Centrum sociálnej služby HARMÓNIA, Republiky 1045/22, Žilina 010 01
CENNÍK SOCIÁLNEJ SLUŽBY platný od 1.4.2022
Pracovisko Republiky 1045/22, Žilina (ZpS, DSS, ŠZ)
1. Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby - denná sadzba
III. stupeň
1,35 €

IV. stupeň
1,35 €

V. stupeň
1,75 €

VI. stupeň
2,05 €

2. Ubytovanie
Cena sa stanoví ako násobok podlahovej plochy obytnej miestnosti pripadajúcej na 1 ubytovaného a dennej sadzby za užívanie
1m² podlahovej plochy

Cena za užívanie 1m² podlahovej plochy

0,27 €

Zvýšenie úhrady za ubytovanie
Denná suma za ubytovanie sa zvýši o:

0,90 € ak obytnú miestnosť užíva 1 prijímateľ sociálnej služby a na jedného pripadá viac ako 8m2 podlahovej plochy
0,50 € ak obytnú miestnosť užívajú 2 alebo 3 prijímatelia a na jedného pripadá viac ako 8m² podlahovej plochy
3. Cena za spotrebu elektrickej energie pri používaní vlastného elektrospotrebiča
TV prijímač

1,43€ za mesiac

rýchlovarná kanvica

1,43€ za mesiac

mobilný telefón, tablet, notebook

1,50€ mesačne za každý prístroj

4. Strava
Racionálna strava

Náklady na

Náklady na

Cena spolu

suroviny

prípravu stravy

za 1 deň

Raňajky

0,41 €

0,44 €

0,85 €

Desiata

0,30 €

0,33 €

0,63 €

Obed

1,35 €

1,47 €

2,82 €

Olovrant

0,30 €

0,33 €

0,63 €

Večera

1,01 €

1,11 €

2,12 €

3,37 €

3,68 €

7,05 €

Spolu
Diabetická strava

Náklady na

Náklady na

Cena spolu

suroviny

prípravu stravy

za 1 deň

Raňajky

0,44 €

0,49 €

0,93 €

Desiata

0,32 €

0,35 €

0,67 €

Obed

1,59 €

1,77 €

3,36 €

Olovrant

0,32 €

0,35 €

0,67 €

I.večera

1,07 €

1,19 €

2,26 €

II.večera

0,24 €

0,27 €

0,51 €

3,98 €

4,42 €

8,40 €

Spolu

Pri poskytovaní bezlaktózovej stravy bude základná denná sadzba nákladov na suroviny navýšená o 20%.
Náklady na

Náklady na

Cena spolu

suroviny

prípravu stravy

za 1 deň

Bezlaktózová racionálna strava

4,04 €

3,68 €

7,72 €

Bezlaktózová diabetická strava

4,78 €

4,42 €

9,20 €

5. Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

1,30€ za 1 deň

6. Utváranie podmienok pre úschovu cenných vecí

0,05€ za 1 deň

7. Suma jednorázovej úhrady za sociálnu službu
Účtuje sa za výmenu posteľnej bielizne, poskytnutie osobnej hygieny alebo častejšie upratovanie v súvislosti s nadmerným
požitím alkoholických nápojov alebo iných návykových látok

pri znečistení podlahy a zariadenia

5,00 €

pri znečistení podlahy, zariadenia, lôžka

10,00 €

pri znečistení podlahy, zariadenia, lôžka a spoločných priestorov

15,00 €

pri poškodení majetku poskytovateľa

20,00 € *

*K jednorázovej úhrade budú pripočítané náklady na odstránenie vzniknutej škody

Úhrada ekonomicky oprávnených nákladov (samoplatca - bez posúdenia odkázanosti na soc. službu)
Zariadenie pre seniorov

823,20 € za 1 mesiac

Domov sociálnych služieb

1 002,08 € za 1 mesiac

Špecializované zariadenie

1 350,45 € za 1 mesiac

Pracovisko P.O.Hviezdoslava 720/56, Žilina (Ú, DnPC, ZPB)
1. Ubytovanie
Príjem do výšky dávky v hmotnej núdzi + príspevok na bývanie vrátane

1,00 € za 1 deň

Príjem do výšky životného minima pre plnoletú FO vrátane

1,50 € za 1 deň

Príjem do výšky dvojnásobku životného minima pre plnoletú FO vrátane

2,00 € za 1 deň

Príjem vyšší ako dvojnásobok životného minima pre plnoletú fyzickú osobu

3,00 € za 1 deň

Príjem vyšší ako 550,00 €

5,00 € za 1 deň

2. Dohľad - platia len prijímatelia sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania

1,15€ za 1 deň

Sumy úhrady za sociálne služby sú v súlade so Všeobecne záväzným nariadením 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 v znení Dodatku č. 1 schváleného Uznesením Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja č.
4/26 zo dňa 6. júla 2021

