
 
 
 
 

1 
 

  Centrum sociálnych služieb Zákamenné  

Ulica Vyšný koniec 559/55, 029 56 Zákamenné 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 
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Nadobúda účinnosť od 1.2.2022 
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Cenník za sociálne služby je vypracovaný v súlade s Organizačnou smernicou  CSS 

Zákamenné č. 05/025 zo dňa 1.7.2014 o Špecifikácii sumy úhrad za odborné činnosti, 

obslužné činnosti a ďalšie činnosti na základe  Všeobecne záväzného  nariadenia Žilinského 

samosprávneho kraja číslo 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, v znení Dodatku č. 1 schváleného Uznesením 

Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja č. 4/26 zo dňa 6. júla 2021. 

 

Stanovenie úhrady za sociálne služby 
1. Sumu úhrady za sociálnu službu tvorí suma úhrady za odborné činnosti, obslužné 

činnosti a ďalšie činnosti ustanovené v zákone o sociálnych službách, ktorý je 

poskytovateľ  sociálnej služby povinný vykonávať, zabezpečovať vykonávanie týchto 

činností alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom 

zákonom o sociálnych službách.  

2. Prijímateľ sociálnej služby platí poskytovateľovi sociálnej služby úhradu za odborné 

činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti.  

3. Sumu úhrady za odborné činnosti tvorí suma úhrady za pomoc pri odkázanosti 

fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych 

službách v rozsahu podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách (ďalej len „pomoc 

pri odkázanosti). Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za ostatné odborné 

činnosti.  

4. Sumu úhrady za obslužné činnosti tvorí suma úhrady za:  

a) ubytovanie, 

b) stravovanie, 

c) upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva. 

5. Sumu úhrady za ďalšie činnosti tvorí suma úhrady za:  

a) poskytovanie osobného vybavenia,  

b) utváranie podmienok na úschovu cenných vecí. 

 

Prijímatelia sociálnej služby pri celoročnej pobytovej forme sociálnej 

služby v CSS Zákamenné platia úhradu za: 
 

A. Úhrada za odborné činnosti 

 

1. Suma úhrady za pomoc pri odkázanosti   

Suma úhrady za pomoc pri odkázanosti je stanovená na deň na prijímateľa sociálnej služby 

podľa stupňa odkázanosti nasledovne:  

 

Druh služby:   Domov sociálnych služieb  

                        Zariadenie pre seniorov  

(celoročná pobytová forma sociálnej služby) 

 

Stupeň odkázanosti Suma 

stupeň odkázanosti III 0,99 € 

stupeň odkázanosti IV 1,13 € 

stupeň odkázanosti V 1,57 € 

stupeň odkázanosti VI   1,86 €           
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Druh služby:  Špecializované zariadenie  

(celoročná pobytová forma sociálnej služby) 
Stupeň odkázanosti Suma 

stupeň odkázanosti V 1,80 € 

stupeň odkázanosti VI 2,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Úhrada za obslužné činnosti 

 

1. Suma úhrady za ubytovanie  

Denná sadzba za užívanie 1m2podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej 

miestnosti na prijímateľa sociálnej služby je stanovená nasledovne: 

 

Denná 

sadzba za 

CSS Zákamenné –

pracovisko Zákamenné 

pavilón A 

CSS Zákamenné –

pracovisko Zákamenné 

pavilón B 

CSS Zákamenné - 

pracovisko 

Zubrohlava 

CSS Zákamenné - 

pracovisko Oravská 

Lesná 

Užívanie 

 1 m2 

0,17 € denne 0,17 € denne 0,17 € denne 0,17 € denne 

 

Úhrada za ubytovanie sa zvyšuje na deň na prijímateľa sociálnej služby nasledovne: 

ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden prijímateľ sociálnej 

služby a na jedného prijímateľa sociálnej služby pripadá viac ako 8 m2 

podlahovej plochy úhrada za ubytovanie sa zvyšuje o 0,49 € na deň 

príklad:  

m2 
(podl. plochy) x 0,17 (denná sadzba za m

2 
) + 

0,49 (na izbe 1 PSS) =   €/deň 

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 úhrada za ubytovanie sa zvyšuje o 0,30 € na deň 

príklad:  

m2 
(podl. plochy) x 0,17 (denná sadzba za m

2 
) + 

0,30 (na izbe 2 a viac PSS) =  €/deň 

 

Suma úhrady za spotrebu elektrickej energie za užívanie vlastného elektrospotrebiča na 

mesiac na prijímateľa sociálnej služby:  

 

