
Príloha č. 1 
 

CENNÍK č. 1 
 

 k VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad za 
poskytované sociálne služby  

 
 
IV. Opatrovateľská služba: 
Výška úhrady za opatrovateľskú službu je stanovená nasledovne: 
 

Poskytované služby v opatrovateľskej 
služby 

Merná jednotka 
Výška 
úhrady 

I. Časové pásmo 
Úkony opatrovania 
Úkony donášky stravy 
Úkony sebaobsluhy 
Úkony starostlivosti o domácnosť 
Úkony spojené so základnými sociálnymi 
aktivitami a dohľad 

II. Časové pásmo 
Úkony opatrovania 
Ostatné úkony ako v čas. pásme I.  

III. Časové pásmo 
Úkony opatrovania 
Ostatné úkony ako v čas. pásme I. 

IV. Časové pásmo 
Úkony opatrovania 
Ostaté úkony ako v čas. pásme I.  

osoba / hodina 

 
0,50 € 
0,70 € 
1,00 € 
1,00 € 
1,00 € 

 
 

0,50 € 
 
 

1,00 € 
 
 

2,00 € 

Prepravná služba osoba / km 0,40 € 

Služby jedálne /obed/ osoba /deň 3,50 € 

Služby práčovne osoba / 6 kg prádla 1,50 € 

Doplnkové služby 
Sprievod na lekárske vyšetrenie v výnimkou 
poberateľov opatrovateľskej služby  
Sprievod na vybavenie úradných záležitosti 
Sprievod na záujmovú činnosť 
Nákup potravín a iného drobného tovaru 

osoba / úkon  
0,40 € 

 
0,40 € 
0,40 € 
0,50 € 

Ďalšie sociálne činnosti 
Úschova cenných vecí 
Základné sociálne poradenstvo 
Záujmová činnosť 
Pomoc pri platňoví práv a právom chránených 
záujmov 
Pracovná terapia 

osoba / jednorazovo 

 
3,00 € 

Bezplatne 
Bezplatne 
Bezplatne 
Bezplatne 

 



V. Prepravná služba 
Cena prepravnej služby je stanovená nasledovne:  

Prepravná služba Merná jednotka Výška úhrady 

Pre FO, ktorá je odkázaná a prepravnú službu 
má s poskytovateľom tejto služby uzatvorenú 
zmluvu. 

osoba / km 0,40 € 

Pre FO, ktorej služba poskytnutá jednorazové 
na objednávku, bez potvrdenia od príslušného 
ÚPSVaR, bez potvrdenia od poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti.  

osoba / km 0,50 € 

Tabuľka č. 1: Výška úhrady za prepravnú službu 
 

VIII. 
Denný stacionár 

 
1. Výška úhrady za odborné a dopravné činnosti je stanovená nasledovne: 

Úkony v dennom stacionári Výška úhrady a merná jednotka 

Suma úhrady za opatrovaného za odborné 
činnosti 

0,50 € / hod. na 1 osobu 

Suma úhrady za opatrovaného za ďalšie 
činnosti 

0,50 € / hod. na 1 osobu 

Suma úhrady za opatrovaného za dopravnú 
službu 

0,40 € / km 

Stravovanie: 
- Raňajky 
- Desiata 
- Obed 
- olovrant 

 
1,10 € 
0,09 € 
3,50 € 
0,75 € 

Doplnkové služby: 
Úschova cenných vecí 
Sprievod na záujmovú činnosť mimo denného 
stacionára 
Pranie prádla 

 
3,00 € / jednorazovo na osobu 

0,40 € / úkon za 1 osobu 
1,50 € za 1 pranie na osobu 

Ďalšie odborné činnosti. 
Základné sociálne poradenstvo 
Záujmová činnosť 
Pomoc pri uplatňovaní práv a právom 
chránených záujmov 
Pracovná terapia 

 
Bezplatne 
Bezplatne 
Bezplatne 

 
Bezplatne 

 
 
 
 
 
 
 



IX 
Senior park Prenčov 

 
Podrobný rozpis platieb pre prijímateľa sociálnej služieb v ZSS SENIOR PARK 

PRENČOV 
Pomoc pri odkázanosti: 

Stupeň odkázanosti Výška úhrady /deň 

IV. 2,50 € / deň  

V. 3,00 € / deň 

VI. 3,30 € / deň 

                    Tabuľka č.1: Výška úhrady podľa stupňa odkázanosti – ZPS 
 

Stupeň odkázanosti Výška úhrady /deň 

II.,III., IV. 2,50 € / deň  

V. 3,00 € / deň 

VI. 3,30 € / deň 

                    Tabuľka č.2: Výška úhrady podľa stupňa odkázanosti – ZOS 
 
Obslužné činnosti: 
Ubytovanie: 
  

Izba 
Výška úhrady 

na deň 
Príplatok na 

deň 
Energie 

Jednolôžková izba 3,50 1,00 
1,30 € / 

deň 

Dvojlôžková izba 2,50 0,00 
1,30 € / 

deň 

Užívanie 
spoločných 
priestorov 

1,00 0,00  

 
Stravovanie: 
- podľa návrhu vedúcej školskej jedálne: 

 

Klienti ZOS 
a ZPS 

Racionálna 
strava 

Stravná 
jednotka 

(€) 

Režijné 
náklady (€) 

Celková 
hodnota 
stravy(€) 

Raňajky 1,10 0,00 1,10 

Desiata 0,90 0,00 0,90 

Obed 2,20 1,30 3,50 

Olovrant 0,75 0,00 0,75 

Večera 1,40 0,70 2,10 

Spolu € 6,35 2,00 8,35 

    
    



    
Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva: 
 

Pranie, žehlenie 1,50 € / deň 

Upratovanie  1,50 € / deň 

            Tabuľka č.1: Pranie a upratovanie  
 

VII. Podporné služby 
 

Výška úhrady za podporné služby sú určené nasledovne: 

Jedáleň – cena stravnej 
jednotky  

3,50 € / obed 

Práčovňa - pranie  1,50 € / pranie 

Stredisko osobnej hygieny na 
osobu 

1,00 € / sprchovanie 

 
 
 


