
     CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB LÚČ 
        010 01  Žilina, Hlboká cesta 1635/7 
        v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 

 

      
____________________________________________________ 

  

CENNÍK SOCIÁLNYCH SLUŽIEB S PLATNOSŤOU OD 1. 2. 2021 
PRACOVISKO BYTČA HRABOVÉ 

 
Špecializované zariadenie, domov sociálnych služieb 

 
 
Suma úhrady za pomoc pri odkázanosti na deň 
 

Stupeň 
odkázanosti 

Suma úhrady na deň 

 DSS ŠZ 

V. 1,30 € 1,45 € 

VI. 1,45 € 1,60 € 

 
 
Suma úhrady za ubytovanie 
 

Suma za užívanie 1 m² podlahovej plochy na deň 

 
0,17 € 

 

 
Zvýšenie úhrady za ubytovanie na deň 
 

Zvýšenie úhrady za ubytovanie na deň 

                
  0,45 € ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden prijímateľ sociálnej        
             služby a na jedného prijímateľa sociálnej služby pripadá viac ako 8 m²  
             podlahovej plochy 

              
  0,30 € ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja a viac  
             prijímateľov sociálnej služby a na jedného prijímateľa sociálnej služby   
             pripadá viac ako 8 m² podlahovej plochy 

 
 
Suma úhrady za spotrebu elektrickej energie za užívanie elektrospotrebiča 
 

Elektrospotrebič Suma úhrady na deň 

Televízor 1,19 € 

Rýchlovárna kanvica 1,19 € 

Iné         elektrospotrebiče 0,60 € 

 
 
 



Suma úhrady za stravovanie na deň  
 

Druh stravy Stravná jednotka Réžia Spolu 

Racionálna, šetriaca 3,32 € 3,32 € 6,64 € 

Diabetická 4,01 € 3,97 € 7,98 € 

 
Suma úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva na deň 
 

Stupeň 
odkázanosti 

Suma úhrady na deň 

V. 1,65 € 

VI. 1,75 € 

 
 

Suma úhrady za utváranie podmienok na úschovu cenných vecí 
 

Suma úhrady na deň 

 
0,07 € 

 

 
 

Útulok 
 

Suma úhrady za bývanie 
 

Suma úhrady na prijímateľa sociálnej služby na deň 

 
0,55 € 

 

 
Suma úhrady za spotrebu elektrickej energie za užívanie elektrospotrebiča 
mesačne 
 

Utváranie podmienok na 
prípravu stravy 

Používanie el. sporáka 7,90 € 

Používanie chladničky 4,76 € 

Utváranie podmienok 
na pranie 

Používanie práčky 1,98 € 

Užívanie iných  elektrospotrebičov 
 

0,60 € 

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 



Spôsob platenia úhrady za sociálnu službu 
 
Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu v sume určenej poskytovateľom 
sociálnej služby, ak zákon o sociálnej službe neustanovuje inak 
 
Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytované sociálne služby 
podľa príjmu a majetku, ak zákon o sociálnej službe neustanovuje inak. 
 
Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu mesačne, 
najneskôr do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Prijímateľovi sociálnej 
služby, ktorému sa začala poskytovať sociálna služba po 15. dni v mesiaci zaplatí 
najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Prijímateľ sociálnej 
služby je povinný platiť úhradu za poskytované sociálne služby mesačne: 
a) bezhotovostne na účet poskytovateľa sociálnej služby – rodinní 

príslušníci/opatrovníci prijímateľa sociálnej služby 
b) v hotovosti do pokladne pracoviska CSS LÚČ Bytča-Hrabové 
c) úhrada je hradená z hromadného príkazu Sociálnej poisťovne zaslaných  

dôchodkov prijímateľov sociálnych služieb, ktorým je takto zasielaný dôchodok 
 

Prijímateľ sociálnej služby/opatrovník prijímateľa sociálnej služby má povinnosť voči 
poskytovateľovi vopred nahlásiť svoju neprítomnosť.  
Prijímateľ sociálnej služby/opatrovník prijímateľa sociálnej služby má povinnosť voči 
poskytovateľovi vopred nahlásiť svoju neprítomnosť.  
Zúčtovanie úhrady, t.j. vyúčtovanie alebo doúčtovanie preplatku za neprítomnosť 
alebo nedoplatku na úhrade sa uskutoční najneskôr do posledného dňa 
nasledujúceho mesiaca, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
 
 
Bližšie podmienky o úhrade za poskytované sociálne služby budú upravené v zmluve 
o poskytovaní sociálnej služby a v smernici CSS LÚČ o poskytovaní sociálnych 
služieb a o určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia v 
platnom znení. 
 
 
 
 
 
 
 
V Žiline 29. 1. 2021                                                         Mgr. Monika Jarošíková 
                                                                                                    riaditeľka 