 

za  užívanie televízneho prijímača 1,43 € mesačne   

za  užívanie práčky 2,38 € mesačne    

za  užívanie chladničky 5,71 € mesačne    

za  užívanie žehličky 1,43 € mesačne    

za  užívanie el. sporáka 9,48 € mesačne   

za  užívanie el. variča 7,14 € mesačne   

za  užívanie  mikrovlnnej rúry 1,43 € mesačne   

za  užívanie rýchlovarnej  konvice 1,43 € mesačne   

za užívanie mobilného telefónu, notebooku, tabletu 

a pod 

1,50 € mesačne 

za  užívanie iných elektrospotrebičov 0,72 € mesačne    
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2. Suma úhrady za stravovanie  

Suma úhrady za stravovanie sa určí ako súčet nákladov na suroviny (stravná jednotka) 

a režijných nákladov na prípravu stravy na deň na prijímateľa sociálnej služby. 

 

Racionálna/šetriaca strava: 

Strava 

Racionálna/šetriaca  

CSS Zákamenné 

pracovisko Zákamenné 

Racionálna/šetriaca  

CSS Zákamenné –

pracovisko Zubrohlava 

Racionálna/šetriaca  

CSS Zákamenné –

pracovisko Oravská Lesná 

 Výška úhrady na deň v € Výška úhrady na deň v € Výška úhrady na deň v € 

Raňajky 0,97 € 1,03 € 1,03 € 

Desiata 0,35 € 0,36 € 0,38 € 

Obed 2,72 € 2,91 € 2,83 € 

Olovrant 0,35 € 0,36 € 0,38 € 

Večera 2,30 € 2,44 € 2,45 € 

Spolu 6,69 € 7,10 € 7,07 € 

 

Diabetická strava: 

Strava 

Diabetická strava 

CSS Zákamenné 

pracovisko Zákamenné 

Diabetická strava  

CSS Zákamenné –

pracovisko Zubrohlava 

Diabetická strava 

CSS Zákamenné –

pracovisko Oravská Lesná 

 Výška úhrady na deň v € Výška úhrady na deň v € Výška úhrady na deň v € 

Raňajky 1,00 € 1,06 € 1,06 € 

Desiata 0,37 € 0,38 € 0,40 € 

Obed 2,96 € 3,15 € 3,07 € 

Olovrant 0,37 € 0,38 € 0,40 € 

Večera 2,38 € 2,52 € 2,53 € 

2 večera 0,22 € 0,22 € 0,22 € 

Spolu 7,30 € 7,71 € 7,68 € 

 

3. Suma úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva 

 

Výška  úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva na deň  na 

prijímateľa sociálnej služby je stanovená nasledovne:  

CSS Zákamenné: pracovisko Zákamenné v sume 1,00 € 

                             pracovisko Zubrohlava  v sume 1,00 € 

                             pracovisko  Oravská Lesná v sume 1,00 € 

 

C. Suma úhrady za ďalšie činnosti 

 

1. Suma úhrady za utváranie podmienok na úschovu cenných vecí 

 

Suma úhrady za utváranie podmienok na úschovu cenných vecí na deň na prijímateľa 

sociálnej služby je stanovená v sume 0,05 €. 
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D. Jednorazová úhradu za sociálnu službu 

Podľa Čl. XIII. Všeobecne záväzného  nariadenia Žilinského samosprávneho kraja číslo 

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, prijímateľ sociálnej služby je povinný zaplatiť poskytovateľovi sociálnej 

služby jednorazovú úhradu vo výške 10,- € 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 

napoja, omamnej látky, drogy a pod. 

 

_______________________________________________________________ 

Podporná služba – Jedáleň – pracovisko Oravská Lesná  

 
Suma úhrady za poskytovanie podpornej sociálnej služby v jedálni, pre fyzické osoby s 

ťažkým zdravotným postihnutím, alebo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo fyzické 

osoby ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktoré nie sú prijímateľmi sociálnej služby v CSS 

Zákamenné (jedáleň). 

Racionálna/šetriaca strava: 

Strava 

Racionálna/šetriaca  

CSS Zákamenné –pracovisko 

Oravská Lesná 

 Výška úhrady na deň v € 

Hlavné jedlo - obed 3,00 € 

 

S účinnosťou od 01.02.2022 

 

 

 
v Zákamennom, 31.01.2022 

 

 

      JUDr. PhDr. Adriana Adamicová 

                                                                                riaditeľka CSS Zákamenné  

 

 

Zástupcovia PSS:  Stanislav Kollár .....................................  

                               Jozef Kovalovský ....................................... 

                               Gabriela Kasmanová ............................. 

 


