
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne 
Medňanská 80, 020 61 Lednické Rovne 

IČO: 00630250                                                                     DIČ: 2020616807 

CENNÍK 

poskytovaných služieb účinný od 01.01.2021 

 

Tento cenník sa vydáva v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho 
samosprávneho kraja č. 34/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie TSK 
číslo 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených 
Trenčianskym samosprávnym krajom, určení súm úhrady za sociálne služby a spôsob ich určenia 
a platenia, schváleným uznesením č. 579/2020 na XXVI.zasadnutí Zastupiteľstva TSK dňa 
23.11.2020       

1.   Suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v DSS  s celoročnou formou pobytu  a racionálnou 
      stravou je vo výške  10,80 Eur/deň. 
 
      Suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v ŠZ s celoročnou formou pobytu a racionálnou      
      stravou je vo výške 12,90 Eur/deň. 
 
2.  Výška stravnej jednotky  v DSS a ŠZ 

 a)  racionálna strava    .....................................................................    3,00 Eur / deň 

 b)  iná ako racionálna strava   .........................................................    3,60 Eur/ deň      

c)  bezlepková diéta   ......................................................................    3,90 Eur / deň                  

3. Výška úhrady prijímateľa za poskytovanú sociálnu  službu v DSS :   pobytová celoročná    

 Odborné činnosti   

 pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 
osoby pri úkonoch sebaobsluhy 

0,00 Eur/deň 

 sociálne poradenstvo 0,00 Eur /deň 

 sociálna rehabilitácia 0,00 Eur /deň 

 ošetrovateľská starostlivosť 0,00 Eur /deň 

 rozvoj pracovných zručností 0,00 Eur /deň 

Obslužné činnosti   

 ubytovanie 7,80 Eur /deň 

 stravovanie – racionálna strava 3,00 Eur /deň 

                      – iná ako racionálna strava ( diabetická, bezlaktózová) 3,60 Eur /deň 

                      – bezlepková diéta 3,90 Eur /deň 

 upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 0,00 Eur /deň 

Ďalšie činnosti   

 úschova cenných vecí 0,00 Eur /deň 

 záujmová činnosť 0,00 Eur /deň 

 osobné vybavenie 0,00 Eur/deň 



 

3. Výška úhrady prijímateľa za poskytovanú sociálnu  službu v ŠZ :   pobytová celoročná    

 Odborné činnosti   

 pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 
osoby pri úkonoch sebaobsluhy 

0,00 Eur/deň 

 sociálne poradenstvo 0,00 Eur /deň 

 sociálna rehabilitácia 0,00 Eur /deň 

 ošetrovateľská starostlivosť 0,00 Eur /deň 

 rozvoj pracovných zručností 0,00 Eur /deň 

Obslužné činnosti   

 ubytovanie 9,90 Eur /deň 

 stravovanie – racionálna strava 3,00 Eur /deň 

                      – iná ako racionálna strava ( diabetická, bezlaktózová) 3,60 Eur /deň 

                      – bezlepková diéta 3,90 Eur /deň 

 upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 0,00 Eur /deň 

Ďalšie činnosti   

 úschova cenných vecí 0,00 Eur /deň 

 záujmová činnosť 0,00 Eur /deň 

 osobné vybavenie 0,00 Eur/deň 
 

4. Výška úhrady na mesiac v DSS  pri celoročnom pobyte sa určí z dennej sadzby podľa skutočného 
počtu dní v danom kalendárnom mesiaci:                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Strava 
Denná 
sadzba 

28 dní 30 dní  31 dní 

racionálna 10,80 € 302,40 324,00  334,80  

iná ako racionálna 11,40 € 319,20  342,00   353,40 

bezlepková diéta 11,70 € 327,60  351,00 362,70 

 

   

4. Výška úhrady na mesiac v ŠZ  pri celoročnom pobyte sa určí z dennej sadzby podľa skutočného počtu 
dní v danom kalendárnom mesiaci:                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Strava 
Denná 
sadzba 

28 dní 30 dní  31 dní 

racionálna 12,90 € 361,20 387,00 399,90 

iná ako racionálna 13,50 € 378,00 405,00 418,50 



bezlepková diéta 13,80 € 386,40 414,00 427,80 

 

 

5. Suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v DSS s celoročnou formou pobytu a racionálnou 
stravou pre samoplatcov je  vo výške    EON 850,22 Eur/mesiac . 

Suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu  v ŠZ s celoročnou formou pobytu a racionálnou stravou 
pre samoplatcov je vo výške EON 1 032,72 Eur/mesiac.                                                                           
     

6.  Úhrada nákladov za spôsobenú škodu,  ktorú prijímateľ služby spôsobil úmyselne alebo  
neúmyselne :  

 ak následky bude odstraňovať firma – úhrada v plnej výške faktúry od firmy 

 ak následky bude odstraňovať zamestnanec  CSS – podľa skutočných nákladov na údržbu     

7. Úhrada za nadštandardné služby:  

 ak prijímateľ sociálnej služby užíva obytnú miestnosť sám, 

                            výška úhrady za bývanie sa zvyšuje denne o 0,40 €  

                             pri počte 28 dní v mesiaci..........11,20 €/mesiac 

                             pri počte 30 dní v mesiaci..........12,00  €/mesiac 

                             pri počte 31 dní v mesiaci..........12,40  €/mesiac    

 

 používanie vlastného televízneho prijímača  denne  0,07 € 

                             pri počte 28 dní v mesiaci..........1,96  €/mesiac 

                             pri počte 29 dní v mesiaci..........2,03  €/mesiac 

                             pri počte 30 dní v mesiaci......... 2,10  €/mesiac 

                             pri počte 31 dní v mesiaci......... 2,17  €/mesiac    

 

 

V Lednických Rovniach  dňa 17.12.2020 

         
 

Ing. Janka Ježová        
                                                                                                     riaditeľka  CSS – Lednické Rovne 

 


