Senior POHODA n.o.
CENNÍK SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Špecializované zariadenie s celoročným pobytom
Finančné príspevky

€/1deň

Finančný príspevok na odkázanosť

MPSVaR

Finančný príspevok na prevádzku

BSK

€/1 mesiac

16,17

492,01

9,03

274,79

Odborné činnosti
Sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, pomoc pri pracovnom
v rozsahu podľa §16 zákona o
sociálnych službách prijímateľ úhradu
uplatnení, rozvoj pracovných zručností, pomoc pri odkázanosti
za odborné činnosti neplatí
fyzickej osoby na pomoc inej osoby.

Obslužné činnosti

Stravovanie - racionálna strava

Ubytovanie

Iné obslužné činnosti

€/1deň

€/1 mesiac

raňajky

0,74

22,51

desiata

0,56

17,04

obed

2,50

76,05

olovrant

0,56

17,04

večera

1,88

57,19

jednolôžková izba

17,03

518,17

dvojlôžková izba

17,03

518,17

trojlôžková izba

17,03

518,17

upratovanie

0,20

6,08

pranie

0,15

4,56

údržba šatstva a bielizne

0,05

1,52

žehlenie

0,10

3,04

€/1deň

€/1 mesiac

0,00

0,00

Ďalšie činnosti
záujmová činnosť

Cenník je vydaný podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s § 72 odsek 3, zákona 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.

Poskytovateľ sociálnej služby sa zaväzuje, že prijatie do zariadenia nie je podmienené vyberaním tak
vstupných poplatkov, ako aj darov.

Spôsob platenia úhrady :
Prijímateľ a iná osoba uhradí do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca sumu úhrady za sociálnu službu
(v prípade začatia poskytovania sociálnej služby v mesiaci pomernú časť úhrady uhradí do 5 pracovných
dní) na účet poskytovateľa , číslo účtu SK37 1100 0000 0029 2288 2117, variabilný symbol je rodné číslo
prijímateľa s uvedením mena a priezviska prijímateľa.
Podmienky platenia za sociálnu službu :

a) Ak prijímateľ ukončí svoj pobyt v zariadení výpoveďou alebo mu bola daná výpoveď poskytovateľom,
poskytovateľ sa zaväzuje, že pomernú časť zo zapletenej sumy úhrady vyplatí prijímateľovi (inej osobe)
bankovým prevodom v lehote do 30 pracovných dní odo dňa ukončenia poskytovania sociálnej služby.
b) V prípade úmrtia prijímateľa poskytovateľ sa zaväzuje, že pomernú časť zo zapletenej sumy úhrady
vyplatí inej osobe formou bankového prevodu v lehote do 30 pracovných dní odo dňa ukončenia
poskytovania sociálnej služby za podmienky, že iná osoba tieto finančné prostriedky nahlási na dedičské
konanie.
c) Prijímateľ neplatí úhradu za obslužné činnosti v čase jeho celodennej neprítomnosti (prijímateľ je 24
hodín mimo zariadenia) okrem úhrady za ubytovanie. Neprítomnosť prijímateľa je potrebné nahlásiť u
službukonajúcej zdravotnej sestry deň vopred, najneskôr posledný pracovný deň v týždni aj v prípade
neodobrania niektorej zložky celodennej stravy v konkrétnom dni. Pri vypočítaní hodnoty neodobranej
stravy (napr. obed) sa vychádza z pomernej časti surovinovej hodnoty a režijných nákladov na prípravu
stravy. Vypočítanú hodnotu poskytovateľ' vráti v nasledujúcom mesiaci prijímateľovi (inej osobe) formou
bankového prevodu.
Cenník je platný od 01.02.2022
V Bernolákove, dňa 26.01.2022

podpis oprávnenej osoby

