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1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 
1) Interný cenník zariadenia Domov v prírode, n. o., Obyce je vypracovaný podľa Zákona 

448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

2) Tento dokument informuje o platbách za jednotlivé činnosti a služby poskytované 
prijímateľovi sociálnej služby. Obsahom cenníka sú platby za stravovanie, ubytovanie, 
odborné a obslužné činnosti a ďalšie platby. 

3) Cenník je platný pre Zariadenie pre seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby, 
Špecializované zariadenie. 

4) Všetky uvádzané sumy sú v eurách. 
5) Výsledná suma sa zaokrúhľuje nadol. 
6) Za 1 mesiac poskytovania sociálnej služby sa považuje 30 dní. V prípade vyúčtovania sa 

rovnako berie do úvahy 30 dní mesiaca, aj keď má iný počet dní. 
 
 

 

2 PLATBA ZA STRAVOVANIE 
 
Platbu za stravovanie na 1 prijímateľa sociálnej služby na 1 deň určuje tabuľka č.1. Sumy sú 
uvádzané v eurách. Mesačnú platbu určuje tabuľka č.2. Za 1 mesiac sa považuje 30 dní.  

 
Tab. č.1  Denná úhrada za stravovanie. 

Druh stravy Racionálna diéta Diabetická diéta Šetriaca diéta 

Raňajky 1,10  1,10  1,10  

Desiata 0,90 0,90 0,90 

Obed 3,00 3,00 3,00 

Olovrant 1,00 1,00 1,00 

Večera 1 2,00 2,00 2,00 

Večera 2 --------------- 1,00 1,00 

Tretie vedľajšie 
jedlo  

--------------- -------------- 1,00 

 
Tab. č.2 Mesačná úhrada za stravovanie. 

Typ diéty celodenná strava strava za mesiac 

Racionálna diéta 8,00 240,00 

Diabetická diéta 9,00 270,00 

Šetriaca diéta, 
bielkovinová, 
výživová 

10,00 300,00 
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3 PLATBA ZA UBYTOVANIE 
Denná a mesačná platba za ubytovanie je uvedená v tabuľke č. 3. Za jeden mesiac sa považuje 

30 dní.  

Tab. č.3 Denná a mesačná úhrada za ubytovanie. 

deň ubytovania mesiac ubytovania 

9,00 270,00 

 

 

4 PLATBA ZA ODBORNÉ ČINNOSTI 
 
Denná a mesačná platba za odborné činnosti je uvedená v tabuľke č.4. Za jeden mesiac sa 
považuje 30 dní. 
Odborné činnosti sú činnosti poskytované prijímateľovi sociálnej služby podľa zákona 448/2008 
o sociálnych službách a to v rozsahu určenom Rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu. 

 
Tab. č.4 Denná a mesačná platba za odborné činnosti 

Stupeň odkázanosti Priemerný rozsah 

odkázanosti 

hod./deň 

Cena za osobu/ 

deň v € 

Cena za osobu/ 

mesiac v € 

II. 2-4 hodiny 2,67 80,10 

III. 4-6 hodín 2,67 80,10 

IV. 6-8 hodín 2,67 80,10 

V. 8-12 hodín 5,34 160,20 

VI. 12 a viac hodín 7,00 210,00 

 

5 PLATBA ZA OBSLUŽNÉ ČINNOSTI 
 
Rozpis obslužných činností s dennou a mesačnou platbou znázorňuje tabuľka č.5. Za mesiac sa 
považuje 30 dní. 
Obslužné činnosti sú najmä: pranie, žehlenie, údržba šatstva, upratovanie.  
 
Tab. č.5 Denná a mesačná platba za obslužné činnosti 

Obslužná činnosť Cena za 
osobu/deň v € 

Cena za 
osobu/mesiac v € 

Pranie 0,33 9,90 

Žehlenie a údržba 
bielizne 

0,33 9,90 

Upratovanie 0,34 
 

10,20 
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6 PLATBA ZA NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY 
 
Nadštandardnými službami rozumieme tie činnosti a služby, ktoré nie sú súčasťou tohto 
interného cenníka a zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi prijímateľom 
sociálnej služby a poskytovateľom sociálnej služby. Jedná sa o služby nad rámec poskytovanej 
služby, ktorá je poskytovaná v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách. 
 
