
CSS – Chmelinec, Hoštínska č. 1620/3, 02 001  Púchov 

IČO: 17066913       DIČ: 2020611219 

CENNÍK 

úhrad prijímateľa sociálnych služieb 

účinný od 01.01.2023 

 
     Tento cenník sa vydáva v súlade s VZN č. 2/2018 schválené uznesením č. 34/2018 dňa 

29.01.2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených 

Trenčianskym samosprávnym krajom, určení  sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia 

a platenia. 

 SUMA ÚHRADY ZA SOCIÁLNU SLUŽBU      s celoročnou formou pobytu 

                  osoba / deň                           racionálnou stravou/diabetickou stravou  

 

a) určenie sumy úhrady v časti domova sociálnych služieb :  

    1 deň  28 dní  30 dní  31 dní 

------------------------------------------------------------------------ 

 

Racionálna strava  11,80 € 330,40 € 354,00 € 365,80 € 

Diabetická strava  12,70 € 355,60 € 381,00 € 393,70 € 

   

b) úhrada v časti špecializované zariadenie : 

1 deň  28 dní  30 dní  31 dní 

 

Racionálna strava  13,90 € 389,20 € 417,00 € 430,90 € 

Diabetická strava  14,80 € 414,40 € 444,00 € 458,80 € 

 

 

Výška stravnej jednotky :  - racionálna strava            4,50 € / deň 

(spoločná pre DSS aj ŠZ)  - diabetická strava            5,40 € / deň 

- bezlepková strava               5,85 € / deň 

 

Suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu s celoročnou formou pobytu v CSS pre samoplatcov je 

vo výške EON, ktoré sú aktualizované a zverejnené na webovej stránke zariadenia v časti 

„Zverejňovanie dokumentov“. 

 

 



Odborné činnosti : 

  - pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej  0 Eur/deň  

     fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy 

                              - sociálne poradenstvo      0 Eur/deň 

                               - sociálna rehabilitácia      0 Eur/deň 

                               - ošetrovateľská starostlivosť    0 Eur/deň 

                               - rozvoj pracovných zručností    0 Eur/deň 

 

Obslužné činnosti : 

  - upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne 0 Eur/deň 

   a šatstva 

                              -ubytovanie ŠZ                                                                       9,40 Eur/deň 

                              -ubytovanie DSS                                                                    7,30 Eur/deň 

Ďalšie činnosti : 

  - úschova cenných vecí     0 Eur/deň 

  - záujmová činnosť     0 Eur/deň 

  - osobné vybavenie     0 Eur/deň 

 

Poskytnutie služieb v dôsledku svojvoľného zavinenia a porušenia domáceho poriadku pod 

vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok:  

 - očistenie ( upratanie) akéhokoľvek priestoru interiér/exteriér CSS Chmelinec znečisteného dôsledkom 

správania a konania sa PSS pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok:                             5,00 Eur       

- okúpanie PSS  znečisteného následkom požitia alkoholu omamných a psychotropných látok :               3,30  Eur                     

- vyčistenie odevu PSS znečisteného dôsledkom požitia alkoholu, omamných a psychotropných látok:  3,30  Eur                                                                                                                                          

 

- výjazd zamestnancov CSS Chmelinec pre prijímateľa pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných    

látok mimo zariadenia na základe ohlásenia                                                                                                0,10Eur/1km   

 

- odstránenie  vzniknutých škôd na majetku CSS Chmelinec zavinených konaním PSS  pod vplyvom alkoholu, 

omamných a psychotropných látok, podľa výšky vzniknutej škody        

                                  

Nadštandardné služby : 

(spoločné pre DSS aj ŠZ) 

  - sám obyvateľ na rohovej izbe - príplatok k úhrade        30 Eur/mesiac 

  - sám obyvateľ na veľkej izbe – príplatok k úhrade          15 Eur/mesiac 

 

Ak sa prijímateľ sociálnej služby so zariadením na ich využívaní dohodol:  

  -  používanie vlastného spotrebiča ( max 2 ks )               3,90 eur/mesiac 

Náklady týkajúce sa revízie a kontroly – elektrospotrebiča si hradí prijímateľ sociálnej služby sám      

podľa  výšky faktúry 

S účinnosťou od 1.7.2022 sa obmedzuje obeh jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku v 

súlade so zákonom č. 457/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NRSR č. 18/1996 Z. z. o cenách v 

znení neskorších predpisov. Z vyššie uvedeného dôvodu CSS - Chmelinec pri platbe v hotovosti 

výsledné sumy zaokrúhľuje v súlade s uvedenou novelou (napr. 366,56€ sa zaokrúhli na 366,55 €). 

V Púchove dňa: 29.12.2022     

                                                                                                              ________________________________ 

                                                                                                                            Ing. Andrea Jankovičová 
                                                                                                                            riaditeľka CSS Chmelinec 


