
VÝŠKA ÚHRADY ZA SOCIÁLNU SLUŽBU V DSS a ŠZ LIPTOVSKÝ HRÁDOK 

( ceny sú platné od 1.7.2020 ) 

 

1. VÝŠKA ÚHRADY ZA POMOC PRI ODKÁZANOSTI 

Domov sociálnych služieb:   Špecializované zariadenie: 
 

 
 

 

2. VÝŠKA ÚHRADY ZA UBYTOVANIE 

 

          podlahová plocha obytnej miestnosti 

výška úhrady za ubytovanie =  -------------------------------------------------------------    x výška úhrady za 1 m² 

      na prijímateľa SS/deň              počet prijímateľov, ktorí túto plochu obývajú 

        

Úhrada za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej 

miestnosti na deň je 0,12 € na prijímateľa SS.  

V tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, spoločných 

priestorov a prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti. 

Úhrada za ubytovanie sa zvyšuje prijímateľovi SS: 

a) o 0,24 € na deň v prípade, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja a viac 
prijímateľov SS a na jedného prijímateľa SS pripadá viac ako 8 m² podlahovej plochy a obytná 
miestnosť nie je priechodná, 

b) o sumu úhrady na mesiac za spotrebu elektrickej energie za užívanie televízneho prijímača, 
práčky, chladničky, žehličky, rádia, mikrovlnnej rúry, rýchlovarnej kanvice alebo iného 
elektrospotrebiča ( fén, CD prehrávač, holiaci strojček, počítač, mobil ) nasledovne: 

o  o 1,19 € mesačne za užívanie televízneho prijímača, 
o  o 1,19 € mesačne za užívanie rýchlovarnej kanvice, 
o  o 0,60 € mesačne za užívanie iných elektrospotrebičov. 

 

stupeň 

odkázanosti 
pracovisko 

L. Hrádok                                  

suma v € na 

deň na 

prijímateľa 

pracovisko 

Smrečany                

suma v € na 

deň na 

prijímateľa 

III. 1,50 € 1,40 € 

IV. 1,70 € 1,60 € 

V. 1,90 € 1,80 € 

VI. 2,10 € 2,00 € 

stupeň 

odkázanosti 
pracovisko L. 

Hrádok                                  

suma v € na 

deň na 

prijímateľa 

pracovisko 

Smrečany                

suma v € na 

deň na 

prijímateľa 

III. 1,30 € 1,20 € 

IV. 1,50 € 1,40 € 

V. 1,70 € 1,60 € 

VI. 1,90 € 1,80 € 



 

 

 

3. VÝŠKA ÚHRADY ZA STRAVOVANIE 

 

A) racionálny strava    B) diabetická, bielkovinová a výživná diéta 

 

raňajky 0,84 €         raňajky  0,836 € 

desiata 0,63 €         desiata  0,608 € 

obed  2,80 €         obed  3,04 € 

olovrant 0,63 €         olovrant  0,608 € 

večera  2,10 €         večera  2,052 € 

     druhá večera 0,456 €  

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

     Spolu:  7,00 €    Spolu:   7,60 € 

 

          Výška stravnej jednotky je 3,00 € na deň na prijímateľa SS. 

          Suma úhrady za režijné náklady je 4,00 € na deň na prijímateľa SS. 

 Suma úhrady za stravovanie sa zvyšuje o 20%, t.j. 3,60 € na deň na prijímateľa SS, ktorému     

 sa  poskytuje diabetická, bielkovinová alebo výživná diéta. 

 

4. VÝŠKA ÚHRADY ZA UPRATOVANIE, PRANIE A ŽEHLENIE 

 

Suma úhrady za upratovanie, pranie a žehlenie je pre prijímateľa sociálnej služby  0,90 € na 

deň.  

 

5. VÝŠKA ÚHRADY ZA UTVÁRANIE PODMIENOK NA ÚSCHOVU CENNÝCH VECÍ 

 

Suma úhrady za utváranie podmienok na úschovu cenných vecí na deň na prijímateľa 

sociálnej služby je 0,08 €. 

 


