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CENNÍK SLUŽIEB 

Za poskytované sociálne služby v ÚTULKU PRE ŽENY S DEŤMI 

rok 2022 

 

     Sociálne služby v Domove sociálnych služieb „SLATINKA“ sa poskytujú v súlade so 

zákonom č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.   

 

     Výška úhrady za poskytované sociálne služby sa stanovuje podľa Všeobecne záväzného 

nariadenia BBSK č. 41/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení 

úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. 

 

 

OBSLUŽNÉ ČINNOSTI 

 

Ubytovanie – Prijímatelia sociálnych služieb v Útulku pre ženy s deťmi sú umiestnení v 5 

samostatných izbách, kde sú im poskytované sociálne služby v súlade so Všeobecne 

záväzným nariadením BBSK č. 41/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb 

a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. 

 

Prijímatelia sociálnej služby v Útulku pre ženy s deťmi sú ubytovaní na základe zmluvy 

o poskytovaní sociálnej služby v dvojlôžkovej izbe, v dvoch trojlôžkových izbách, 

v trojlôžkovej izbe s dvomi detskými postieľkami a štvorlôžkovej izbe.  

 

V zariadení núdzového bývania, v útulku pre ženy s deťmi je denná sadzba úhrady za 

užívanie 1 m2 obytnej podlahovej plochy miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti 0,12 

eur, pričom denná sadzba úhrady za užívanie obytnej podlahovej plochy obytnej miestnosti 

a príslušenstva obytnej miestnosti nesmie presiahnuť sumu 1,- euro. 

 

V útulku pre ženy s deťmi sa určuje denná sadzba úhrady za každé dieťa 0,30 euro. 

 

Úhrada za ubytovanie: 

Izba Žena + počet detí Denná sadzba 

1. Žena s 1 dieťaťom 1,30 

2. Žena s 2 deťmi 1,60 

3. Žena s 3 deťmi 1,90 

4. Žena so 4 deťmi 2,20 

5. Žena s 5 deťmi 2,50 



  

 

ĎALŠIE ČINNOSTI 

 

Utváranie podmienok:  

1. na prípravu stravy                                                               vo výške 0,10 eur na deň 

2. na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny   vo výške 0,20 eur na deň 

3. na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva                  vo výške 0,20 eur na deň 

4. na upratovanie                                                                     vo výške 0,20 eur na deň 

5. na úschovu cenných vecí                                                        vo výške 0,00 eur na deň 

- Poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi – prijímatelia sociálnej služby, ktorí si 

nevedia alebo nemôžu nevyhnutné ošatenie a obuv v rozsahu potrebnom na 

zachovanie ľudskej dôstojnosti zabezpečiť sami                   vo výške 0,00 eur na deň 

- Úschova cenných veci – na základe zmluvy o úschove cenných vecí medzi 

prijímateľom sociálnej služby a zariadením, ide o úschovu cenností, vkladných knižiek 

a pod.                                                                                     vo výške 0,00 eur na deň  

6. na záujmovú činnosť                                                                     vo výške 0,00 eur na deň 

 

 

Celková úhrada za služby sa určí ako súčet parciálnych úhrad za obslužné a ďalšie 

činnosti v kalendárnom mesiaci. 

 

     S každým prijímateľom sociálnej služby sa pracuje na základe  vypracovaného 

Individuálneho plánu, tak aby boli rešpektované jeho potreby, požiadavky, ale aj schopnosti 

a zručnosti, ktoré sa snažíme podporovať,  rozvíjať a upevňovať. 

 

Prehľad úhrad za poskytované služby  

 

     Úhrada za pobyt prijímateľov sociálnej služby v Domove sociálnych služieb „SLATINKA“  

je podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a VZN BBSK č. 41/2019 

o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych 

služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.  

 

 

Druh a forma 
sociálnej služby 

Najnižšia úhrada v eur Najvyššia úhrada v eur 
Priemerná úhrada v 

eur 

Útulok pre ženy 
s deťmi 

60,00 99,20 72,60 

 

Vypracovala: Mgr. Eva Mázorová, Mgr. Petra Spišiaková 

 

V Lučenci, dňa 01.01.2022 

 

 

 

 

            Mgr. Renáta Šimová 

Riaditeľka DSS „SLATINKA“ Lučenec 


