
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 
Staromyjavská 889/77, 907 01 Myjava 

 

IČO: 00596264                                                                     DIČ: 2021039944 

CENNÍK 

poskytovaných služieb účinný od 01.01.2023 

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB (DSS) 

Tento cenník sa vydáva v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho 
samosprávneho kraja č. 1/2022 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb 
zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob 
ich určenia a platenia, schváleným uznesením č. 10/2022 na II. zasadnutí Zastupiteľstva 
Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 16.12.2022 s účinnosťou od 01.01.2023.  

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

 a)  racionálna strava    ....................................................................... 11,80 € / deň / prijímateľ 

 b)  iná ako racionálna strava   (napr. diabetická)............................... 12,66 € / deň / prijímateľ      

c)  bezlepková strava   ....................................................................... 13,09 € / deň / prijímateľ                  

2. Výška úhrady prijímateľa za poskytovanú sociálnu  službu:   pobytová celoročná    

 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 

• rozvoj pracovných zručností 0,00 Eur /deň 

• pomoc pri pracovnom uplatnení 0,00 Eur / deň 

Obslužné činnosti  

• ubytovanie 7,50 Eur /deň 

• stravovanie – racionálna strava 4,30 Eur /deň 

                      – iná ako racionálna strava (napr. diabetická) 5,16 Eur /deň 

                      – bezlepková diéta 5,59 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 
 

  



3. Výška úhrady za sociálne služby za mesiac v DSS  pri celoročnom  pobyte sa určí z dennej sadzby 
podľa skutočného počtu kalendárnych dní v danom mesiaci: 

Strava Denná sadzba 28 dní 29 dní  30 dní 31 dní 

racionálna 11,80 € 330,40 342,20 354,00 365,80 

iná ako racionálna 12,66 € 354,48 367,14 379,80 394,46 

bezlepková strava 13,09 € 366,52 379,61 392,70 405,76 

 

4. Suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v DSS s celoročnou formou pobytu a racionálnou 
stravou pre samoplatcov  je vo výške   ekonomicky oprávnených nákladov (EON), ktoré sú aktualizované 
a zverejnené  na webovej stránka www.cssmyjava.sk, v časti Naše služby - EON:  
http://www.cssmyjava.sk/hlavna-stranka/hlavna-stranka/nase-sluzby/eon/eon-
2021.html?page_id=66761         

5. Úhrada za nadštandardné služby: 

a) používanie vlastných elektrospotrebičov vo vlastníctve prijímateľa 
sociálnej služby (napr. TV, rádio, nabíjačka k mobilu, nabíjačka 
k notebooku, chladnička, rýchlovarná kanvica, elektrický ohrievač, 
elektrický bicykel alebo kolobežka, a pod.)* 

3,50 Eur / mes.  

b) poskytnutie služieb v dôsledku svojvoľného zavinenia a porušenia 
domáceho poriadku pod vplyvom alkoholu a podobne 

 

• očistenie (upratanie) akéhokoľvek priestoru interiér / exteriér CSS 
– Jesienka Myjava znečisteného dôsledkom správania a konania sa 
prijímateľa sociálnej služby pod vplyvom alkoholu, omamných 
látok a psychotropných látok 

5,00 Eur 

• okúpanie prijímateľa sociálnej služby znečisteného následkom 
požitia alkoholu, omamných a psychotropných látok 

3,50 Eur 

• vyčistenie odevu prijímateľa sociálnej služby  znečisteného 
dôsledkom požitia alkoholu, omamných a psychotropných látok  

3,50 Eur 
 

• výjazd zamestnancov CSS – Jesienka Myjava pre prijímateľa 
sociálnej služby pod vplyvom alkoholu, omamných 
a psychotropných látok mimo CSS – Jesienka Myjava 

0,60 Eur/km 

• odstránenie vzniknutých škôd na majetku CSS – Jesienka Myjava 
zavinených konaním prijímateľa sociálnej služby pod vplyvom 
alkoholu, omamných a psychotropných látok 
- ak bude následky odstraňovať dodávateľská firma – úhrada 

v plnej výške faktúry od firmy 

podľa výšky 
vzniknutej 
škody 

• odstránenie vzniknutých škôd na majetku CSS – Jesienka Myjava 
v dôsledku úmyselného zavinenia 
- ak bude následky odstraňovať dodávateľská firma – úhrada 

v plnej výške faktúry od firmy 

podľa výšky 
vzniknutej 
škody 

c) odvoz prijímateľa služobným automobilom CSS – Jesienka Myjava  
na žiadosť prijímateľa 

 

• FIAT DUCATO 0,70 Eur /km 

http://www.cssmyjava.sk/


• ŠKODA OCTAVIA 0,60 Eur /km 
*Používanie vlastného spotrebiča je podmienené riadnym nahlásením vedúcej sociálneho úseku, ako aj 

odovzdaním revíznej správy v zmysle aktuálneho Domáceho poriadku, ktorý je zverejnený na webovej 

stránke CSS – Jesienka  a na  pavilóne A v CSS – Jesienka Myjava. Náklady týkajúce sa revízie a kontroly 

elektrospotrebiča si hradí prijímateľ sociálnej služby sám podľa výšky faktúry.  

Zákonom č. 457/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov s účinnosťou od 01.07.2022 sa obmedzuje obeh jednocentových a dvojcentových 

mincí na Slovensku.  

Novelou sa dopĺňa do § 3 ods. 4, ktorý znie: 

„Cena platené v hotovosti sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov, celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej 

v hotovosti, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok 

nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, 

sa zaokrúhľuje nahor. Ak je cena platená v hotovosti súčtom cien za viac kusov toho istého tovaru alebo 

viac kusov rôznych tovarov, zaokrúhľuje sa takto až výsledná cena platená v hotovosti. Cena platená 

v hotovosti vo výške 1 eurocent alebo 2 eurocenty sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov- Takéto zaokrúhľovanie 

ceny nie je porušením cenovej disciplíny podľa tohto zákona.“ 

Zaokrúhli sa až výsledná cena, ak je platená v hotovosti.  

https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/SK/ZZ/2021/457/2020701.html 

 
 Tento cenník nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023 a zároveň sa končí platnosť Cenníka poskytovaných 

sociálnych služieb Centra sociálnych služieb – Jesienka Myjava zo dňa  01.07.2022.  

 

 

V Myjave, dňa 30.12.2022  

 
PhDr. Hana Feriancová 

                    riaditeľka  
                      CSS – Jesienka Myjava 
 

 
 
 
 
 
 
 
Za Výbor samosprávy prijímateľov sociálnej služby CSS – Jesienka Myjava 
 
Viera Hvorecká  
 
Slavko Duga 
 
Anna Vydarená 

https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/SK/ZZ/2021/457/2020701.html


 


