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   IČO: 00632368                                                DIČ: 2020616840 

C E N N Í K 

úhrad za poskytované služby 

účinný od 01.01.2023 

 

Tento cenník sa vydáva v súlade so Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len  VZN) č. 1/2022 

o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym 

samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia. 

Schválené uznesením č. 10/2022 na II. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 

kraja dňa 16.12.2022. 

  SLUŽBA                                     Cena v EUR 

            

Prijímateľ sociálnej služby platí za sociálnu službu na základe zmluvy v súlade so všeobecne 

záväzným nariadením TSK a v súlade s EON za rok 2021 a zmenou výšky stravnej jednotky. 

 

1. Prijímateľ sociálnej služby za poskytovanú sociálnu službu v DSS s celoročnou formou pobytu 

a racionálnou stravou platí úhradu vo výške 11,80 Eur/deň 

 

Výška úhrady na mesiac pri celoročnom pobyte sa určí z dennej sadzby podľa skutočného počtu 

dní v danom kalendárnom mesiaci: 

Strava 
Denná 

sadzba 
28 dní 30 dní  31 dní 

racionálna 11,80 € 330,40 354,00  365,80  

iná ako racionálna 12,62 € 353,36  378,60   391,22 

bezlepková diéta 13,03 € 364,84  390,90 403,93 

 

2. Výška stravnej jednotky 

 

a) racionálna strava                                     4,10 € / deň 

b) iná ako racionálna strava       4,92 € / deň 

c) bezlepková diéta        5,33 € / deň 

 

3. Výška úhrady prijímateľa za poskytovanú sociálnu službu: pobytová celoročná 
 

 odborné činnosti  - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby               0,00 € 

                                         - sociálne poradenstvo                                0,00 € 

                                         - sociálna rehabilitácia 0,00 € 

                                         - ošetrovateľská starostlivosť 0,00 € 

                                         - rozvoj pracovných činností 0,00 € 

                                         - pomoc pri pracovnom uplatnení 0,00 € 

 obslužné činnosti - ubytovanie                                                                                 7,70 € 

                                   - upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva        0,00 € 

 ďalšie činnosti     - úschova cenných vecí                0,00 € 

                               - záujmová činnosť 0,00 € 

                             - osobné vybavenie 0,00 €                                                          
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4. Prijímateľ sociálnej služby za poskytovanú sociálnu službu v ŠZ s celoročnou formou pobytu 

a racionálnou stravou platí úhradu vo výške 14,50 Eur/deň 

 

Výška úhrady na mesiac pri celoročnom pobyte sa určí z dennej sadzby podľa skutočného počtu 

dní v danom kalendárnom mesiaci: 

Strava 
Denná 

sadzba 
28 dní 30 dní  31 dní 

racionálna 14,50 € 406,00 435,00  449,50  

iná ako racionálna 15,32 € 428,96  459,60   474,92 

bezlepková diéta 15,73 € 440,44  471,90 487,63 

 

5. Výška stravnej jednotky 

 

d) racionálna strava                                    4,10 € / deň 

e) iná ako racionálna strava       4,92 € / deň 

f) bezlepková diéta        5,33 € / deň 

 

6. Výška úhrady prijímateľa za poskytovanú sociálnu službu: pobytová celoročná 
 

 odborné činnosti  - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby               0,00 € 

                                         - sociálne poradenstvo                                0,00 € 

                                         - sociálna rehabilitácia 0,00 € 

                                         - ošetrovateľská starostlivosť 0,00 € 

                                         - rozvoj pracovných činností 0,00 € 

                                        - pomoc pri pracovnom uplatnení 0,00 € 

 obslužné činnosti - ubytovanie                                                                               10,40 € 

                                   - upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva        0,00 € 

 ďalšie činnosti     - úschova cenných vecí                0,00 € 

                               - záujmová činnosť 0,00 € 

                                        - osobné vybavenie                                                                       0,00 € 

 

 

7. Suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v DSS a ŠZ s celoročnou formou pobytu a 

racionálnou stravou pre samoplatcov je vo výške EON, ktoré sú aktualizované a zverejnené na 

webstránke CSS- KOLONKA v časti O nás – Ekonomicky oprávnené náklady:  

http://www.csskolonka.sk/o-nas/ekonomicke-opravnene-naklady.html?page_id=71306 

 

2.  Výška úhrady za  nadštandardné služby (iné činnosti) je spoločná pre DSS aj  ŠZ 
 

A) Každý sprievod do nemocnice,  

- s výnimkou úrazu, akútneho stavu, prijímateľov s obmedzenou spôsobilosťou na právne 

úkony alebo zbavených spôsobilosti na právne úkony, ak opatrovníkom je zariadenie 

sociálnych služieb                                                                                                      0,00 € 

                    

B)    Poskytnutie služieb v dôsledku svojvoľného zavinenia a porušenia domáceho poriadku pod 

        vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok:  

         a) očistenie (upratanie) akéhokoľvek priestoru v areáli CSS - KOLONKA znečisteného 

             dôsledkom správania a konania pod vplyvom alkoholu, omamných a 

             psychotropných látok:                                                                                               5,00 € 

http://www.csskolonka.sk/o-nas/ekonomicke-opravnene-naklady.html?page_id=71306
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         b) okúpanie klienta znečisteného následkom požitia 

             alkoholu omamných a psychotropných látok:                                                           3,30 € 

         c) vyčistenie odevu klienta znečisteného následkom   

             požitia alkoholu omamných a psychotropných látok:                                        3,30 € 

         d) výjazd zamestnancov CSS - KOLONKA pre prijímateľa pod vplyvom alkoholu,  

             omamných a  psychotropných látok  mimo  

             CSS -  KOLONKA následkom ohlásenia                                                        0,10 €/1km  

 e) odstránenie vzniknutých škôd na majetku CSS - KOLONKA zavinených konaním 

             klienta pod vplyvom alkoholu omamných a psychotropných látok , podľa výšky 

             vzniknutej škody 

          f) odstránenie vzniknutých škôd na majetku CSS - KOLONKA v dôsledku úmyselného 

              zavinenia - podľa výšky vzniknutej škody 

 

C) Ďalšie služby, ak sa prijímateľ so zariadením na ich poskytovaní dohodol: 

        Používanie vlastných elektrospotrebičov / kalendárny mesiac:  

          a) používanie TV             2,00 €                 

          b) používanie variča             3,30 € 

          c) používanie chladničky             3,30 €                 

          d) používanie mikrovlnnej rúry            3,30 €      

 

D) Náklady týkajúce sa revízie a kontroly elektrospotrebiča si hradí prijímateľ sociálnej 

služby sám podľa výšky faktúry         

         

       

  Príplatok k úhrade za bývanie v samostatnej izbe                        30,00 € / mesiac 

 

S účinnosťou od 1.7.2022 sa obmedzuje obeh jednocentových a dvojcentových mincí na 

Slovensku v súlade so zákonom č. 457/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NRSR č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.   

Z vyššie uvedeného dôvodu CSS - KOLONKA pri platbe v hotovosti výsledné sumy zaokrúhľuje  

v súlade s uvedenou novelou (napr. 366,56€ sa zaokrúhli na 366,55 €). 

 

V Púchove, dňa: 30.12.2022                          

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

.................................................. 

                                Mgr. Barbora Orgoníková 
                          riaditeľka CSS - KOLONKA
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