Cenník poskytovaných služieb v ZPS Sv. Martina
v zmysle 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 (ďalej len "zákon")
Odborné činnosti § 16 zákona:
Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na osobu:
Obslužné činnosti § 17 zákona:
Ubytovanie v 2 lôžkovej izbe na osobu:
Ubytovanie v 3 lôžkovej izbe na osobu:
Stravovanie 5x denne pri racionálnej strave, šetriacej a neslanej diéte:
Raňajky:
Desiata:
Obed:
Olovrant:
Večera:
Režijné náklady:
Spolu stravovanie 5x denne na osobu:
Stravovanie 6x denne pri diabetickej diéte:
Raňajky:
Desiata:
Obed:
Olovrant:
Večera I:
Večera II:
Režijné náklady:
Spolu stravovanie 6x denne na osobu:
Upratovanie na osobu:
Pranie na osobu:
Žehlenie na osobu:
Údržba bielizne a šatstva na osobu:
Ďalšie činnosti § 18 zákona:
Utváranie podmienok na:
1. vykonávanie základnej osobnej hygieny:
2. úschovu cenných vecí:
3. záujmovú činnosť:

Celková suma úhrady za osobu v dvojlôžkovej izbe:
Celková suma úhrady za osobu v trojlôžkovej izbe:

4,33 € /deň

129,90 €/mesiac

5,40 € /deň
4,24 € /deň

162,00 €/mesiac
127,20 €/mesiac

0,70 €/ deň
0,30 €/ deň
2,35 €/ deň
0,30 €/ deň
1,70 €/ deň
1,65 €/ deň
7,00 €/ deň

21,00 €/ mesiac
9,00 €/ mesiac
70,50 €/ mesiac
9,00 €/ mesiac
51,00 €/ mesiac
49,50 €/ mesiac
210,00 €/ mesiac

0,80 €/deň
0,35 €/deň
2,43 €/deň
0,30 €/deň
1,75 €/deň
0,73 €/deň
1,65 €/deň
8,01 €/deň
0,60 €/deň
0,60 €/deň
0,30 €/deň
0,10 €/deň

24,00 €/mesiac
10,50 €/mesiac
72,90 €/mesiac
9,00 €/mesiac
52,50 €/mesiac
21,90 €/mesiac
49,50 €/mesiac
240,30 €/mesiac
18,00 €/mesiac
18,00 €/mesiac
9,00 €/mesiac
3,00 €/mesiac

0,00 €/deň
0,00 €/deň
0,00 €/deň

0,00 €/mesiac
0,00 €/mesiac
0,00 €/mesiac

18,33 € /deň 550,00 €/mesiac
17,17 €/deň 515,00 €/mesiac

Cenník je účinný od 1.6.2017.
spôsob platenia: na základe faktúry bezhotovostným spôsobom na účet organizácie
splatnosť: do 20-teho dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu poskytovania soc. služieb

Richard Bálint
riaditeľ

