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1. ÚČEL
Účelom tohto IP je určiť sumy úhrady za sociálne služby v CSS Terchová, A. Hlinku 234/8,
pracovisko Zázrivá- Havrania 35.
2. ROZSAH PLATNOSTI
IP platí pre všetky organizačné úseky Centra sociálnych služieb Terchová, pracovisko Zázrivá Havrania 35, odo dňa účinnosti a je záväzná pre všetkých zamestnancov.
3. POUŽITÉ POJMY, SKRATKY A SYMBOLY
3.1 Použité pojmy
Sociálna služba je odborná, obslužná alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú
zamerané na prevenciu vzniku, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej
osoby, rodiny alebo komunity. Slúži na zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopností fyzickej osoby
viesť samostatný život, zameriava sa na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie
základných životných potrieb fyzickej osoby, na riešenie jej krízovej situácie a na prevenciu
sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.
Prijímateľ sociálnej služby – je pre potreby tohto IP fyzická osoba, ktorá je poberateľom sociálnej
služby v CSS Terchová, pracovisko Zázrivá – Havrania 35.
3.2 Použité skratky
Skratka
IP
PSS
VZN
ZpS
DSS
ŠZ
ŽSK

Názov
Interný predpis
Prijímateľ sociálnej služby
Všeobecne záväzné nariadenie
Zariadenie pre seniorov
Domov sociálnych služieb
Špecializované zariadenie
Žilinský samosprávny kraj

4. POPIS
4.1 Určenie sumy úhrady za sociálnu službu
Sumu úhrady za sociálnu službu tvorí suma úhrady za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie
činnosti, ktoré je poskytovateľ sociálnej služby povinný vykonávať, zabezpečovať vykonávanie týchto
činností alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnych
službách pre druh sociálnej služby. Prijímateľ sociálnej služby platí poskytovateľovi sociálnej služby
úhradu za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti v súlade s VZN Žilinského
samosprávneho kraja č. 31/2014 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb
zriadených Žilinským samosprávnym krajom, o určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich
určenia a platenia.
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Úhrada za sociálnu službu v kalendárnom mesiaci na prijímateľa sociálnej služby pri poskytovaní
sociálnej služby celoročnou pobytovou formou sa určí ako násobok počtu dní príslušného mesiaca, v
ktorom bola sociálna služba poskytnutá a dennej sadzby za:
- pomoc pri odkázanosti
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
- poskytovanie osobného vybavenia
- utváranie podmienok na úschovu cenných vecí.
Odborné činnosti
Sumu úhrady za odborné činnosti tvorí suma úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby .
Obslužné činnosti
Sumu úhrady za obslužné činnosti tvorí suma úhrady za:
a) ubytovanie,
b) stravovanie,
c) upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva.
Ďalšie činnosti
Sumu úhrady za ďalšie činnosti tvorí suma úhrady za:
a) poskytovanie osobného vybavenia,
b) utváranie podmienok na úschovu cenných vecí.
Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za ostatné ďalšie činnosti.
4.2 Sumy úhrady za odkázanosť v ZpS, DSS a ŠZ
Suma úhrady za pomoc pri odkázanosti je určená podľa stupňa odkázanosti prijímateľa sociálnej
služby v závislosti od druhu, formy a rozsahu poskytovanej sociálnej služby.
Celoročná pobytová forma sociálnej služby
VI. stupeň

1,20 € / 1 deň

V. stupeň

1,00 € / 1 deň

IV. stupeň

0,90 € / 1 deň

III. stupeň

0,80€ / 1 deň
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III. stupeň odkázanosti
0,80 € x 31 = 24,80 €

