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Predpis poskytovateľa o stanovení výšky úhrady za sociálne služby

k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby - CENNÍK

Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom
sociálnej služby, najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov, podľa svojho príjmu a majetku,
pri uplatnení príslušných ustanovení zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z.. v znení
neskorších predpisov.

Podľa tohto predpisu prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za poskytovanú sociálnu službu
nasledovne: Mesačná úhrada za poskytovanú sociálnu službu je stanovená vo výške 450€. Denná
úhrada za poskytovanú sociálnu službu je stanovená vo výške 14,79€.

Poskytovaná sociálna služba je členená nasledovne:

OBSLUŽNÉ ČINNOSTI:

1. ZA UBYTOVANIE

Zahŕňa: jednolôžková izba, dvojlôžková izba, trojlôžková izba.
Denná úhrada na osobu a na deň v ZSS Studienka je stanovená vo výške 8,579€.
Mesačná úhrada za ubytovanie je 30,42 násobok dennej sadzby vo výške 261€.

2. ZA STRAVOVANIE

Zahŕňa: racionálna strava, diétna strava: žlčníková, diabetická, neslaná, kašovitá.
Za celodenné stravovanie sa považujú: raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá (desiata
a olovrant); pri diabetickej diéte, pri bielkovinovej diéte a pri výživnej diéte tri vedľajšie jedlá
(desiata, olovrant a druhá večera).
Stravná jednotka na osobu a deň v ZSS Studienka je stanovená vo výške 4,865€ vrátane
pitného režimu:
● raňajky 0,585€
● desiata 0,33€
● obed 2,09€
● olovrant 0,33€
● večera 1,53€
● druhá večera 0€

Mesačná úhrada za stravovanie je 30,42 násobok dennej sadzby vo výške 148€.

3. ZA UPRATOVANIE

Denná úhrada v ZSS Studienka je stanovená vo výške 0,295€.
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Mesačná úhrada za upratovanie je 30,42 násobok dennej sadzby vo výške 9€.

4. ZA PRANIE

Denná úhrada v ZSS Studienka je stanovená vo výške 0,558€.
Mesačná úhrada za pranie je 30,42 násobok dennej sadzby vo výške 17€.

5. ZA ÚDRŽBU ŠATSTVA A BIELIZNE
Denná úhrada v ZSS Studienka je stanovená vo výške 0,262€.
Mesačná úhrada za údržbu šatstva a bielizne je 30,42 násobok dennej sadzby vo výške 8€.

6. ZA ŽEHLENIE

Denná úhrada v ZSS Studienka je stanovená vo výške 0,065€.
Mesačná úhrada za žehlenie je 30,42 násobok dennej sadzby vo výške 2€.

ĎALŠIE ČINNOSTI:

1. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ, ROZVOJ PRACOVNÝCH ZRUČNOSTÍ A ÚSCHOVA

CENNÝCH VECÍ

Denná úhrada v ZSS Studienka je stanovená vo výške 0,164€.
Mesačná úhrada za záujmovú činnosť, rozvoj pracovných zručností a úschova cenných vecí je
30,42 násobok dennej sadzby vo výške 5€.

ODBORNÉ ČINNOSTI:

Zahŕňajú: pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne
poradenstvo, sociálna rehabilitácia, poskytovanie alebo zabezpečenie ošetrovateľskej
starostlivosti.
Mesačná úhrada za odborné činnosti v ZSS Studienka je stanovená vo výške 0€.

Vysvetlivky k Cenníku, resp. k poskytovanej sociálnej službe:

o Výška ceny úhrady za poskytované sociálne služby je určená v zmysle zákona č. 448/2008
Z.z. v znení neskorších predpisov.

o Spôsob určenia úhrady a platenia úhrady za sociálnu službu sú uvedené v Zmluve
o poskytovaní sociálnej služby. Úhrada za sociálnu službu je určená s ohľadom na
ekonomicky oprávnené náklady poskytovateľa sociálnej služby.
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o Prijímateľ sociálnej služby a poskytovateľ sociálnej služby sa dohodli, že v čase neprítomnosti
prijímateľa sociálnej služby v ZSS Studienka sa mesačná úhrada znižuje o  odborné, obslužné
a ďalšie činnosti, okrem úhrady za ubytovanie.

o Poskytovateľ sociálnej služby sa zaväzuje, že prijatie do zariadenia nie je podmienené
vyberaním tak vstupných poplatkov, ako aj darov.

o Kľúč k prepočtu mesačnej sadzby: 365 dní v roku / 12 mesiacov = 30,42 dní / mesiac.
o Výška úhrady za sociálne služby je každoročne prehodnocovaná a stanovená predpisom

poskytovateľa. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu,
príjemca bude upozornený na prípadnú zmenu výšky mesačnej úhrady písomne pred
platnosťou novej ceny a z tohto dôvodu sú poskytovateľ aj príjemca povinní uzatvoriť dodatok
k tejto Zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

INÉ ČINNOSTI A SLUŽBY:

1. Relaxačno-rekondičné služby, masáž

2. Zdravotná pedikúra

3. Kadernícke služby

4. Úhrada za lieky nad rámec ich úhrady z prostriedkov verejného zdravotného poistenia

5. Zdravotné pomôcky a zdravotná kozmetika nad rámec ich úhrady z prostriedkov

verejného zdravotného poistenia

Vysvetlivky k Iným činnostiam a službám k Zmluve o poskytovanej sociálnej službe:

o Iné činnosti a služby sú zabezpečované na základe individuálneho želania a na náklady

prijímateľa sociálnej služby podľa cenníka poskytovateľa danej činnosti/služby.

o Poskytovateľ sociálnej služby môže vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na

vykonávanie iných činností, ktoré zákon neupravuje, ale ktoré zvyšujú kvalitu života

v zariadení.

o  Platby za iné činnosti a služby sú upravené samostatnou zmluvou medzi zariadením

a prijímateľom sociálnej služby. Spôsob platenia úhrady za iné činnosti a služby sú uvedené

v Zmluve o vykonávaní, zabezpečovaní a utváraní podmienok na vykonávanie iných činností

a služieb.

o  Prijímateľ sociálnej služby je poučený, že objednávka iných činností a služieb nemá vplyv

a nie je podmienkou poskytovania sociálnej služby.
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