
Výška úhrady za poskytované sociálne služby  

DD a DSS  Tornaľa postupuje pri stanovení výšky úhrady za poskytované sociálne služby 

podľa  zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov v súlade so Všeobecným záväzným nariadenia BBSK č. 41/2019  o podmienkach 

poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadení sociálnych služieb v 

zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. 

Výška úhrady sa určuje podľa druhu sociálnej služby – Zariadenie pre seniorov ( ZPS), Domov 

sociálnych služieb (DSS) a Zariadenie podporovaného bývania ( ZPB). 

Priemerná výška úhrady 
 

Druh sociálnej 
služby 

Priemerná výška 
úhrady v eurách 

ZPS 280,83  

DSS 304,51 

ZPB 133,86 

 

Výška celkovej sumy úhrady za platené služby  sa v kalendárnom mesiaci určuje ako 30 – násobok 

dennej sadzby za odborné, obslužné a ďalšie činnosti.  

Celková úhrada za služby sa určí ako súčet parciálnych úhrad za odborné, obslužné a ďalšie činnosti v 

kalendárnom mesiaci a zaokrúhľuje sa  matematickým zaokrúhlením na dve desatinné miesta. 

Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu  musí prijímateľovi sociálnej služby zostať 
mesačne z jeho príjmu: 

➢ v Zariadení pre seniorov  - najmenej 25 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú 
osobu ustanovenej osobitným predpisom, 

➢ v Domove sociálnych služieb - najmenej 25 % sumy životného minima pre jednu plnoletú 
fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom, 

➢ v Zariadení podporovaného bývania - najmenej 75 % sumy životného minima pre jednu 
plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.  
 

Odborné činnosti: 
Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby      
na pomoc inej fyzickej osoby  
Zariadenie pre seniorov              na deň    / na mesiac  
           ( 30- dňový ) 

Stupeň odkázanosti            I. - IV.             2,00 eur /   60,00,-eur 
Stupeň odkázanosti              V.              2,70 eur/    81,00,-eur 
Stupeň odkázanosti             VI.             3,40 eur / 102,00,-eur  
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Domov sociálnych služieb                 na deň    /na mesiac 
            ( 30- dňový ) 

Stupeň odkázanosti            I. - III.               1,20 eur /  36,00,-eur 
Stupeň odkázanosti             IV.               1,90 eur/   57,00,-eur 
Stupeň odkázanosti              V.                2,60 eur/   78,00,-eur 
Stupeň odkázanosti             VI.               3,30 eur/   99,00,-eur 

 
Zariadenie podporovaného bývania               na deň  / na mesiac  
            ( 30- dňový ) 

Stupeň odkázanosti    II. – priemerný rozsah hodín dohľadu 2-4h.             0,80 eur /   24,00,-eur 
Stupeň odkázanosti   III. – priemerný rozsah hodín dohľadu 4-6h.                   1,10 eur/    33,00,-eur 
Stupeň odkázanosti   IV. – priemerný rozsah hodín dohľadu 6-8h.             1,40 eur /   42,00,-eur 
Stupeň odkázanosti    V. – priemerný rozsah hodín dohľadu 8-12h.             1,70 eur /   51,00,-eur 
Stupeň odkázanosti   VI. – priemerný rozsah hodín dohľadu viac ako 12h.     2,00 eur /   60,00,-eur 

 
 
 
Obslužné činnosti: 

Stravovanie   

Racionálna strava  Na deň  Na mesiac  
( 30- dňový) 

Diabetická strava  Na deň  Na mesiac 
( 30- dňový) 

Raňajky 0,56 € 16,80 € Raňajky 0,65  19,50 € 

Desiata 0,20 €   6,00 €  Desiata 0,23    6,90 € 

Obed 1,12 € 33,60 € Obed 1,29  38,70 € 

Olovrant 0,20 €   6,00 € Olovrant 0,23    6,90 € 

Večera 0,73 €  21,90 € Večera 0,65  19,50 € 

Druhá večera -  - Druhá večera 0,18    5,40 € 

Spolu 2,81 €  84,30 € Spolu 3,23  96,90 € 

 

Režijné náklady sa platia vo výške 20%  stravnej jednotky  

 

Ubytovanie  

Denná sadzba za užívanie podlahovej plochy je  0,18 €/m2. 

Mesačná sadzba za užívanie podlahovej plochy  je 5,4 €/m2 ( 30- dňový). 

 

Úhrada za bývanie sa zvyšuje  ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva : 

Počet prijímateľov SS Zvýšenie úhrady  na deň o Zvýšenie úhrady na mesiac     
(  30- dňový) o 

Jeden  prijímateľ SS 0,60 € 18,00 € 

Dvaja prijímatelia SS 0,30 € 9,00 € 

Traja prijímatelia SS 0,00 € 0,00 € 
 

 

 



Denná sadzba úhrady za užívanie prevádzkového zariadenia a vybavenia obytnej miestnosti, 

príslušenstva obytnej miestnosti a za užívanie spoločných priestorov a ich vybavenia je 0,06 eur.  

Mesačná sadzba úhrady za užívanie prevádzkového zariadenia a vybavenia obytnej miestnosti, 

príslušenstva obytnej miestnosti a za užívanie spoločných priestorov a ich vybavenia je 1,80 eur ( 30-

dňový mesiac ).  

 

Sadzba úhrady za vecné plnenia spojené s bývaním  (najmä vykurovanie, dodávka studenej a teplej 

vody, dodávka elektrickej energie, dodávka plynu, odvádzanie odpadových a zrážkových vôd, čistenie 

žúmp, odvoz odpadu, užívanie výťahu, osvetlenie, bežné opravy, údržba a revízie, vybavenie 

zariadenia spoločnou televíznou a rozhlasovou anténou)  je : 

➢ Základná -   0,40 eur / deň                  12,00 eur/ mesiac ( 30- dňový)   

➢ Individuálna - za každý používaný elektrický spotrebič pre individuálnu potrebu občanov 

          0,10 eur/ deň  3,00 eur/ mesiac ( 30- dňový)   

       

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 
 

Upratovanie                   na deň  / na mesiac  
            ( 30- dňový ) 

                      0,50,-eur/ 15,00,- eur 
 

Pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva              na deň  / na mesiac  
            ( 30- dňový ) 

                    0,50,-eur/ 15,00,- eur 
 
 

Ďalšie činnosti: 

Utváranie podmienok v Zariadení podporovaného bývania  na: 
Prípravu stravy                                                                   na deň  / na mesiac  
            ( 30- dňový) 
                                                                                                                                 0,10 eur/  3,00,- eur       

Upratovanie                                 na deň  / na mesiac  
                       ( 30- dňový)  

         0,20 eur/  6,00,- eur 

Pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva                                                       na deň  / na mesiac  
                         ( 30- dňový)  
        0,20 eur / 6,00,-eur 

Úschovu cenných vecí                   na deň  / na mesiac  
                                 ( 30- dňový) 

         0,00,- eur/ 0,00,-eur 

Záujmovú činnosť               na deň  / na mesiac  
                                 ( 30- dňový) 

       0,00,- eur/ 0,00,- eur 

 

 