za 31 dní

0,80 € x 30 = 24,00 €

za 30 dní

0,80 € x 29 = 23,20 €

za 29 dní

0,80 € x 28 = 22,40 €

za 28 dní

IV. stupeň odkázanosti
0,90 € x 31 = 27,90 €

za 31 dní

0,90 € x 30 = 27,00 €

za 30 dní

0,90 € x 29 = 26,10 €

za 29 dní

0,90 € x 28 = 25,20 €

za 28 dní

V. stupeň odkázanosti
1,00 € x 31 = 31,00 €

za 31 dní

1,00 € x 30 = 30,00 €

za 30 dní

1,00 € x 29 = 29,00 €

za 29 dní

1,00 € x 28 = 28,00 €

za 28 dní

VI. stupeň odkázanosti
1,20 € x 31 = 37,20 €

za 31 dní

1,20 € x 30 = 36,00 €

za 30 dní

1,20 € x 29 = 34,80 €

za 29 dní

1,20 € x 28 = 33,60 €

za 28 dní

4.3 Sumy úhrady za ubytovanie v ZpS, DSS a ŠZ
Spôsob určenia sumy úhrady za ubytovanie:
1. Na účely určenia sumy úhrady za ubytovanie sa považuje za:
a) ubytovanie - poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie
spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním ,
b) vybavenie obytnej miestnosti - stále lôžko, spoločný stôl, stolička pre každého ubytovaného,
dvojdielna skriňa, odkladací priestor na lôžkoviny, nádoba na odpadky, zrkadlo, na každé lôžko nočný
stolík, nočná lampa, matrac alebo podložka z hygienicky neškodného materiálu, plachta, poduška a
obliečka, prikrývka a obliečka,
c) príslušenstvo obytnej miestnosti,
d) spoločné priestory - spoločenská miestnosť, jedáleň, chodba, schodište,
e) vecné plnenia spojené s bývaním - vykurovanie, dodávka teplej vody, upratovanie spoločných
priestorov, užívanie výťahu, dodávka elektrickej energie, dodávka plynu, dodávka vody, odvádzanie
odpadových vôd, osvetlenie, kontrola a čistenie komína, odvoz odpadu, odvoz splaškov, čistenie
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žúmp, revízie strojných zariadení, vybavenie zariadenia sociálnych služieb spoločnou televíznou
anténou a rozhlasovou anténou, údržba interiéru obytných miestností a spoločných priestorov, údržba a
oprava prevádzkového zariadenia obytných miestností, údržba vybavenia príslušenstva obytných
miestností a vybavenia spoločných priestorov, údržba a oprava prevádzkových strojov a
prevádzkových zariadení, revízie hasiacich prístrojov, elektroinštalácie, čističky odpadových vôd,
výťahov, rozbory vody v čističke odpadových vôd, poistné budov.
2. Suma úhrady za ubytovanie na deň na prijímateľa sociálnej služby sa určí ako súčin dennej
sadzby úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej
miestnosti a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, ktoré
prijímateľ sociálnej služby užíva.
3. Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva sa určí
tak, že veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti sa vydelí počtom prijímateľov sociálnej služby,
ktorí túto podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú.
4. Veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú prijímateľ sociálnej služby
užíva sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti sa vydelí počtom
prijímateľov sociálnych služieb, ktorí túto podlahovú plochu príslušenstva obytnej miestnosti užívajú.
5. Úhrada za ubytovanie sa zníži, ak je obytná miestnosť vybavená meracím zariadením na meranie
odberu elektrickej energie, meracím zariadením na meranie odberu plynu alebo meracím zariadením
na meranie odberu vody.
6. Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy v CSS Terchová, pracovisko Zázrivá je
0,12 €.
7. Úhrada za bývanie sa zvyšuje na deň na prijímateľa sociálnej služby o sumu:
a) 0,24 € - ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja a viac prijímateľov sociálnej služby
a na jedného prijímateľa sociálnej služby pripadá viac ako 8 m2 podlahovej plochy
b) 0,39 € - ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden prijímateľ a na jedného prijímateľa
sociálnej služby pripadá viac ako 8 m2 podlahovej plochy.
4.4 Sumy úhrady za spotrebu elektrickej energie v ZpS, DSS a ŠZ
Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za spotrebu elektrickej energie za užívanie vlastného
elektrospotrebiča nasledovne:
a) 1,19 € mesačne za užívanie televízneho prijímača,
b) 1,98 € mesačne za užívanie práčky,
c) 4,76 € mesačne za užívanie chladničky,
d) 1,19 € mesačne za užívanie žehličky,
e) 7,90 € mesačne za užívanie elektrického sporáka,
f) 5,95 € mesačne za užívanie elektrického variča,
g) 1,19 € mesačne za užívanie mikrovlnnej rúry,
h) 1,19 € mesačne za užívanie rýchlovarnej kanvice,
i) 0,60 € mesačne za užívanie iných elektrospotrebičov.
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4.5 Sumy úhrady za stravovanie v ZpS, DSS a ŠZ
Na účely určenia sumy úhrady za stravovanie sa považuje:
a) stravovanie – poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a
zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek,
b) stravnú jednotku - náklady na suroviny,
c) sumu úhrady za stravovanie - náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy,
d) celodenné stravovanie pri racionálnej strave - raňajky, desiata, obed, olovrant a večera,
e) celodenné stravovanie pri šetriacej strave - raňajky, desiata, obed, olovrant a večera,
f) celodenné stravovanie pri diabetickej diéte - raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera.
Stravovanie
Druh stravy

