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C E N N Í K 
poskytovaných sociálnych služieb účinný od 01. 01. 2023 

 

Tento cenník sa vydáva v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja 

č. 1/2022, ktoré bolo schválené Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 16.12.2022 

uznesením č. 10/2022 a účinnosť nadobudlo dňa 01.01.2023 a v zmysle zriaďovacej listiny CSS - LIPOVEC 

zo dňa 7.12.2013. 

            

1.   Suma úhrady za poskytované sociálne služby v domove sociálnych služieb s celoročnou formou pobytu                     

pri strave racionálnej je vo výške 11,80 Eur/deň. 

Suma úhrady za poskytované sociálne služby v špecializovanom zariadení s celoročnou formou pobytu  

pri strave racionálnej je vo výške 14,50 Eur/deň. 

 

       2.  Výška stravnej jednotky v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení 

 a) racionálna strava     3,40 Eur / deň 

       b) iná ako racionálna strava, DIA strava  4,08 Eur / deň 

       c) bezlepková diéta    4,42 Eur / deň 

 

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

 Domov sociálnych služieb Špecializované zariadenie 

Odborné činnosti    

 pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc     

       inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy 

0,00 Eur/deň 0,00 Eur/deň 

 sociálne poradenstvo 0,00 Eur/deň 0,00 Eur/deň 

 sociálna rehabilitácia 0,00 Eur/deň 0,00 Eur/deň 

 ošetrovateľská starostlivosť 0,00 Eur/deň 0,00 Eur/deň 

 rozvoj pracovných zručností 0,00 Eur/deň 0,00 Eur/deň 

Obslužné činnosti   

 ubytovanie 8,40 Eur/deň 11,10 Eur/deň 

 stravovanie : racionálna strava 3,40 Eur/deň 3,40 Eur/deň 

                                   iná ako racionálna strava, DIA 4,08 Eur/deň 4,08 Eur/deň 

                                   bezlepková diéta 4,42 Eur/deň 4,42 Eur/deň 

 upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne   

a šatstva 

0,00 Eur/deň 0,00 Eur/deň 

Ďalšie činnosti   

 úschova cenných vecí 0,00 Eur/deň 0,00 Eur/deň 

 záujmová činnosť 0,00 Eur/deň 0,00 Eur/deň 

 osobné vybavenie 0,00 Eur/deň 0,00 Eur/deň 

Nadštandardné služby   

 používanie vlastného TV  1,66 Eur/mesiac 1,66 Eur/mesiac 

 používanie vlastného rádia/hudobného nástroja 1,00 Eur/mesiac 1,00 Eur/mesiac 

 používanie vlastnej chladničky alebo mikrovl. 

rúry 

3,50 Eur/mesiac 3,50 Eur/mesiac 

 používanie vlastného variča alebo varnej  

kanvice 

1,00 Eur/mesiac 1,00 Eur/mesiac 

 

4. Suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v domove sociálnych služieb a v špecializovanom 

 zariadení s celoročnou formou pobytu a racionálnou stravou pre samoplatcov je vo výške EON:  

a) domov sociálnych služieb: 944,28 Eur/mesiac 

b) špecializované zariadenie: 1408,60 Eur/mesiac      
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5. Úhrada nákladov za spôsobenú škodu, ktorú prijímateľ služby spôsobil úmyselne alebo neúmyselne:  

 odstraňovanie následkov formou opravy alebo kúpy dodávateľskou formou, podľa druhu a rozsahu 

spôsobenej škody v plnej výške, maximálne však vo výške 50 Eur. 

 

 

 

 

V Hornom Srní, dňa  01.01.2023                                                       Mgr. Renata Papierniková 

                                   riaditeľka CSS - LIPOVEC 


