
Cenník poskytovaných sociálnych služieb účinný od 1. 1. 2022 

ZOS MOČENOK  

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 448/2008 

Z. z. o sociálnych službách. Denná úhrada sa vypočíta vydelením mesačnej úhrady počtom 

dní v príslušnom kalendárnom mesiaci. 

 

1. Cena za odborné činnosti  

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

stupeň odkázanosti za deň mesačne / pri 30 kalendárnych dňoch  

II. stupeň 0,67,- € 20,- € 

III. stupeň 1,67,- € 50.- € 

IV. stupeň 3,33,- € 100,- € 

V. stupeň 4,33,- € 130,- € 

VI. stupeň 5,33,- € 160,- € 

imobilný  5,33,- € 160,- € 

 

1. Prijímateľ neplatí úhradu za pomoc za vykonávanie sociálneho poradenstva a sociálnej 

rehabilitácie v zmysle § 72 ods. 6 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.  

2. Cena za obslužné činnosti 

Cena za stravovanie 

Strava 

 racio strava/ deň dieta/deň 

raňajky 0,70 € 0,90 € 

desiata 0,55 € 0,65 € 

obed 1,70 € 2,00 € 

olovrant 0,60 € 0,70 € 

I. večera 0,81 € 1,01 € 

II. večera 0,55 € 0,65 € 

Spolu strava za deň 4,91 € 5,91 € 

 

Cena za ubytovanie 

Ubytovanie   

izba poplatok za deň 

/ € 

mesiac / pri 30 

kalendárnych dňoch / € 

1 lôžková izba so samostat. soc. zariadením 5,-  150,-  

1 lôžková izba 4,-  120,-  

2 lôžková izba so samostat. soc. zariadením 3,67,-  110,-  

2 lôžková izba prechodová so samostat. soc. 

zariadením 
2,-  60,-  

2 lôžková izba prechodová  0,80,-  24,-  

 



Cena za pranie, žehlenie, upratovanie, údržbu bielizne a šatstva 

pranie, žehlenie, upratovanie, údržba bielizne a šatstva 

cena za 1 deň 0,30 € 

cena za mesiac 9,- € 

 

 

3.  Spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za sociálnu službu.  

Úhradu podľa skutočného rozsahu poskytovanej sociálnej 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 ods. 2 - o zostatku min. 25% zo sumy životného minima a ods. 9, 

10,11 – o platbách inou osobou. 

 

V Močenku dňa 30.12.2021 

 

 

 

      ThLic. PhDr. PaedDr. Branko Jozef Tupý, PhD. 

            moderátor Komunity Kráľovnej pokoja 


