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Cenník služieb (Platný od 1.2.2023) 

 

     Ceny za poskytované služby pre prijímateľov sociálnych služieb v „LIPKA“, ZSS Lipová 

sú stanovené v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením Nitrianskeho 

samosprávneho kraja č. 5/2019 o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb, určenia 

sumy úhrady za sociálnu službu a iné činnosti, spôsob jej určenia a platenia v zariadeniach 

sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktoré 

nadobudlo účinnosť dňa 1.1.2020 a interných smerníc v „LIPKA“, ZSS Lipová. 

 

Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie 

 

1. STRAVOVANIE 

Sumu úhrady za stravovanie tvorí  stravná jednotka a 100% režijných nákladov na 

prípravu stravy na deň na prijímateľa sociálnej služby (PSS). 

     Stravná jednotka – finančná norma priemerných nákladov na potraviny (suroviny), 

pripadajúca na jeden ubytovací deň. Rozdiely v stravných jednotkách sa vyrovnávajú ku 

koncu štvrťroka tak, aby stravná jednotka bola v priemere na deň dodržaná. 

     Režijné náklady – náklady stravovacej prevádzky na výrobu stravy – opravy, údržba, 

servis a revízie zariadení stravovacej prevádzky, odpisy, spotreba vody, energií, čistiacich 

a dezinfekčných prostriedkov, programové vybavenie, mzdy a odvody pracovníkov 

stravovacej prevádzky a pod.  

 

Strava podľa veku pri racionálnej diéte na 1 deň na PSS: 

 

                                     Stravná jednotka         režijné náklady        suma úhrady za stravu 

od  3 do   6 rokov             2,5607 EUR       4,6232 EUR  7,1839 EUR 

od   6 do 10 rokov            2,7986 EUR       4,6232 EUR  7,4218 EUR 

od 10 do 15 rokov            2,9882 EUR        4,6232 EUR  7,6114 EUR 

nad 15 rokov        3,1741 EUR       4,6232 EUR  7,7973 EUR 

 

     Stravná jednotka  v EUR (prvý stĺpec) určená podľa rozpätia vekových kategórií, sa 

zvyšuje o 10% na PSS pri šetriacej alebo neslanej diéte a o 25% na deň na PSS, ktorému 

sa poskytuje diabetická, bielkovinová, výživná alebo špeciálna diéta.  

 

 



Suma úhrady za stravu pri šetriacej alebo neslanej diéte na 1 deň na PSS: 

od  3 do   6 rokov          7,4400 EUR  

od   6 do 10 rokov          7,7017 EUR 

od 10 do 15 rokov          7,9102 EUR 

nad 15 rokov           8,1147 EUR 

 

 

Suma úhrady za stravu pri diabetickej, bielkovinovej, výživnej alebo špeciálnej diéte na 

1 deň na PSS: 

od  3 do   6 rokov          7,8241 EUR  

od   6 do 10 rokov          8,1214 EUR 

od 10 do 15 rokov          8,3584 EUR 

nad 15 rokov           8,5908 EUR 

 

 

Pri celodennom stravovaní sa zo stravnej jednotky počíta orientačne: 

a/ pri racionálnej strave, šetriacej a neslanej diéte:  

raňajky          12% 

desiata             9% 

obed              40% 

olovrant           9% 

večera            30%  

 

b/ pri diabetickej, bielkovinovej, výživnej a ďalších špeciálnych diétach: 

raňajky          11% 

desiata             8% 

obed              40% 

olovrant           8% 

večera            27%  

druhá večera    6% 

 

     Na prilepšenie stravy počas vianočných, novoročných a veľkonočných sviatkov možno 

zvýšiť stravnú jednotku PSS, ktorý odoberá celodennú stravu o 6,09 EUR za kalendárny 

rok. 

 

 

2. UBYTOVANIE 

 

     Výška úhrady za ubytovanie je určená ako súčin dennej sadzby úhrady za užívanie 1m² 

podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej 

plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktoré prijímateľ užíva. Denná sadzba úhrady za 

užívanie 1m²  podlahovej plochy je 0,1600 EUR.  Veľkosť podlahovej plochy obytnej 



miestnosti, ktorú PSS užíva sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti sa 

vydelí počtom osôb, ktoré túto podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú. 

