ZARIADENIE PRE SENIOROV Pezinok
CENNÍK
úhrad za poskytovanie sociálnych služieb platný od 01.01.2022

Výška úhrady za sociálnu službu:
Výška úhrady za doplnkové služby:

775,00 EUR/mesiac
135,00 EUR/mesiac

Doplatok 1 lôžková izba:
Doplatok 2 lôžková izba:

130,00 EUR/mesiac
70,00 EUR/mesiac

Cena celkom 1 lôžková izba:
Cena celkom 2 lôžková izba:
Cena celkom 3 lôžková izba:

1.040,00 EUR/mesiac
980,00 EUR/mesiac
910,00 EUR/mesiac

V cene sú zahrnuté:
1.
2.
3.
4.

5.

Odborné činnosti - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo,
sociálna rehabilitácia, poskytovanie alebo zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti.
Obslužné činnosti - ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne
a šatstva.
Ďalšie činnosti - záujmová činnosť, v prípade záujmu klienta úschova cenných vecí za poplatok
10 Eur/mesiac.
Balíček zdravotných služieb - návšteva všeobecného lekára 4 x mesačne, psychiater 2 x mesačne
z toho 1x telefonická konzultácia, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, doprava k lekárovi,
kontrola termínov odborných vyšetrení, zabezpečenie termínu odborného vyšetrenia a odborných lekárskych konzultácii.
Technický servis – revízie spotrebičov, televízny signál, internet.
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Zápis v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby vedenom Obvodným úradom Bratislava, číslo registrácie: OVVS-39210/410/2013-NO.
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V cene nie je zahrnutý doplatok vo výške 30,- Eur/ mesiac za stravu pri diéte – žlčníkovej, diabetickej,
neslanej a kašovitej, a doplatok za terasu.
Poskytovateľ sociálnej služby sa zaväzuje, že prijatie do zariadenia nie je podmienené vyberaním tak
vstupných poplatkov, ako aj darov.
Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby,
podľa svojho príjmu a majetku, pri uplatnení príslušných ustanovení zákona o sociálnych službách.
Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za sociálnu službu mesačne, v termíne do 5. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca bankovým prevodom v prospech účtu poskytovateľa sociálnej služby. Spôsob
určenia úhrady a platenia úhrady za sociálnu službu sú uvedené v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
Úhrada za sociálnu službu je určená s ohľadom na ekonomicky oprávnené náklady poskytovateľa sociálnej
služby.
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Obslužné činnosti

Rozpis úhrad za jednotlivé sociálne služby

Stravovanie

Ubytovanie

Ďalšie
činnosti

Odborné
činnosti

Iné obslužné činnosti

3 - racionálna strava
4 - žlčníková diéta
10 - neslaná diéta
9 - diabetická diéta
1 - kašovitá diéta
Izba 3 lôžková
upratovanie
pranie
údržba šatstva
a bielizne
žehlenie

v rozsahu podľa § 16 zákona o sociálnych službách
Záujmová činnosť
Príplatok za prepravu (podľa km)
masáž
Sociálne služby (ak sú
poskytované nad rámec sokadernícke služby
ciálnych služieb
v zariadení)
iné
Doplatok za ubytovanie

1

lôžková izba

2

lôžková izba

€/deň
7,00
7,99
7,99
7,99
7,99
14,68
1,55
1,15

€/mesiac
213,00
243,00
243,00
243,00
243,00
448,00
37,00
35,00

0,49

25,00

0,36

11,00

prijímateľ úhradu za
odborné činnosti neplatí
0,20
6,00
prevoz do NZZ a do
nemocníc je
zabezpečený sanitkami
zabezpečené dodávateľským spôsobom
zabezpečené dodávateľským spôsobom
zabezpečené dodávateľským spôsobom
4,27
130,00
2,30
70,00
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