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

 

IČO: 00596264                                                                     DIČ: 2021039944 

CENNÍK 

poskytovaných služieb účinný od 01.03.2021 

ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE (ŠZ) 

Tento cenník sa vydáva v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho 
samosprávneho kraja č. 34/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 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 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho 
samosprávneho kraja č. 30/2020, ktoré bolo schválené uznesením č. 579/2020 na XXVI. zasadnutí 
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 23.11.2020. 

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

 a)  racionálna strava    .....................................................................    12,90 € / deň / prijímateľ 

 b)  iná ako racionálna strava   (napr. diabetická)............................... 13,60 € / deň / prijímateľ      

c)  bezlepková strava   ....................................................................... 13,95 € / 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 

Obslužné činnosti  

• ubytovanie 9,40 Eur /deň 

• stravovanie – racionálna strava 3,50 Eur /deň 

                      – iná ako racionálna strava (napr. diabetická) 4,20 Eur /deň 

                      – bezlepková diéta 4,55Eur /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 ŠZ  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 12,90 € 361,20 374,10 387,00 399,90 

iná ako racionálna 13,60 € 380,80 394,40 408,00 421,60 

bezlepková strava 13,95 € 390,60 404,55 418,50 432,45 

 

4. Suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v ŠZ s celoročnou formou pobytu a racionálnou 
stravou pre samoplatcov  je vo výške    EON :   1 086,44 Eur.         

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

- odstraňovanie následkov formou opravy alebo kúpy dodávateľskou firmou, podľa druhu a rozsahu 
spôsobenej škody v plnej výške                                                                         

6. Úhrada za nadštandardné služby: 

a) používanie vlastných elektrospotrebičov na izbách  

• televízor 1,00 Eur/deň 

• rádio 1,00 Eur /deň 

• nabíjačka (napr. na mobilný telefón, počítač, tablet, prípadne iný 
elektrický spotrebič ) 

1,00 Eur /deň 

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

 

• ak budú následky odstraňovať zamestnanci CSS – Jesienka Myjava, 
za každú začatú hodinu každého zamestnanca CSS – Jesienka 
Myjava. ktorý sa na odstraňovaní následkov podieľal 

5,00 Eur 

• ak bude následky odstraňovať dodávateľská firma úhrada v plnej 
výške faktúry 
od firmy 

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

 

• FIAT DUCATO 0,50 Eur /km 

• ŠKODA OCTAVIA 0,40 Eur /km 

d) nákup pre prijímateľov 0,20 Eur/nákup 
 

*Používanie vlastného spotrebiča je podmienené riadnym nahlásením vedúcej sociálneho úseku, ako aj 

odovzdaním revíznej správy v zmysle OS 12/2019 Domáci poriadok, ktorý je zverejnený na webovej 

stránke CSS – Jesienka  a na  pavilóne A v CSS – Jesienka Myjava. 

 

 



Tento cenník nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021 a zároveň sa končí platnosť Cenníka poskytovaných 

sociálnych služieb Centra sociálnych služieb – Jesienka Myjava zo dňa  01.10.2020.  

 

 

V Myjave, dňa 01.03.2021 

 

         
 

PhDr. Hana Feriancová 
                    riaditeľka  
                      CSS – Jesienka Myjava 

 


