
Stanovenie výšky celkovej mesačnej úhrady klienta za poskytovanie 

sociálnych služieb a cenník doplnkových služieb v SENIOR Nitrianske 

Rudno, n.o. 

 

V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení 

neskorších predpisov je stanovená výška celkovej úhrady klienta za poskytovanie sociálnych 

služieb a cenník doplnkových služieb v zariadení SENIOR Nitrianske Rudno, n.o. na základe 

uznesenia správnej rady zo dňa 12.10.2020 s účinnosťou od 1.1.2021 nasledovne: 

Doplatok za odborné a obslužné činnosti vykonávané pri poskytovaní sociálnych služieb 

(ZpS, ZoS, DSS) v zariadení SENIOR Nitrianske Rudno, n.o 

 

Odborné činnosti 

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby: 
 

 

 

Obslužné činnosti  

 

 

 

 

Stravovanie 

 Racionálna strava  - 4,50 €/osoba/deň 

Raňajky 0,80 € 

Desiata 0,40 € 

Obed 1,40 € 

Olovrant 0,40 € 

Večera 1,00 € 

2. Večera 0,50 € 

 

 Diabetická strava – 5,1 €/osoba/deň 

Raňajky 0,80 € 

Desiata 0,40 € 

Obed 1,70 € 

Olovrant 0,40 € 

Večera 1,20 € 

2. Večera 0,60 € 

 

Stupeň odkázanosti  IV. 0 €/osoba/deň 

Stupeň odkázanosti V. 0 €/osoba/deň 

Stupeň odkázanosti VI. 0 €/osoba/deň 

Ubytovanie 12,50 €/osoba/deň 

Upratovanie 2,00 €/osoba/deň 

Pranie 1,00 €/osoba/deň 

Žehlenie 0,50 €/osoba/deň 

Údržba šatstva a bielizne 0,40 €/osoba/deň 



 Bezlepková strava – 5,5 €/osoba/deň 

Raňajky 0,90 € 

Desiata 0,40 € 

Obed 1,90 € 

Olovrant 0,40 € 

Večera 1,30 € 

2. Večera 0,60 € 

 

Celková suma úhrady za odborné, obslužné a ďalšie činnosti :  

 

Celková suma 

úhrady 

1 deň/ € 28 dní/ € 29 dní/ € 30 dní/ € 31 dní/ € 

 racionálna strava 20,90 585,20 606,10 627,00 647,90 

 diabetická strava 21,50 602,00 623,50 645,00 666,50 

 bezlepková strava  21,90 613,20 635,10 657,00 678,90 

       

Každý mesiac sa prepočítava na počet dní v mesiaci t.j. 28/29/30/31. 

K takto stanovenej úhrade sa priráta mesačná úhrada za zmluvne dohodnuté doplnkové 

služby pre celoročnú formu soc. služby. 

 

Cenník -  doplnkové služby 

 

Používanie vlastného TV 5 €/mesiac 

Používanie vlastného rádia 2 €/mesiac 

Používanie vlastnej rýchlovarnej kanvice 5 €/mesiac 

Používanie vlastnej chladničky 5 €/mesiac 

Za odstránenie následkov v dôsledku 

svojvoľného zavinenia a porušenia 

domáceho poriadku: 

Odstraňovanie následkov 
dodávateľskou firmou v plnej 

výške 

 

 

 

 

 

V Nitrianskom Rudne, 19.10.2020 

                                                                                      

 

                                                                                SENIOR Nitrianske Rudno, n.o 
 

 


