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Podrobnosti o spôsobe určenia výšky úhrady za poskytované  
sociálne služby 

Stredisko DSS M. R. Štefánika Zvolen 
 
 

Výška úhrady za poskytované sociálne služby sa určuje v zmysle Všeobecne záväzného 
nariadenia BBSK č. 41/2019  o  podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení 
úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK (v platnom 
znení).  

 
Forma poskytovaných služieb: celoročná pobytová sociálna služba 

 
 
Prijímateľ sociálnej služby Strediska DSS M. R. Štefánika Zvolen platí úhradu za: 
 

a) odborné činnosti 
b) obslužné činnosti a 
c) ďalšie činnosti 
d) iné činnosti 

 
 

1.   ÚHRADA ZA ODBORNÚ  ĆINNOSŤ 
 
§  5  ods. 1   
Denná úhrada za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 
v závislosti od stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby určeného 
v posudku o odkázanosti na sociálnu službu: 
- pre l - III. stupeň  v sume  1,20 €  
- pre lV. stupeň v sume  1,90 € 
- pre  V. stupeň v sume  2,60 €  
- pre VI. stupeň v sume  3,30 € 
 
 

2. ÚHRADA ZA OBSLUŹNÚ  ĆINNOSŤ  
 
Podľa § 6  obslužné činnosti sú podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o  živnostenskom podnikaní v znení 
neskorších predpisov: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba 
bielizne a šatstva.  
 
 
2A  Úhrada za stravovanie  
 
Hodnota stravnej jednotky v zmysle VZN BBSK č. 41/2019, § 6a podľa jednotlivých vekových 
kategórií je nasledovná:    
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Veková   Výška stravnej 

Spolu 

Z toho: 
kategória  jednotky 

Rozpätie stravnej 

jednotky / € 

Režijné náklady 

(20%) 
Štruktúra stravy Suroviny 

Réžia 

(20%) 
Spolu 

do 3 rokov 

Racionálna strava           

2,80 

  raňajky 20% 0,5600 0,1120 0,6720 

 desiata 7% 0,1960 0,0392 0,2352 

3,3600 obed 40% 1,1200 0,2240 1,3440 

0,56 
  olovrant 7% 0,1960 0,0392 0,2352 

  večera 26% 0,7280 0,1456 0,8736 

Diétna, diabetická strava (+15 %)           

2,40 - 3,00 

3,22 

  raňajky 20% 0,6440 0,1288 0,7728 

  desiata 7% 0,2254 0,0451 0,2705 

3,8640 obed 40% 1,2880 0,2576 1,5456 

0,6440 

  olovrant 7% 0,2254 0,0451 0,2705 

  večera 20% 0,6440 0,1288 0,7728 

  večera II. 6% 0,1932 0,0386 0,2318 

Bezlepková a bezlaktózová strava ( +25%)         

3,50 

4,2000 

raňajky 20% 0,7000 0,1400 0,8400 

desiata 7% 0,2450 0,0490 0,2940 

obed 40% 1,4000 0,2800 1,6800 

0,70 
olovrant 7% 0,2450 0,0490 0,2940 

večera 26% 0,9100 0,1820 1,0920 

 

Veková   Výška stravnej 

Spolu 

Z toho: 
kategória  jednotky 

Rozpätie stravnej 

jednotky / € 

Režijné náklady 

(20%) 
Štruktúra stravy Suroviny 

Réžia 

(20%) 
Spolu 

od 3 - 6  rokov 

Racionálna strava           

3,00 

  raňajky 20% 0,6000 0,1200 0,7200 

 desiata 7% 0,2100 0,0420 0,2520 

3,6000 obed 40% 1,2000 0,2400 1,4400 

0,60 
  olovrant 7% 0,2100 0,0420 0,2520 

  večera 26% 0,7800 0,1560 0,9360 

Diétna, diabetická strava (+15 %)           

2,50 - 3,20 

3,45 

  raňajky 20% 0,6900 0,1380 0,8280 

  desiata 7% 0,2415 0,0483 0,2898 

4,1400 obed 40% 1,3800 0,2760 1,6560 

0,69 

  olovrant 7% 0,2415 0,0483 0,2898 

  večera 20% 0,6900 0,1380 0,8280 

  večera II. 6% 0,2070 0,0414 0,2484 

Bezlepková a bezlaktózová strava ( +25%)         

3,75 

4,5000 

raňajky 20% 0,7500 0,1500 0,9000 

desiata 7% 0,2625 0,0525 0,3150 

obed 40% 1,5000 0,3000 1,8000 

0,75 
olovrant 7% 0,2625 0,0525 0,3150 

večera 26% 0,9750 0,1950 1,1700 
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od 6 - 10  rokov 

