Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Sv. Gorazda 2978/3; 010 08 Žilina; Tel. 041/5651745, 0905847335; e-mail: dsszagorazda@vuczilina.sk

Cenník sociálnych služieb s platnosťou od 01. 03. 2022
1.Cena za stravovanie na deň
Vek

Cena v €

do 3 rokov

2,40

od 3 do 6 rokov

2,56

od 6 do 10 rokov

2,68

od 10 do 15 rokov

2,83

nad 15 rokov

3,08

Suma úhrady za stravovanie sa zvyšuje o 20 % na deň na prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje
diabetická diéta, bielkovinová diéta, výživná diéta alebo špeciálna diéta.
2.

Suma úhrady za režijné náklady na prípravu stravy na deň
Cena v €
3,04 €

3. Cena za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva na deň
Forma pobytu

Suma v €/1deň

ambulantný pobyt do 4 hod./denne

0,75

ambulantný pobyt nad 4 hod./denne

1,00

týždenný pobyt

2,43

celoročný pobyt

2,63

V týždennom pobyte sa neposkytuje pranie, žehlenie a údržba šatstva.
V ambulantnej forme sa neposkytuje pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

4. Cena za utváranie podmienok na úschovu cenných vecí na deň
Cena v €
0,05
5. Cena jednorazovej úhrady za sociálnu službu
Cena v €
od 3,57

Po zvážení závažnosti vzniknutej škody bude suma úhrady určená podľa sadzby stanovenej Všeobecným
záväzným nariadením č. 31/2014 v znení Dodatku č.1 schváleného Uznesením Zastupiteľstva Žilinského
samosprávneho kraja č. 4/26 zo dňa 6. júla 2021.

6. Cena za užívanie 1 m² podlahovej plochy na deň
Cena za užívanie 1 m² podlahovej plochy na deň v €
0,18 €

7. Cena úhrady za spotrebu elektrickej energie za užívanie vlastného elektrospotrebiča na mesiac
Cena úhrady za spotrebu elektrickej energie za užívanie vlastného elektrospotrebiča na mesiac v €
1,43 € mesačne za užívanie vlastného televízneho prijímača
0,72 € mesačne za užívanie vlastného rádia, holiaceho strojčeka
1,50 € mesačne za užívanie vlastného mobilného telefónu, notebooku, tabletu

8. Zvýšenie úhrady za ubytovanie na deň
Zvýšenie úhrady za ubytovanie na deň v €
a) 0,79 € ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden prijímateľ soc. služby a na jedného prijímateľa
soc. služby pripadá viac ako 8 m² podlahovej plochy.
b) 0,37 € ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja a viac prijímateľov soc. služby a na jedného
prijímateľa soc. služby pripadá viac ako 8 m² podlahovej plochy.

9.

Cena úhrady za poskytovanie vecných plnení v spoločných priestoroch
Ambulantná forma poskytovania sociálnej služby
Suma v €/deň

Ambulantná

forma

nad

4

hod./denne

1,12 €

Ambulantná forma do 4 hod./denne
0,92 €

10.

Cena úhrady za pomoc pri odkázanosti FO na pomoc inej FO
Celoročná forma poskytovania sociálnej služby

Stupeň odkázanosti

Suma v €/deň

VI. stupeň

1,86

V. stupeň

1,75

III. stupeň

1,65
Týždenná forma poskytovania sociálnej služby

Stupeň odkázanosti

Suma v €/deň

VI. stupeň

1,86

V. stupeň

1,70

III. stupeň

1,60
Ambulantná forma sociálnej služby poskytovaná nad 4 hod./denne

Stupeň odkázanosti

Suma v €/deň

VI. stupeň

1,07

V. stupeň

0,90

III. stupeň

0,60
Ambulantná forma sociálnej služby poskytovaná do 4 hod./denne

Stupeň odkázanosti

Suma v €/deň

VI. stupeň

0,60

V. stupeň

0,50

III. stupeň

0,30

Spôsob platenia úhrady za sociálnu službu

 prijímateľ je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby,
ak zákon o sociálnych službách neustanovuje inak,

 prijímateľ je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa príjmu a majetku, ak tak
ustanovuje zákon o sociálnych službách,

 prijímateľ je povinný platiť úhradu za sociálnu službu mesačne, najneskôr do 15. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca bezhotovostne na účet poskytovateľa sociálnej služby /šekom vystaveným DSS,
bankovým prevodom na príjmový účet/,

 prijímateľ 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.

Podmienky platenia za sociálnu službu

prijímateľ sociálnej služby platí úhradu načas v zmysle zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a jej
dodatkov

V Žiline, 1. 3. 2022

Ing. Aneta Vavríková
riaditeľka DSS SYNNÓMIA

