
„HARMÓNIA", Zariadenie sociálnych služieb, 956 03 Horné Štitáre

CENNÍK  SLUŽIEB

Cennĺk služieb pre prijímateľa sociálnej služby za poskytovanú sociálnu službu v
„HARMÓNIA", Zariadení sociálnych služieb Horné Štitáre v súlade s § 72 zákona
č.448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov a platného Všeobecne záväzného nariadenia
Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2019 o zabezpečovanĺ poskytovania sociálnych
služieb, určenia sumy úhrady za sociálnu službu a iné činnosti, spôsob jej určenia a
platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriad'ovatel'skej pôsobnosti Nitrianskeho
samosprávneho kraja.

Cenníkje platný od 01.07.2022 a ruší cenník  platný od 01.02.2022

Splatnosť úhrady za poskytovanú sociálnu službu je do  20.  dňa v mesiaci, v ktorom bola

poskytnutá sociálna služba.

Obs[užné činnosti :

Ubytovanie :

Denná  sadzba  úhrady  za  uŽívanie  lm2 podlahovej  plochy  obytnej  miestnosti je  0,16  €.
Mesačná úhrada za ubytovanie sa učí ako súčin výšky úhrady za ubytovanie za deň ( m2 na

jedného PSS x 0,16 €) a počtu dnĺ v kalendárnom mesiaci.
V tejto  sadzbe  sú  zahrnuté  výdavky  za  užĺvanie  podlahovej  plochy  obytnej  miestnosti,

spoločných priestorov, pre`vádzkového zariadenia obytnej  miestnosti a za užĺvanie vybavenia
obytnej  miestnosti, príslušenstva obytnej  miestnosti  a spoločných priestorov a vecné plnenia
spojené s bývaním.

Ak  Ď7zická  osoba  užĺva  podlahovú  plochu  obytnej   miestnosti,   ktorá  je  priechodná,
veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti , ktorú Ď7zická osoba užĺva, sa znižuje o 30°/o.

Úhrada za ubytovanie sa zvyšuje na deň na osobu o :

0,50 €, ak podláhovú plochu obytnej  miestnosti užíva jedna osoba, pričom podlahová plocha
obytnej miestnosti je najmenej  10 m2
0,26 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užĺvajú dve osoby, ak na jednu osobu pripadá
viac ako s m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti



Čast' Horné Štiláre :

Obytná čast' „Oddelenie" :

Obytná čast' „Kováč" :  ,

Obytná čast' „Okál" :

Čast' Radošina :

Miestnosti m2/pss
1 7,308 m2
2 7,960 m2
3A 5'390 m2
38 6,540 m2
4A 5,800 m2
48 8,890 m2
5A 6,769 m2
58 8,327 m2
IZO 7,500 m2

Miestnosti m2/pss
KOV5 7,4867m2
KOV6 7,41 m2
KOV7 7,5167 m2

Miestnosti M2„ss
00K1 7'98 m2
00K2 5'88 m2
00K3 5,425 m2
00K4 6,43 m2
00K5 3,857 m2
00K6 7,35 m2

Miestnosti M2„ss
R1 6,2867 m2
R2 6,2867 m2
R3 7,41 m2
R4 6,2867 m2
R5 7,20 m2



Stravovanie :

Sumu úhrady za stravovanie tvorí  súčet nákladov na suroviny /stravná jednotka/ a 100%
režijných  nákladov  na  prĺpravu  stravy  /prehodnocujú  sa  kmesiacu  február/  za  deň  na

prijímateľa sociálnej  služby.  Mesačná úhrada za stravovanie sa určí ako  súčin výšky úhrady
za stravovanie za deň na prijímateľa sociálnej služby a počtu dní v kalendárnom mesiaci.