Racionálna strava           

3,00 

  raňajky 20% 0,6000 0,1200 0,7200 

 desiata 7% 0,2100 0,0420 0,2520 

3,6000 obed 40% 1,2000 0,2400 1,4400 

0,60 
  olovrant 7% 0,2100 0,0420 0,2520 

  večera 26% 0,7800 0,1560 0,9360 

Diétna, diabetická strava (+15 %)           

2,60 - 3,50 

3,45 

  raňajky 20% 0,6900 0,1380 0,8280 

  desiata 7% 0,2415 0,0483 0,2898 

4,1400 obed 40% 1,3800 0,2760 1,6560 

0,69 

  olovrant 7% 0,2415 0,0483 0,2898 

  večera 20% 0,6900 0,1380 0,8280 

  večera II. 6% 0,2070 0,0414 0,2484 

Bezlepková a bezlaktózová strava ( +25%)         

3,75 

4,5000 

raňajky 20% 0,7500 0,1500 0,9000 

desiata 7% 0,2625 0,0525 0,3150 

obed 40% 1,5000 0,3000 1,8000 

0,75 
olovrant 7% 0,2625 0,0525 0,3150 

večera 26% 0,9750 0,1950 1,1700 

 

Veková   Výška stravnej 

Spolu 

Z toho: 
kategória  jednotky 

Rozpätie stravnej 

jednotky / € 

Režijné náklady 

(20%) 
Štruktúra stravy Suroviny 

Réžia 

(20%) 
Spolu 

od 10 - 18  rokov 

Racionálna strava           

3,20 

  raňajky 20% 0,6400 0,1280 0,7680 

  desiata 7% 0,2240 0,0448 0,2688 

3,8400 obed 40% 1,2800 0,2560 1,5360 

0,64 
  olovrant 7% 0,2240 0,0448 0,2688 

  večera 26% 0,8320 0,1664 0,9984 

Diétna, diabetická strava (+15 %)           

2,80 - 3,90 

3,68 

  raňajky 20% 0,7360 0,1472 0,8832 

  desiata 7% 0,2576 0,0515 0,3091 

4,4160 obed 40% 1,4720 0,2944 1,7664 

0,7360 

  olovrant 7% 0,2576 0,0515 0,3091 

  večera 20% 0,7360 0,1472 0,8832 

  večera II. 6% 0,2208 0,0442 0,2650 

Bezlepková a bezlaktózová strava ( +25%)         

4,00 

4,8000 

raňajky 20% 0,8000 0,1600 0,9600 

desiata 7% 0,2800 0,0560 0,3360 

obed 40% 1,6000 0,3200 1,9200 

0,80 
olovrant 7% 0,2800 0,0560 0,3360 

večera 26% 1,0400 0,2080 1,2480 
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od 18  rokov 

Racionálna strava           

3,20 

  raňajky 20% 0,6400 0,1280 0,7680 

 desiata 7% 0,2240 0,0448 0,2688 

3,8400 obed 40% 1,2800 0,2560 1,5360 

0,64 
  olovrant 7% 0,2240 0,0448 0,2688 

  večera 26% 0,8320 0,1664 0,9984 

Diétna, diabetická strava (+15 %)           

3,68 

  raňajky 20% 0,7360 0,1472 0,8832 

od 18 - 60 rokov   desiata 7% 0,2576 0,0515 0,3091 

2,70 - 3,90 4,4160 obed 40% 1,4720 0,2944 1,7664 

  

0,7360 

  olovrant 7% 0,2576 0,0515 0,3091 

od 60 rokov   večera 20% 0,7360 0,1472 0,8832 

2,70 - 3,70   večera II. 6% 0,2208 0,0442 0,2650 

  Bezlepková a bezlaktózová strava ( +25%)         

  

4,00 

4,8000 

raňajky 20% 0,8000 0,1600 0,9600 

  desiata 7% 0,2800 0,0560 0,3360 

  obed 40% 1,6000 0,3200 1,9200 

  
0,80 

olovrant 7% 0,2800 0,0560 0,3360 

  večera 26% 1,0400 0,2080 1,2480 

 
 
2B   Úhrada za ubytovanie 
 
Výška úhrady za ubytovanie  sa určuje podľa  § 6b. 
§  6b,  ods. 2 
     Výška úhrady za bývanie  v stredisku  DSS za jeden deň na prijímateľa sociálnej služby 
určí, ak toto nariadenie neustanovuje inak, ako súčet : 

a) násobku dennej sadzby úhrady za užívanie 1 m2  podlahovej plochy obytnej 
miestnosti a podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú prijímateľ 
sociálnej služby užíva, 

b) dennej sadzby úhrady za užívanie vybavenia obytnej miestnosti a užívanie 
spoločných priestorov, 

c) dennej sadzby úhrady za vecné plnenia spojené s bývaním. 
 
