
 

 
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. júla 2022 

 

Druh sociálnej služby: ÚTULOK 

 

Tento cenník sa vydáva v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č.34/2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 2/2018 o 

poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, 

určení súm úhrady za sociálne služby a spôsob ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia 

Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 30/2020. Schválené uznesením č. 579/2020 na XXVI. zasadnutí 

Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 23.11.2020. 

 

1. Výška úhrady za poskytované sociálne služby - Útulok 

 

          

 

  

Útulok 

eur/deň 

Odborné činnosti   

 sociálne poradenstvo 0,00 Eur /deň 

 pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 0,00 Eur /deň 

 rozvoj pracovných zručností 0,00 Eur /deň 

 pomoc pri pracovnom uplatnení 0,00 Eur /deň 

Obslužné činnosti  

 ubytovanie na určitý čas  

ak je prijímateľ poberateľom dávky v hmotnej núdzi 0,50 Eur /deň 

ak má prijímateľ iný príjem (invalidný, starobný dôchodok) 2,00 Eur /deň 

Ďalšie činnosti  

Utvára podmienky na  

 prípravu stravy, výdaj stravy a výdaj potravín 0,00 Eur /deň 

 vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny 0,00 Eur /deň 

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

 záujmovú činnosť 0,00 Eur /deň 

 úschovu cenných vecí 0,00 Eur /deň 

Poskytovanie  

 osobného vybavenia 0,00 Eur /deň 

 nevyhnutného ošatenia a obuvi 0,00 Eur /deň 
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2. Výška úhrady podľa počtu kalendárnych dní 

 

Úhrada za poskytovanú sociálnu službu Denná úhrada 
Úhrada za 

28 dní 

Úhrada za 

 30 dní 

Úhrada za 

 31 dní 

ak je prijímateľ poberateľom dávky v 

hmotnej núdzi 
0,50 € 14,00 € 15,00 € 15,50 € 

ak má prijímateľ iný príjem 

(invalidný, starobný dôchodok) 
2,00 € 56,00 € 60,00 € 62,00 € 

 

 

3. 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. 

 

 

Aktuálne znenie cenníka nadobúda platnosť dňom 01.07.2022 z dôvodu  úpravy zákona č. 457/2021 Z.z., ktorý mení 

a dopĺňa zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, ktorým sa obmedzuje obeh 

jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku. 

Zaokrúhľovaná bude iba výsledná suma platená v hotovosti nasledovne: 

 ak výsledná suma končí na 1 a 2 centy, suma na úhradu sa zaokrúhli nadol, 

 ak výsledná suma končí na 3 a 4 centy, suma na úhradu sa zaokrúhli na 5 centov, 

 ak výsledná suma končí na 6 a 7 centy, suma na úhradu sa zaokrúhli na 5 centov, 

 ak výsledná suma končí na 8 a 9 centy, suma na úhradu sa zaokrúhli nahor. 

Pri kombinovanej platbe sa zaokrúhľuje iba suma platená v hotovosti. 

 

 

 

V Považskej Bystrici dňa 01.07.2022  

 

       

 

 

Mgr. Gabriela Lukáčová 

          riaditeľka CSS - BYSTRIČAN 

 

  