Racionálna celodenná Cena nákladov Režijné
Celková
cena
strava
na suroviny/1 náklady/ 1 deň s rež. nákladmi
deň
2,51 €
3,01 €
5,52 €
Raňajky

12%

0,30 €

0,23 €

0,53 €

Desiata

9%

0,23 €

0,23 €

0,46 €

Obed

40%

1,00 €

1,16 €

2,16 €

Olovrant

9%

0,23 €

0,23 €

0,46 €

Večera

30%

0,75 €

1,16 €

1,91 €

100 %

2,51 €

3,01 €

5, 52 €

SPOLU

Racionálna celodenná strava
77,81 € + 93,31 € = 171,12 € za 31 dní
75,30 € + 90,30 € = 165,60 €

za 30 dní

72,79 € + 87,29 € = 160,08 € za 29 dní
70,28 € + 84,28 € = 154,56 € za 28 dní
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Šetriaca celodenná
strava

Druh stravy

Cena nákladov Režijné
Celková
cena
na suroviny/1 náklady/ 1 deň s rež. nákladmi
deň
2,51 €
3,01 €
5,52 €

Raňajky

12%

0,30 €

0,23 €

0,53 €

Desiata

9%

0,23 €

0,23 €

0,46 €

Obed

40%

1,00 €

1,16 €

2,16 €

Olovrant

9%

0,23 €

0,23 €

0,46 €

Večera

30%

0,75 €

1,16 €

1,91 €

100 %

2,51 €

3,01 €

5, 52 €

SPOLU
Šetriaca celodenná strava
77,81 € + 93,31 € = 171,12 €

za 31 dní

75,30 € + 90,30 € = 165,60 €

za 30 dní

72,79 € + 87,29 € = 160,08 € za 29 dní
70,28 € + 84,28 € = 154,56 € za 28 dní

Stravovanie

Diabetická
celodenná
strava

Cena nákladov Režijné
Celková
cena
na suroviny/1 náklady/ 1 deň s rež. nákladmi
deň
3,13 €
3,24 €
6,37 €

Druh stravy
Raňajky

11 %

0,34 €

0,23 €

0,57 €

Desiata

8%

0,25 €

0,23 €

0,48 €

40 %

1,25 €

1,16 €

2,41 €

8%

0,25 €

0,23 €

0,48 €

27 %

0,85 €

1,16 €

2,01 €

6%

0,19 €

0,23 €

0,42 €

100 %

3,13 €

3,24 €

6,37 €

Obed
Olovrant
Večera
Druhá večera
SPOLU
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Diabetická celodenná strava
97,03 € + 100,44 € = 197,47 € za 31 dní
93,90 € + 97,20 € = 191,10 €