Cenník nadštandardných služieb: 

1 Upratovacie činnosti, vyčistenie toalety, dlážky, izby, prevlečenie a pranie, žehlenie 
posteľnej bielizne, a iné upratovacie činnosti, ktoré sa vykonávajú z dôvodu znečistenia 
spôsobeného nadmerným požitím alkoholických nápojov, omamných a psychotropných 
látok. .........................................................................................................           10,00 eur 

2 Upratanie a odstránenie odpadkov, cigaretových ohorkov  a popola z cigariet, z dôvodu 
nedodržiavania domáceho poriadku a opakovaného porušovania domáceho poriadku 
znečisťovaním izby, spoločných priestorov a exteriéru zariadenia. ...................  10,00 eur 
 
 
 

7 PLATBA ZA SLUŽBY PRE SAMOPLATCOV 
 
Samoplatca platí úhradu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej EON), 
ktoré sú určené na sumu 1380,00 eur. 
Samoplatca je prijímateľ sociálnej služby, ktorý prijíma sociálnu službu bez rozhodnutia 
o odkázanosti na sociálnu službu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spolu suma

deň mesiac deň mesiac deň mesiac deň mesiac

 Racio strava 30,00 € 900,00 € 2,00 € 60,00 € 7,00 € 210,00 € 7,00 € 210,00 € 1 380,00 €

DIA strava 30,00 € 900,00 € 2,00 € 60,00 € 7,00 € 210,00 € 8,00 € 240,00 € 1 410,00 € 

bielkovinová, 

výživová , 

šetriaca 

strava 30,00 € 900,00 € 2,00 € 60,00 € 7,00 € 210,00 € 9,00 € 270,00 € 1 440,00 €

Cenník 

samoplatca
ubytovanie obslužné činnosti odborné činnosti strava



 Interný cenník zariadenia Domov v prírode, n. o. 

 5 
 

 

8 SUMA ÚHRADY – SÚHRN 
 

 

 

 

 

Všetky sumy sa zaokrúhľujú smerom dolu! 

 

 

 

stupeň 

odkázanosti Spolu suma

Suma po 

zaokrúhlení

deň mesiac deň mesiac deň mesiac deň mesiac

II., III.,IV. 9,00 € 270,00 € 1,00 € 30,00 € 2,67 € 80,10 € 8,00 € 240,00 € 620,10 € 620,00 €

V. 9,00 € 270,00 € 1,00 € 30,00 € 5,34 € 160,20 € 8,00 € 240,00 € 700,20 € 700,00 €

VI. 9,00 € 270,00 € 1,00 € 30,00 € 7,00 € 210,00 € 8,00 € 240,00 € 750,00 € 750,00 €

ubytovanie obslužné činnosti odborné činnosti RACIO strava

stupeň 

odkázanosti Spolu suma

Suma po 

zaokrúhlení

deň mesiac deň mesiac deň mesiac deň mesiac

II., III.,IV. 9,00 € 270,00 € 1,00 € 30,00 € 2,67 € 80,10 € 9,00 € 270,00 € 650,10 € 650,00 €

V. 9,00 € 270,00 € 1,00 € 30,00 € 5,34 € 160,20 € 9,00 € 270,00 € 730,20 € 730,00 €

VI. 9,00 € 270,00 € 1,00 € 30,00 € 7,00 € 210,00 € 9,00 € 270,00 € 780,00 € 780,00 €

ubytovanie obslužné činnosti odborné činnosti DIA strava

stupeň 

odkázanosti Spolu suma

Suma po 

zaokrúhlení

deň mesiac deň mesiac deň mesiac deň mesiac

II., III.,IV. 9,00 € 270,00 € 1,00 € 30,00 € 2,67 € 80,10 € 10,00 € 300,00 € 680,10 € 680,00 €

V. 9,00 € 270,00 € 1,00 € 30,00 € 5,34 € 160,20 € 10,00 € 300,00 € 760,20 € 760,00 €

VI. 9,00 € 270,00 € 1,00 € 30,00 € 7,00 € 210,00 € 10,00 € 300,00 € 810,00 € 810,00 €

ubytovanie obslužné činnosti odborné činnosti

Bielkovinová, 

výživová diéta, 

šetriaca