§  6b, ods. 3 
Denná sadzba za  užívanie  1 m2  podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva 
obytnej miestnosti je :  

a) pokiaľ obytná jednotka plne nezodpovedá svojim dispozičným riešením a vybavením 
podmienkam stanoveným osobitným právnym predpisom je 0,12 € / m2 

b) pokiaľ obytná jednotka zodpovedá svojim dispozičným riešením a vybavením 
podmienkam stanoveným osobitným predpisom je denná sadzba 0,18 € / m2. 
 

§  6b,  ods. 5 písm. a 
Úhrada za bývanie určená podľa ods. 3  sa  zvyšuje  o :  

a) 0,60 € za deň, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden  prijímateľ 
sociálnej služby,  

b) 0,30 €  za deň, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja prijímatelia 
sociálnej služby,                              



Príloha č. 1 
 

 
Interná smernica č. 3/2020 Domáci poriadok  Strana 5 z 6 

c) 0.00 € za  deň, ak  podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú traja prijímatelia 
sociálnej služby 

 
§ 6b,  ods. 5 písm. b  
Ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú štyria a viac prijímateľov sociálnej služby, 
úhrada za bývanie určená podľa odseku 3 sa znižuje o 0,05 €  za deň, za každého užívateľa 
nad limit troch prijímateľov sociálnej služby v jednej obytnej miestnosti stanovený osobitným 
predpisom. Celková výška základnej úhrady za užívanie obytnej podlahovej plochy však 
nesmie byť nižšia ako  0,04  €  za deň. 
 
§ 6b,  ods. 6 
Denná sadzba úhrady za užívanie prevádzkového zariadenia a  vybavenia obytnej 
miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a za užívanie spoločných priestorov a ich 
vybavenia je 0,06 € 
 
§ 6b,  ods. 7 
Denná sadzba úhrady za vecné plnenia spojené s bývaním je : 

a) základná:  0,40 €,  
ak obytná jednotka nie je vybavená vlastným meračom elektrickej energie,  

b) individuálna: 0,10 €,   
za každý používaný elektrický spotrebič pre individuálnu potrebu prijímateľov sociálnej 
služby, ak obytná jednotka nie je vybavená vlastným meračom elektrickej energie.  

 
§ 6b,  ods. 10 
Ak elektrospotrebič pre individuálnu potrebu užíva viac prijímateľov sociálnej služby, úhrada 
určená   za jeho  užívanie podľa odseku 7 písm. a) sa zvyšuje o 20 % za každého ďalšieho 
prijímateľa sociálnej služby a určuje sa pomernou časťou podľa počtu prijímateľov sociálnej 
služby, ktorí daný elektrospotrebič užívajú. 

 
 
2C   ÚHRADA  ZA  UPRATOVANIE, PRANIE, ŹEHLENIE A ÚDRŹBA BIELIZNE A      
       ŚATSTVA 
 
Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva sa  určuje podľa  § 
6c. 

 

§ 6c,  ods.  1 
Výška úhrady za upratovanie  sa  stanovuje na deň na prijímateľa sociálnej služby vo výške 
0,50 € . 
 

§ 6c,  ods.  2 
Výška úhrady za pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva sa stanovuje na deň na 
prijímateľa sociálnej služby vo výške 0,50 €.   
 
 

II.  SPÔSOB  URĆENIA  ÚHRADY  
§ 9  ods . 1  
Výška celkovej úhrady za platené služby v stredisku DSS sa v kalendárnom mesiaci určuje  
ako 30-násobok dennej sadzby za odborné a obslužné činnosti. 
 

§ 9  ods . 3 
Celková úhrada za odborné a obslužné činnosti sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta, 
smerom nahor. 
 

§ 9  ods   5 



Príloha č. 1 
 

 
Interná smernica č. 3/2020 Domáci poriadok  Strana 6 z 6 

Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné činnosti, obslužné činnosti, ďalšie 
činnosti a iné činnosti v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie. 
Úhradu za starostlivosť je  povinný uhradiť do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 
V stredisku DSS prijímatelia sociálnej služby platia úhradu bezhotovostne : 

a) po poukázaní dôchodku na depozitný účet Domova dôchodcov a domova 
sociálnych služieb, Záhonok-Zvolen  zo sociálnej poisťovne prevodom z tohto účtu, 

b) platbou cez bankový účet 
 

 

3. INÉ  ČINNOSTI 
 

Klient je povinný zaplatiť do pokladne DD a DSS Záhonok Zvolen jednorazovú úhradu vo 
výške 20 € za výmenu posteľnej bielizne, poskytnutie osobnej hygieny a upratovanie 
v prípadoch, ku ktorým došlo v priamej súvislosti s nadmerným požitím alkoholických 
nápojov, omamných látok a pod. 
 

 

 

Príloha je platná od 01.02.2019 
 


