
Domov sociálnych služieb – Púchov - Nosice 

57, 020 01 Púchov 
 

IČO: 00628115                                                                     DIČ: 2020616741 

 

CENNÍK 

poskytovaných služieb účinný od 01.01.2021 

Tento cenník sa vydáva v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho 

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

č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených 

Trenčianskym samosprávnym krajom, určení súm úhrady za sociálne služby a spôsob ich 

určenia a platenia, schváleným uznesením č. 579/2020 na XXVI. zasadnutí Zastupiteľstva TSK 

dňa 23.11.2020 

       

1.   Suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v DSS  s celoročnou a týždennou formou pobytu  

a racionálnou stravou je vo výške  10,80 Eur/deň 

 

2.  Výška stravnej jednotky   

 a)  racionálna strava    .....................................................................    3,30 Eur / deň 

 b)  iná ako racionálna strava   .........................................................    3,96 Eur/ deň      

c)  bezlepková diéta   ......................................................................    4,29 Eur / deň                  

3. Výška úhrady prijímateľa za poskytovanú sociálnu  službu:   pobytová celoročná/týždenná    

 Odborné činnosti  

 pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 

osoby pri úkonoch sebaobsluhy 

0,00 Eur/deň 

 sociálne poradenstvo 0,00 Eur /deň 

 sociálna rehabilitácia 0,00 Eur /deň 

 ošetrovateľská starostlivosť 0,00 Eur /deň 

 výchova 0,00 Eur /deň 

Obslužné činnosti  

 ubytovanie 7,50 Eur /deň 

 stravovanie – racionálna strava 3,30 Eur /deň 

                      – iná ako racionálna strava ( diabetická,   

                                                                   bezlaktózová) 

3,96 Eur /deň 

                      – bezlepková diéta 4,29 Eur /deň 

 upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 0,00 Eur /deň 

Ďalšie činnosti  

 úschova cenných vecí 0,00 Eur /deň 

 záujmová činnosť 0,00 Eur /deň 

 osobné vybavenie 0,00 Eur/deň 

 vreckové a vecné dary 0,00 Eur/deň 



 pracovná terapia  0,00 Eur/deň 

 

4. Výška úhrady na mesiac  pri celoročnom pobyte sa určí z dennej sadzby podľa skutočného počtu 

dní                                                                                                                                                                                                                                                                               

     v danom kalendárnom mesiaci: 

 

Strava 
Denná 

sadzba 
28 dní 30 dní  31 dní 

racionálna 10,80 € 302,40 324,00  334,80  

iná ako racionálna 11,46 € 320,88  343,80   355,26 

bezlepková diéta 11,79 € 330,12  353,70 365,49 

   

5. Výška úhrady na mesiac  pri týždňovom pobyte sa určí z dennej sadzby podľa skutočného počtu dní        

       v danom kalendárnom mesiaci: 

                                                                                                                                                                                                                                                           

Strava 
Denná 

sadzba 
22 dní 

racionálna 10,80 € 237,60 

iná ako racionálna 11,46 € 252,12  

bezlepková diéta 11,79 € 259,38  

 

6.   Suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v DSS  s ambulantnou formou pobytu   

 

7.  Výška stravnej jednotky   

 a)  racionálna strava    .....................................................................    3,30 Eur / deň 

 b)  iná ako racionálna strava   .........................................................    3,96 Eur/ deň      

c)  bezlepková diéta   ......................................................................    4,29 Eur / deň                  

8. Výška úhrady prijímateľa za poskytovanú sociálnu  službu:   ambulantná    

a) pri ambulantnom pobyte do 4 hod .................................................   5,77 Eur/deň 

b) pri ambulantnom pobyte do 8 hod     ..................................................   7,84 Eur/deň    

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

      neúmyselne : 

     odstraňovanie následkov formou opravy alebo kúpy dodávateľskou formou, podľa druhu a rozsahu   

     spôsobenej škody v plnej výške  ............................................ maximálne však vo výške  50,- Eur 

  

      



V Púchove - Nosiciach dňa 30.12.2020 

 

         

 

Ing. Gabriela Hrončeková 

        riaditeľka DSS Púchov - Nosice 

 


