
 
 

Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 
Zakvášov 1935/453, 017 07 Považská Bystrica 

 
IČO: 00632350                            DIČ: 2020692355   

CENNÍK 

za poskytovanie sociálnej služby a poskytovanie iných činností zvyšujúcich kvalitu sociálnej služby 
a nadštandardnej služby platný od 1. januára 2021 

 
Druh sociálnej služby: DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

 
Tento cenník sa vydáva v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja 
č.34/2020 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym 
samosprávnym krajom, určení súm úhrady za sociálne služby a spôsob ich určenia a platenia, schváleným 
uznesením č. 579/2020 na XXVI. zasadnutí Zastupiteľstva TSK dňa 23.11.2020. 
 

1. Suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v domove sociálnych služieb (DSS) s celoročnou 
formou pobytu a racionálnou stravou na jeden deň je vo výške 36,5% z priemerných ekonomicky 
oprávnených nákladov (EON) vo výške ...........................................................................10,80 €/deň. 
 

2. Výška úhrady prijímateľa za poskytované sociálne služby na jeden deň: pobytová celoročná 
 
Schválená stravná jednotka (3,40 € na deň) sa zvyšuje: 

� o 20% na deň, ak sa klientovi poskytuje diabetická strava,  
� o 30% na deň, ak sa klientovi poskytuje bezlepková strava.          

 

 
 
 Odborné činnosti 

Domov sociálnych 
služieb (DSS) 

eur/deň 

� pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 
pri úkonoch sebaobsluhy 

0,00 Eur/deň 

� sociálne poradenstvo 0,00 Eur /deň 
� sociálna rehabilitácia 0,00 Eur /deň 

� ošetrovateľská starostlivosť (zabezpečené prostredníctvom ADOS) 0,00 Eur /deň 
� rozvoj pracovných zručností 0,00 Eur /deň 

Obslužné činnosti  

� ubytovanie 7,40 Eur /deň 

� stravovanie:  
� racionálna diéta 3,40 Eur /deň 
� šetriaca diéta 3,40 Eur /deň 

� diabetická diéta 4,08 Eur /deň 
� bezlepková diéta          4,42 Eur /deň 

� upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 0,00 Eur /deň 

Ďalšie činnosti  

� úschova cenných vecí 0,00 Eur /deň 
� záujmová činnosť 0,00 Eur /deň 

� osobné vybavenie 0,00 Eur/deň 
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3. Výška úhrady v DSS podľa počtu kalendárnych dní v mesiaci 
 
Výška úhrady v zariadení sa určuje podľa počtu dní kalendárneho mesiaca a druhu diéty nasledovne: 
 

Úhrada za poskytovanú sociálnu 
službu 

Denná úhrada 
Úhrada 
 za 28 dní 

Úhrada 
 za 30 dní 

Úhrada 
 za 31 dní 

celodenný pobyt + racionálna 
diéta 

10,80 € 302,40 € 324,00 € 334,80 € 

celodenný pobyt + šetriaca diéta 10,80 € 302,40 € 324,00 € 334,80 € 

celodenný pobyt + diabetická 
diéta 

11,48 € 321,44 € 344,40 € 355,88 € 

celodenný pobyt + bezlepková 
diéta 

11,82 € 330,96 € 354,60 € 366,42 € 

 
 

4. Úhrady za iné činnosti zvyšujúce kvalitu sociálnej služby a nadštandardné služby 
 

� príplatok k úhrade za bývanie v samostatnej izbe s kuchynkou..................................1,00 Eur/deň 
(prijímateľ sociálnej služby býva v izbe sám) 
 

� príplatok k úhrade za bývanie v samostatnej bunke - jednoizbovej............................1,50 Eur/deň 
(prijímateľ sociálnej služby býva v jednoizbovej bunke - rohovej - sám) 
 

� príplatok k úhrade za bývanie v samostatnej bunke - dvojizbovej..............................3,00 Eur/deň 
(prijímateľ sociálnej služby býva v celej - dvojizbovej - bunke sám) 

 
Príplatok k úhrade za samostatné bývanie v DSS sa odvíja od počtu kalendárnych dní v mesiaci a druhu 
bývania nasledovne: 
 

 Príplatok k úhrade za samostatné bývanie v DSS  

28 dní v mesiaci 30 dní v mesiaci 31 dní v mesiaci 

bývanie v samostatnej izbe 28,00 Eur/mesiac 30,00 Eur/mesiac 31,00 Eur/mesiac 

bývanie v jednoizbovej bunke 42,00 Eur/mesiac 45,00 Eur/mesiac 46,50 Eur/mesiac 

bývanie v dvojizbovej bunke 84,00 Eur/mesiac 90,00 Eur/mesiac 93,00 Eur/mesiac 

 
 

5. Úhrada za poskytované sociálne služby v CSS - BYSTRIČAN (DSS) s celoročnou formou 
pobytu a racionálnou stravou pre samoplatcov je vo výške EON (ekonomicky oprávnených 
nákladov) za rok 2019: 

 
� ..............................................................832,30 €/mesiac 
� ..............................................................27,28 €/deň 
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6. Úhrada nákladov za spôsobenú škodu 
 

CSS - BYSTRIČAN si uplatňuje nárok na úhradu nákladov za spôsobenú škodu, ktorú prijímateľ služby 
spôsobil úmyselne alebo neúmyselne v prípade: 
 

� odstraňovania následkov škôd zamestnancami CSS - BYSTRIČAN vo výške 15 €, 
 

� odstraňovania následkov škôd prostredníctvom firmy, spôsobilej na tieto úkony, vykonanie 
požadovaných opráv) v plnej výške nákladov. 

 
7. Zabezpečenie ďalších služieb (dodávateľsky) 

 

Klienti zariadenia majú možnosť využívať: 
� pedikérske služby       podľa cenníka dodávateľa 
� kadernícke služby       podľa cenníka dodávateľa  

 

 

 

Aktuálne znenie cenníka nadobúda platnosť dňom 01.01.2021. 

 
 
V Považskej Bystrici dňa 31.12.2020       
 
 

Mgr. Gabriela Lukáčová 
          riaditeľka CSS - BYSTRIČAN 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  