za 30 dní

90,77 € + 93,96 € = 184,73 €

za 29 dní

87,64 € + 90,72 € = 178,36 €

za 28 dní

4.6 Sumy úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva v ZpS, DSS a ŠZ
III. stupeň odkázanosti

2,10 € / 1 deň

IV. stupeň odkázanosti

2,20 € / 1 deň

V. stupeň odkázanosti

2,25 € / 1 deň

VI. stupeň odkázanosti

2,35 € / 1 deň

III. stupeň odkázanosti
2,10 € x 31 = 65,10 €

za 31 dní

2,10 € x 30 = 63, 00 €

za 30 dní

2,10 € x 29 = 60, 90 €

za 29 dní

2,10 € x 28 = 58,80 €

za 28 dní

IV. stupeň odkázanosti
2,20 € x 31 = 68,20 €

za 31 dní

2,20 € x 30 = 66,00 €

za 30 dní

2,20 € x 29 = 63,80 €

za 29 dní

2,20 € x 28 = 61,60 €

za 28 dní

V. stupeň odkázanosti
2,25€ x 31 = 69,75 €

za 31 dní

2,25 € x 30 = 67, 50 €

za 30 dní

2,25 € x 29 = 65, 25 €

za 29 dní

2,25 € x 28 = 63,00 €

za 28 dní

VI. stupeň odkázanosti
2,35 € x 31 = 72,85 €

za 31 dní

2,35 € x 30 = 70,50 €

za 30 dní

2,35 € x 29 = 68,15 €

za 29 dní

2,35 € x 28 = 65,80 €

za 28 dní
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4.7 Sumy úhrady za utváranie podmienok na úschovu cenných vecí v ZpS, DSS a ŠZ
Suma úhrady za utváranie podmienok na úschovu cenných vecí je 0,04 € na 1 deň pre prijímateľa
sociálnej služby.
4.8 Jednorazová úhrada za sociálnu službu v ZpS, DSS a ŠZ
a) Prijímateľ sociálnej služby je povinný zaplatiť poskytovateľovi sociálnej služby jednorazovú úhradu
za výmenu posteľnej bielizne, poskytnutie osobnej hygieny alebo upratovanie častejšie ako je
stanovené osobitným predpisom v prípadoch, ku ktorým došlo v priamej súvislosti s napr. nadmerným
požitím alkoholického nápoja, omamnej látky, drogy a pod.
b) Prijímateľ sociálnej služby je povinný
nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

jednorazovú úhradu zaplatiť

najneskôr do 15. dňa

c) Za každú činnosť, ktorú poskytne zamestnanec zariadenia klientovi z dôvodu nedôstojného spôsobu
života, zaplatí klient 30,00 €, maximálne 35,70 € na deň.
4.9 Spôsob platenia úhrady za sociálnu službu
1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej
poskytovateľom sociálnej služby, ak zákon o sociálnych službách neustanovuje inak. Do úhrady za
sociálnu službu nie je možné započítať úhradu za vykonávanie, zabezpečovanie alebo utváranie
podmienok na vykonávanie iných činností.
2. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu mesačne, najneskôr do 15.
dňa príslušného kalendárneho mesiaca, v hotovosti do pokladne poskytovateľa sociálnej služby alebo
bezhotovostne na príjmový účet poskytovateľa sociálnej služby, s použitím prideleného VS.
3. V prípade, ak sa prijímateľovi sociálnej služby začne poskytovať sociálna služba po 15. dni v
mesiaci, je povinný zaplatiť úhradu za sociálnu službu najneskôr do 15. dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca.
4. 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.
5. Prijímateľovi sociálnej služby, ktorému sa poskytuje stravovanie, poskytovateľ sociálnej služby
vráti zaplatenú úhradu za stravovanie alebo jej časť vo výške podľa skutočného počtu vopred
ohlásených neodobratých jedál najneskôr v platbe za nasledujúci mesiac.
6. Prijímateľovi sociálnej služby, ktorému sa poskytuje pomoc pri odkázanosti, upratovanie, pranie,
žehlenie a údržba bielizne a šatstva a utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí v zariadení
sociálnych služieb, poskytovateľ sociálnej služby vráti zaplatenú úhradu podľa skutočného počtu dní,
počas ktorých sa tieto činnosti poskytovali najneskôr do 15 dní od vyúčtovania.
7. Za dôvod neodobratia stravy a služieb sa považuje prerušenie poskytovania sociálnej služby
v zariadení sociálnych služieb.
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8. Za prerušenie poskytovania sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb sa považuje:
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení,
b) z iných dôvodov (pobyt mimo zariadenia .....).

5. SÚVISIACE PREDPISY
5.1 Externé predpisy
Zákon č. 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
VZN ŽSK 31/2014 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených
Žilinským samosprávnym krajom, o určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a
platenia.
5.2 Interné predpisy
OS 10/20 Sociálna agenda
OS 19/20 Domáci poriadok
IP 21/B Výpočet režijných nákladov na prípravu stravy
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