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 CSSB/2021/39-2                                                                                                                      zo dňa 1.apríla  2021 

Reg.č.:2021/739 

C E N N Í K 
sociálnych služieb poskytovaných prijímateľom sociálnej služby 

v Špecializovanom zariadení s celoročnou sociálnou službou CSS – Bôrik, Nitrianske Pravno 

účinný od 1. apríla 2021 

 

Tento cenník sa vydáva v súlade s ustanoveniami Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho 

samosprávneho kraja č.34/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie 

Trenčianskeho samosprávneho kraja  č.2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach 

sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za 

sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia v znení Všeobecného záväzného nariadenia 

Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 30/2020. Schválené uznesením č. 579/2020  

Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 23.11.2020 s účinnosťou dňa 01.01.2021 

 

1.Suma úhrady za poskytované sociálnej služby  v Špecializovanom zariadení s celoročnou 

pobytovou formou a racionálnou stravou pre samoplatcov je vo výške ekonomických 

oprávnených nákladov /EON/ ktoré sú aktualizované a zverejnené v časti: O nás – 

zverejňovanie dokumentov – ekonomické oprávnené náklady. http://www.csspravno.sk/hlavna-

stranka/hlavna-stranka/o-nas/zverejnovanie-dokumentov/ekonomicky-opravnene-

naklady.html?page_id=39767 

 

 

 

2. Suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v Špecializovanom zariadení s celoročnou 

formou pobytu a racionálnou stravou je vo výške 12,90 €/ deň, čo predstavuje 35% 

z priemerných EON. 

 

3.Denná úhrada pozostáva: 

Obslužné činnosti: 

 Stravovanie 

               -   výška úhrady za racionálnu stravu..................................................................3,50 € 

Schválená stravná jednotka sa zvyšuje o 20% na deň na prijímateľa , ktorému sa poskytuje iná ako 

racionálna a bezlepková diéta, a o30% na deň na prijímateľa ktorému sa poskytuje bezlepková 

diéta.  

 Ubytovanie .............................................................................................................   9,40 €  

 Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva .....................................    0,00 €     

Odborné činnosti: 

   Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby..........................................    0,00 €    

  Sociálne poradenstvo .............................................................................................    0,00 € 

  Sociálna rehabilitácia..............................................................................................   0,00 € 

 Rozvoj pracovných zručností..................................................................................    0,00 € 

 Ošetrovateľská starostlivosť....................................................................................    0,00 € 

 

Ďalšie činnosti:  

 Úschova cenných vecí.............................................................................................    0,00 € 

http://www.csspravno.sk/hlavna-stranka/hlavna-stranka/o-nas/zverejnovanie-dokumentov/ekonomicky-opravnene-naklady.html?page_id=39767
http://www.csspravno.sk/hlavna-stranka/hlavna-stranka/o-nas/zverejnovanie-dokumentov/ekonomicky-opravnene-naklady.html?page_id=39767
http://www.csspravno.sk/hlavna-stranka/hlavna-stranka/o-nas/zverejnovanie-dokumentov/ekonomicky-opravnene-naklady.html?page_id=39767
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 Osobné vybavenie...................................................................................................    0,00 € 

 Záujmová činnosť...................................................................................................    0,00 € 

    

 

 

4. Úhrada za nadštandardné služby: 

 Používanie elektrospotrebiča na izbe/ chladnička, TV a satelit /.........................   3,50 €/ mes. 

 Dovoz a odvoz prijímateľa, štátnych úradníkov  motorovým vozidlom CSS – Bôrik na 

základe vlastnej žiadosti prijímateľa: 

štartovné............................................................................................................................   0,70 €   

prepravné za 1 km.............................................................................................................   0,50 € 

 

 5. Úhrada nákladov za spôsobenú škodu , ktorú prijímateľ služby spôsobil úmyselne alebo 

neúmyselne: 

Pri úmyselnom alebo neúmyselnom poškodení majetku zariadenia bude prijímateľovi sociálnej 

služby stanovená úhrada v plnej výške nadobúdanej ceny nového a stým spojenými obstarávacími 

nákladmi. 

 

Tento cenník nadobúda účinnosť dňom 01. 04. 2021 

Zároveň sa končí platnosť Cenníka sociálnych služieb poskytovaných v Špecializovanom zariadení  

CSS – Bôrik zo dňa 01.01.2021. 

 

               

 

..........................................................                                          .............................................. 

za výbor prijímateľov soc. služieb                                                      Ing. Róbert Orság,v.r.  

            Weissová Mária,v.r.                                                                    riaditeľ CSS - Bôrik        