Čast' Horné Štitáre :

Racionálna strava :

0/o Stravná Režijné Spolu
jednotka náklady

Raňajky 1 2 O/o 0'4320 € 0,5700 € 1'0020 €
Desiata 90/o 0'3240 € 0,4275 € 0'7515 €
Obed 40 0/o 1,4400 € 1,9000 € 3'3400 €
Olovrant 90/o 0'3240 € 0,4275 € 0,7515 €
Večera 3 0 0/o 1,0800 € 1'4250 € 2,5050 €
Špo,u 1 0 0 O/o 3,60 € 4'75 € 8'35 €

Diabetická strava :

O/o Stravná Režijné Spolu
jednotka náklady

Raňajky 1 1  0/o 0,4950 € 0,5225 € 1,0175 €
Desiata 80/o 0'3600 € 0,3800 € 0'7400 €
Obed 40 0/o 1'8000 € 1,9000 € 3'7000 €
Olovrant 8O/o 0'3600 € 0,3800 € 0'7400 €
Večera 27 0/o 1,2150 € 1'2825 € 2'4975 €
Druhá večera 60/o 0,2700 € 0'2850 € 0'5550 €
Spolu 1 0 0 0/o 4'50 € 4,75 € 9,25 €

Čast' Radošina :

Racionálna strava :

0/o Stravná Režijné Spolu
jednotka náklady

Raňajky 1 2 0/o 0,36 € 0'94 € 1'30 €
Desiata 90/o 0'28 € 0,22 € 0'50 €
Obed 40 O/o 1,22 € 2'18 € 3,40 €
Olovrant 9O/o 0,27 € 0'23 € 0'50 €
Večera 3 0 O/o 0,92 € 1,38 € 2'30 €
Spolu 1 0 0  O/o 3'05 € 4'95 € 8'00 €



Diabetická strava :

O/o Stravná Režijné Spolu
.iednotka náklady

Raňajky 1 1  0/o 0'3600 € 0,9400 € 1,3000 €
Desiata 8O/o 0,2800 € 0'2200 € 0'5000 €
Obed 40 O/o 1,2200 € 2,1800 € 3'4000 €
Olovrant 80/o 0'2700 € 0,2300 € 0,5000 €
Večera 2 7 0/o 0,9200 € 1,3800 € 2'3000 €
Druhá večera 60/o 0'7600 € 0'7600 € 1'5100 €
Spolu 1 0 0 0/o 3,81 € 5,70 € 9'51 €

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva, užĺvanie spoločných priestorov :

€/deň Frekvencia vmesiaci Spolu

Úpratovanie 0'30 € 20x 6,-€
Pranie 0'30 € 4x 1'20 €
Žehlenie a údržba bielizne a šatstva 0,40 € 4x 1,60 €

Uhrada  za  užĺvanie  spoločných  priestorov  sa  učí  ako  súčin  výšky  úhrady  za  deň  za
užĺvanie spoločných priestorov a počtu dní v kalendámom mesiaci.

Užívanie s oločn riestorov 0'10 € / deň

Odborné činnosti :

Pomoc pri odkázanosti Ď7zickej osoby na pomoc inej Ďrzickej osoby :

Úhrada za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej Ď7zickej osoby sa určí ako
súčin výšky úhrady za deň za pomoc pri odkázanosti Ďrzickej  osoby na pomoc inej  fyzickej
osoby a počtu dní v kalendámom mesiaci.

Stupeň odkázanosti Výška úhrady / deň
V. 2'50 €
VI. 3,-€



Uhrady za iné činnosti :

Prijímateľ sociálnej  služby j e povinný uhrádzat' poplatok za použĺvanie elektrospotrebičov
mesačne vo výške  :

Práčka 2,- € / mesiac
Chladnička 3,-€ / mesiac
Elektrický/plyno\ý sporák 7,- € / mesiac
Elektrická rúra 3,-€/ mesiac
Elektrický varič 5,-€/ mesiac
Klimatizačnájednotka 3,-€/ mesiac

Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje prijĺmateľom sociálnych služieb nad ich rámec
objektívne nutné služby po nadmemom požitĺ alkoholických nápojov, omamných
a psychotropných látok a pod. Výška úhrady za jednorazovo poskytnutú službu za vykonanie
upratovacích činnosti  nad rámec poskytovanej sociálnej služby je v nasledovnej výške :

Vyčistenie podlahy v izbe 2,-€
Vyčistenie podlahy na WC 2,-€
Vyčistenie podlahy na chodbe 2,-€
Vypratie posteľnej bielizne 2,-€
Vypratie šatstva 2,-€

dĺ,)t`-
Vypracovala : Mgr. Marianna Dušová

vedúca soc. úseku

H.Štitáre, 29.06.2022
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