
Príloha č. 5 

Cenník platieb pre prijímateľov v ZpS DOMOV PRI KAŠTIELI 
 
 

Odborné činnosti: 
 

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby: 
II-III. stupeň (samoplatca)    1,00 €/1 deň 
IV. stupeň      1,20 €/1 deň 
V. stupeň      1,60 €/1 deň 
VI. stupeň      1,90 €/1 deň 
 

 
Obslužné činnosti: 

 
Ubytovanie: 
dvojlôžková izba     7,00 €/1 deň 
jednolôžková izba     9,00 €/1 deň 
 
Stravovanie: 
- základná stravná jednotka racionálna: 
raňajky + desiata     2,00 €/1 deň 
obed       2,96 €/1 deň 
olovrant      0,52 €/1 deň 
večera       1,92 €/1 deň 

Spolu       7,40 €/1 deň 
 
- stravná jednotka  s indikovanou diétou č. 9 - diabetická: 
raňajky      1,70 €/1 deň 
desiata      0,60 €/1 deň 
obed       3,40 €/1 deň 
olovrant      0,60 €/1 deň 
večera       1,70 €/1 deň 
večera II.      0,52 €/1 deň 

Spolu       8,55 €/1 deň1 
 
V prípade, že prijímateľ má inú diétu, alebo špecifické požiadavky na stravovanie, ktoré 
v tomto cenníku nie sú uvedené, podpisom Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby zároveň 
prijímateľ udeľuje súhlas, že mu bude takáto strava účtovaná v súlade s cenami platnými 
v danom čase (napr. dané sumy poplatkov za stravu sa budú meniť v závislosti na 
aktuálnych cenách dodávateľa za stravu ním dodávanú). 
 
Upratovanie a pranie, žehlenie,  
údržbu šatstva a bielizne:          1,50 €/1 deň 
 
Poskytovanie osobného vybavenia:  bezplatne 
 
Úschova cenných vecí, osobných vecí a 
finančných prostriedkov:    bezplatne 
 
Zabezpečenie záujmovej činnosti:   bezplatne 
 
 

 
1 Stravná jednotka zaokrúhlená v zmysle návrhu ceny stravných jednotiek poskytovateľom stravy DDS 
Ladomerská Vieska.  
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Nadštandardné/voliteľné služby: 
chladnička na izbe     5,00 €/1 mes. 
mikrovlnka na izbe     2,00 €/1 mes. 
varná kanvica      2,00 €/1 mes. 
rádio, fén, holiaci strojček    1,50 €/1 mes. 
 

a) každá očista priestorov zariadenia, ktorá bola spôsobená úmyselne prijímateľom 

sociálnej služby (napr. znečistenie pod vplyvom alkoholu, pľuvanie, močenie, stolica ...). 

Poplatok za každú takúto službu je v sume 4,00 €. 

 

b) každé pranie šatstva a bielizne prijímateľa sociálnej služby, ktoré bolo zašpinené z 

dôvodu požitia alkoholu a iných omamných látok. 

Poplatok za každú takúto službu je v sume 4,00 €. 

 

c) každá očista (vykonanie osobnej hygieny) prijímateľa sociálnej služby z dôvodu požitia 

alkoholu a iných omamných látok. 

Poplatok za každú takúto službu je v sume 4,00 €. 

 

Samoplatca, ktorý nespĺňa  podmienku odkázanosti na umiestnenie do ZpS, má povinnosť 
platiť plnú sumu ekonomicky oprávnených nákladov (EON). Sumu EON zverejňuje 
poskytovateľ sociálnej služby v zmysle platnej legislatívy na svojom webovej stránke – 
www.ziar.sk/domovprikastielino. 
 

http://www.ziar.sk/domovprikastielino

