
CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB   L Ú Č 
010 01 Žilina, Hlboká cesta 1635/7 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

Cenník s platnosťou od 1. 3. 2023 

 
 

1. Suma úhrady za pomoc pri odkázanosti na deň Domov sociálnych služieb - ambulantná forma- maximálne 

4 hodiny denne 

Stupeň odkázanosti Suma úhrady na deň  DSS 

V. 0,90 € 

VI. 1,- € 
 

 

Suma úhrady za pomoc pri odkázanosti na deň Špecializované zariadenie,  Domov sociálnych služieb-

celoročná forma 

Stupeň odkázanosti Suma úhrady na deň  DSS Suma úhrady na deň  ŠZ 

V. 1,57 € 1,62 € 

VI. 1,86 € 1,91 € 
 

 

2. Suma úhrady za upratovanie na deň DSS - ambulantná forma- maximálne 4 hodiny denne 

Stupeň odkázanosti Suma úhrady na deň  

V. 0,50  € 

VI. 0,60  € 
 

Suma úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva na deň ŠZ, DSS- celoročný pobyt 

Stupeň odkázanosti Suma úhrady na deň DSS Suma úhrady na deň ŠZ 

V. 1,20  € 1,20  € 

VI. 1,50  € 1,50  € 
 

 

3. Suma úhrady za stravovanie na deň – obed  ŠZ, DSS 

Dodávateľ stravy Ceny surovín + réžia 
 

CSS Synnómia 

Žilina 

racionálna – vek skupina od 10 do 15 rokov 2,66 €  

racionálna – vek skupina nad 15 rokov 2,81 €  

dia 3,11 €  
 

 

 

4. Suma úhrady za utváranie podmienok na úschovu cenných vecí ŠZ, DSS- celoročný pobyt 
 

Suma úhrady na deň    0,10 € 
 

 

5. Suma úhrady za vecné plnenia na deň DSS – ambulantná forma - maximálne 4 hodiny denne 

Suma úhrady za vecné plnenia na deň 1,20 € 
 

6. Suma úhrady za ubytovanie ŠZ, DSS, ZPB 

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

Zvýšenie úhrady za ubytovanie na deň 

   0,49 € 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 

 

7. Suma úhrady za spotrebu elektrickej energie za užívanie vlastného elektrospotrebiča ŠZ, DSS 

Elektrospotrebič Suma úhrady na mesiac 

televízneho prijímač 1,45 € 

rýchlovarnej kanvice 2,50 € 

Iný elektrospotrebič 0,75 € 

Mobil. PC, tablet, notebook 5,-  € 
 

Odobratá strava PSS za spotrebu elektrickej energie za užívanie elektrického sporáka 

mesačne 

obed 6,30 € (alikvotná čiastka) 
 

 

8. Suma úhrady za dohľad na deň Zariadenie podporovaného bývania 

Suma úhrady za dohľad na deň 1,15 € 
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9. Suma úhrady za ubytovanie na deň Zariadenie núdzového bývania 

    Nezaopatrené deti za bývanie neplatia v ZNB 

Suma úhrady za ubytovanie  na deň 4,-  € 
 

 

   Suma úhrady za ubytovanie Zariadenie podporovaného bývania – viď bod č. 6 

   Ku sume úhrady za ubytovanie sa prirátava - Suma úhrady za spotrebu elektrickej energie za užívanie    

   elektrospotrebiča mesačne – na každého jednotlivca – platí pre ZPB, ZNB 

 

 

Utváranie podmienok na 

prípravu stravy 

Používanie el. sporáka 10,50 € 

Používanie chladničky 6,-  € 

Používanie rýchlovarnej kanvice 2,50 € 

Používanie mikrovlnej rúry 2,50 € 

Utváranie podmienok 

na pranie 

Používanie práčky    3,50 € 

Používanie žehličky    2,50 € 
 

Suma úhrady za spotrebu elektrickej energie za užívanie vlastného elektrospotrebiča 

Elektrospotrebič Suma úhrady na mesiac 

televízneho prijímač 1,45 € 

Mobil, PC, tablet, notebook 5,-   € 

Iný elektrospotrebič 0,75 € 

 

 

Spôsob platenia úhrady za sociálnu službu 

 

PSS je platí úhradu za sociálnu službu v sume určenej CSS LÚČ. 

PSS je platí úhradu za sociálnu službu mesačne, najneskôr do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.  

V CSS LÚČ – pracovisko Žilina a pracovisko Žilina-Strážov  platí úhradu v hotovosti do pokladne CSS LÚČ 

alebo bezhotovostne na účet poskytovateľa sociálnej služby. Pri každom type platby sa vždy používa pridelený 

variabilný symbol.  

V prípade, ak sa PSS začne poskytovať sociálna služba po 15. dni v mesiaci, je povinný zaplatiť úhradu za 

sociálnu službu najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.  

V prípade, že prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za sociálne služby v hotovosti do pokladne postupuje 

poskytovateľ sociálnej služby v zmysle § 3 ods 4 zákona č. 18/1996 Z. z. NR SR o cenách v znení nehorších 

predpisov. Úhrada (cena) za sociálne služby platená v hotovosti sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov; celkový zvyšok 

nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol a 

celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 

eurocentov, sa zaokrúhľuje nahor. Zaokrúhľuje sa celková suma mesačnej úhrady za poskytnuté sociálne služby. 

Úhrada platená v hotovosti vo výške 1 eurocent alebo 2 eurocenty sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov. Takéto 

zaokrúhľovanie ceny nie je porušením cenovej disciplíny podľa zákona o cenách. 

Prijímateľ 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 28. 2. 2023                                                                                                         Mgr. Monika Jarošíková 

                                                                                                                                              riaditeľka  CSS LÚČ 

 


