostat. soc. zariadením – 120,- EUR
- izba 1-lôžková – 100,- EUR
- izba 2-lôžková so samostat. soc. zariadením – 90,- EUR
- izba 2-lôžková prechodová so samostatným soc. zariadením – 50,- EUR
- izba 2-lôžková prechodová – 20,- EUR
- pranie, žehlenie a upratovanie, údržba bielizne a šatstva – 1,00 EUR/mesačne za každú
odobratú službu osobitne (objednávka pri uzatvorení zmluvy, príp. v priebehu jej poskytovania)

3.) Cena za ďalšie činnosti / mesačne
- osobné vybavenie – podľa skutočných výdavkov za poskytnuté šatstvo, obuv, hygienické
a iné veci osobnej potreby,
- úschova cenných vecí – 0,- EUR.

4.) Spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za sociálnu službu,
Úhradu podľa skutočného rozsahu poskytovanej sociálne služby je prijímateľ povinný uhradiť
v hotovosti alebo prevodom na účet poskytovateľa za kalendárny mesiac do 5. dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca. Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné činnosti, obslužné
činnosti a ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie
je na prechodný čas obsadené inou fyzickou osobou a prijímateľ sociálnej služby a poskytovateľ
sociálnej služby sa nedohodnú inak. Ďalej platia ustanovenia zákona - § 73 odst. 2 – o zostatku min.
25 % zo sumy životného minima a odst. 9, 10, 11 – o platbách inou osobou.

V Radošine dňa 30. júna 2017
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