      Ak PSS užíva podlahovú plochu obytnej miestnosti, ktorá je priechodná, veľkosť 

podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú užíva, sa znižuje o 30%. 

Vypočítaná denná úhrada za ubytovanie sa zvyšuje na deň na PSS o: 

a/ 0,50 EUR, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jedna osoba a podlahová plocha 

obytnej miestnosti je najmenej 10 m², 

b/ 0,26 EUR, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dve osoby, ak na jednu osobu 

pripadá viac ako 8 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti. 

 

 

Suma úhrady za ubytovanie: 

 

                     plocha m²                           denná sadzba v EUR 

1 posteľová izba  /nepriechodná/                         10,47                                        2,1752  

 

2 posteľová izba  /nepriechodná/                         13,36                                        1,0688 

       /nepriechodná/                22,79                                        2,0832 

 

3 posteľová izba  /priechodná/                             16,40                                        0,6123 

                            /nepriechodná/                           24,80        1,3227 

      /nepriechodná/                                16,03                                        0,8549 

            /nepriechodná/      16,08         0,8576 

 

5 posteľová izba   /nepriechodná/                         30,20                                         0,9664 

        /nepriechodná/      31,90                                        1,0208 

        /priechodná/       25,20                                        0,5645 

        /nepriechodná/      30,07         0,9622    

        /nepriechodná/      23,20                                        0,7424 

 

6 posteľová izba   /priechodná/                     50,10          0,9352 

                             /nepriechodná/       37,80          1,0080 

                             /nepriechodná/       30,40          0,8107  

        /nepriechodná/                                33,30                                         0,8880  

 

 

 

 

3. ODBORNÉ ČINNOSTI 

 

     Výška úhrady za poskytovanie vybraných odborných činností je stanovená na základe 

vydaného posudku o odkázanosti na sociálnu službu – podľa jednotlivých stupňov 

odkázanosti: 

 

III. stupeň                   1,83 EUR za každý deň pobytu 

IV. stupeň   2,11 EUR za každý deň pobytu 

V.  stupeň  2,50 EUR za každý deň pobytu 

VI. stupeň              3,00 EUR za každý deň pobytu 



4. VYBRANÉ OBSLUŽNÉ ČINNOSTI 

     Úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, za poskytovanie 

vecných plnení spojených s poskytovaním sociálnych služieb v spoločných priestoroch 

pobytovou celoročnou a týždennou formou: 

upratovanie                          0,30 EUR denne (v pracovných dňoch) 

pranie                                             0,30 EUR za službu (poskytovaná 4, 6, 8-krát mesačne) 

žehlenie                                       0,40 EUR za službu (poskytovaná 4, 6, 8-krát mesačne) 

užívanie spoločných priestorov     0,10 EUR denne  

     Výška úhrady za vybrané obslužné činnosti /pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva/ je 

závislá od individuálnej potreby každého PSS a od množstva odobratých služieb. 

 

Výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu v „LIPKA“, ZSS Lipová je stanovená 

individuálne každému prijímateľovi sociálnej služby a je súčasťou písomne uzatvorenej 

Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. 

 

5. INÉ ČINNOSTI 

     Iné činnosti (vykonávanie, zabezpečovanie, vytvorenie podmienok na vykonávanie iných 

činností), ktoré zákon o sociálnych službách neupravuje a ktoré zvyšujú kvalitu života PSS 

v zariadení sociálnych služieb, sú obsahom osobitnej zmluvy, uzatvorenej v zmysle § 51 

zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.  

Platba úhrady za používanie elektrospotrebičov mesačne vo výške: 

- práčka                                2,00 EUR 

- chladnička                         3,00 EUR 

- elektr./plynový sporák        7,00 EUR 

- elektrická rúra                3,00 EUR 

- elektrický varič             5,00 EUR 

- klimatizačná jednotka            3,00 EUR. 

 

Sprevádzanie PSS, ktorí nie sú posudkom odkázaní na túto službu, na lekárske vyšetrenie   

závisí od dĺžky poskytovania sprevádzania. 

Suma úhrady: do 1 hodiny – bezplatne 

                       nad 1 hodinu – úhrada v sume 5,00 EUR. 

 

 


