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

 

CENNÍK SOCIÁLNYCH SLUŽIEB S PLATNOSŤOU OD 1. 2. 2021 

PRACOVISKO ŽILINA, HLBOKÁ CESTA 1635/7 
 

Domov sociálnych služieb, Špecializované zariadenie 

Suma úhrady za pomoc pri odkázanosti na deň 

Stupeň odkázanosti Suma úhrady na deň 

 DSS ŠZ 

V.  1,05   € 1,10 € 

VI. 1,25 € 1,30 € 
 

Suma úhrady za ubytovanie 

Suma za užívanie 1 m² podlahovej plochy na deň                         0,17 € 

Zvýšenie úhrady za ubytovanie na deň 

   0,39 € ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden prijímateľ sociálnej služby a na jedného   

prijímateľa sociálnej služby pripadá viac ako 8 m²  podlahovej plochy 

   0,24 € 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 vlastného elektrospotrebiča 

Elektrospotrebič Suma úhrady na mesiac 

televízneho prijímač 1,19 € 

práčky 1,98 € 

chladničky 4,76 € 

žehličky 1,19 € 

elektrického sporáka 7,90€ 

elektrického variča 5,95 € 

mikrovlnnej rúry 1,19 € 

rýchlovarnej kanvice 1,19 € 

Iný elektrospotrebič 0,60 € 
 

Suma úhrady za stravovanie na deň – účtuje sa podľa sumy určenej dodávateľom stravy  

Dodávateľ stravy Ceny surovín 

Réžia 

Spolu 

Školská jedáleň pri GVO  2,67 € 

CSS Harmónia racionálna                                                   2,56 € 

CSS LÚČ Hrabové  2, 90 € 

CSS Letokruhy dia 3,028 € 

 

Odobratá strava PSS za spotrebu elektrickej energie za užívanie elektrického sporáka 

mesačne 

obed 5,80 € (alikvotná čiastka) 

neodoberá 7,90 € 

 

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

Stupeň odkázanosti   Suma úhrady na deň 

 DSS ŠZ 

V. 1,-     € 1,-     € 

VI. 1,10  € 1,10   € 

 

Zariadenie podporovaného bývania 

Suma úhrady za dohľad na deň 

Suma úhrady za dohľad na deň 0,65 € 

 

Suma úhrady za ubytovanie Zariadenie podporovaného bývania a Zariadenie núdzového bývania 

Suma za užívanie 1 m² podlahovej plochy na deň                         0,17 € 

Zvýšenie úhrady za ubytovanie na deň 

   0,39 € ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden prijímateľ sociálnej služby a na jedného  4 

prijímateľa sociálnej služby pripadá viac ako 8 m²  podlahovej plochy 

   0,24 € 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 mesačne – na každého jednotlivca  

Utváranie podmienok na 

prípravu stravy 

Používanie el. sporáka 7,90 € 

Používanie chladničky 4,76 € 

Používanie rýchlovárnej kanvice 1,19 € 

Utváranie podmienok 

na pranie 

Používanie práčky 1,98 € 

Používanie žehličky 1,19 € 

 

Suma úhrady za spotrebu elektrickej energie za užívanie vlastného elektrospotrebiča 

Elektrospotrebič Suma úhrady na mesiac 

televízneho prijímač 1,19 € 

mikrovlnnej rúry 1,19 € 

Iný elektrospotrebič 0,60 € 

 

 

Pre všetky druhy služieb 

 

Suma úhrady za utváranie podmienok na úschovu cenných vecí 

 

Suma úhrady na deň 

 

0,07 € 

 

Jednorazová  úhrada za sociálnu službu 

Prijímateľ sociálnej služby je povinný zaplatiť zariadeniu LÚČ jednorazovú úhradu za výmenu posteľnej bielizne, 

poskytnutie osobnej hygieny alebo upratovanie častejšie ako je stanovené osobitným predpisom v prípadoch, ku 

ktorým došlo v priamej súvislosti s napr. nadmerným požitím alkoholických nápojov, omamnej látky, drogy apod. 

Prijímateľ je povinný zaplatiť úhradu do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

Suma úhrady 

 

 3,57 € – 35,70 € podľa výšky vzniknutej škody  

 

Úhrada za ubytovanie a stravovanie pre príbuzných prijímateľa sociálnych služieb 

LÚČ   môže  na  prechodnú   dobu poskytnúť ubytovanie pre člena rodiny, /napr. dieťa, vnúča/ 

 

Úhrada  Suma úhrady  

za ubytovanie 0,50 € za 1 m² na deň 

za používanie el. sporáka 7,90 € na mesiac, resp.  (7,90 € : 30 dní)  x počet dní pobytu v zariadení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Žiline 29. 1. 2021                                                                                        Mgr. Monika Jarošíková 

                                                                                                                                     riaditeľka 


