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Podrobnosti o spôsobe určenia výšky úhrady za poskytované  
sociálne služby 

v DD a DSS Záhonok Zvolen 
 
 

Výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa určuje v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 
Banskobystrického samosprávneho kraja č. 41/2019  o  podmienkach poskytovania sociálnych služieb 
a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK (v platnom 
znení).  

 
Druh poskytovanej služby:  - zariadenie pre seniorov 
     - domov sociálnych služieb 
 
Forma poskytovaných služieb: - celoročná pobytová sociálna služba 
 

 
Prijímateľ sociálnej služby DD a DSS Záhonok Zvolen platí úhradu za: 
 

a) odborné činnosti 
b) obslužné činnosti 
c) ďalšie činnosti poskytnuté v zmysle zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a 
d) iné činnosti poskytnuté v zmysle osobitnej zmluvy 

 
 
1. SPÔSOB URČENIA A VÝŠKA ÚHRADY ZA ODBORNÉ ČINNOSTI (VZN BBSK č. 41/2019, § 5, 

ods. 1, písm. a)) 
 

Výška úhrady za odborné činnosti sa stanovuje na deň na prijímateľa v závislosti od stupňa 
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby určeného v posudku o odkázanosti 
na sociálnu službu.  
 
Prijímateľ platí úhradu za: 
Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby: 
 
➢ v Zariadení pre seniorov (celoročná pobytová forma) je denná sadza úhrady určená 

nasledovne:  
  pre   I. – IV. stupeň vo výške 2,20 € 
  pre   V.  stupeň vo výške 2,90 € 
  pre   VI. stupeň vo výške 3,60 € 
  § 35 ods. 1 písm. b) vo výške 2,20 € (poskytovanie sociálnej služby z iných vážnych dôvodov 

v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách) 
 
➢ v Domove sociálnych služieb (celoročná pobytová forma) je denná sadza úhrady určená 

nasledovne:  
  pre   I. – III. stupeň vo výške 1,20 € 
  pre   IV. stupeň vo výške 1,90 € 
  pre   V.  stupeň vo výške 2,60 € 
  pre   VI. stupeň vo výške 3,30 € 

 
Ostatné odborné činnosti uvedené v § 16 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách nie 
sú spoplatnené. 
 

 
2. SPÔSOB URČENIA A VÝŠKA ÚHRADY ZA OBSLUŽNÉ ČINNOSTI 

Podľa zákona č. 448/2008 Z.z. a § 6 VZN BBSK č. 41/2019 obslužnými činnosťami sú:  
 
ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. 
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2. A   Úhrada za stravovanie 

V súlade s VZN BBSK č. 41/2019, § 6a je výška stravnej jednotky zodpovedajúca celodennému 
stravovaniu t.j. raňajky, desiata, obed, olovrant, večera na deň pre prijímateľa určená podľa typu 
stravy nasledovne:  
 
- racionálna strava a šetriaca diéta  3,20 €   
- diabetická diéta    3,68 € 
- bezlepková a bezlaktózová strava 4,00 €   

 
Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny.  
 
Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy, 
ktoré sa určujú vo výške 20 % stravnej jednotky. Do režijných nákladov sú zahrnuté nevyhnutné 
náklady stravovacej prevádzky, a to najmä energie, vodné a stočné, vývoz odpadu, čistiace 
a dezinfekčné prostriedky, pranie obrusov, utierok, opravy a údržba technológie a priestorov 
stravovacej prevádzky,  mzdy zamestnancov, poistné, ochranné a pracovné pomôcky). 
 
Celková hodnota celodennej stravy pre prijímateľa DD a DSS Záhonok je: 
 

• pri racionálnej strave a šetriacej diéte 3,84   € 

• pri diabetickej diéte   4,416 €  

• pri bezlepkovej a bezlaktózovej strave 4,80   € 
 
 

Denná úhrada za stravovanie sa určí vo výške celkovej hodnoty stravy na deň, podľa rozsahu 
odoberaných jedál. 
  

 

Veková   Výška stravnej 

Spolu 

Z toho: 
kategória  jednotky 

Rozpätie stravnej 

jednotky / € 

Režijné náklady 

(20%) 
Štruktúra stravy Suroviny Réžia (20%) Spolu 

 

 

 

 

 

 

 

od 18  rokov 

Racionálna strava           

3,20 

  raňajky 20% 0,6400 0,1280 0,7680 

  desiata 7% 0,2240 0,0448 0,2688 

3,8400 obed 40% 1,2800 0,2560 1,5360 

0,64 
  olovrant 7% 0,2240 0,0448 0,2688 

  večera 26% 0,8320 0,1664 0,9984 

Diétna, diabetická strava (+15 %)           

 
od 18 - 60 rokov 

2,70 - 3,90 
 

od 60 rokov 
2,70 - 3,70 

3,68 

  raňajky 20% 0,7360 0,1472 0,8832 

  desiata 7% 0,2576 0,0515 0,3091 

4,4160 obed 40% 1,4720 0,2944 1,7664 

0,7360 

  olovrant 7% 0,2576 0,0515 0,3091 

  večera 20% 0,7360 0,1472 0,8832 

  večera II. 6% 0,2208 0,0442 0,2650 

Bezlepková a bezlaktózová strava ( +25%)         

4,00 

4,8000 

raňajky 20% 0,8000 0,1600 0,9600 

desiata 7% 0,2800 0,0560 0,3360 

obed 40% 1,6000 0,3200 1,9200 

0,80 
olovrant 7% 0,2800 0,0560 0,3360 

večera 26% 1,0400 0,2080 1,2480 



Príloha č. 1 

 
Interná smernica č. 1/2022 Domáci poriadok  Strana 3 z 6 

 
Prijímateľ sociálnej služby, ktorý nepodoberá celodennú stravu, si môže v prípade záujmu 
o slávnostné menu poskytované na Štedrý deň, resp. Silvester, dodatočne prihlásiť jedlá, ktoré 
v rámci mesiaca neodoberá a ktoré nie sú predmetom Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. 
Výška úhrady za stravovanie na tento deň, v takomto prípade zodpovedá celkovej hodnote 
celodennej stravy, v závislosti od odoberanej stravy (racionálna, diabetická, bezlepková...). 
Prijímateľ sociálnej služby za tento deň doplatí úhradu za stravovanie vo výške zodpovedajúcej 
dodatočne prihláseným jedlám, ktoré v rámci mesiaca neodoberá. Doplatok úhrady za dodatočne 
prihlásené jedlá bude prijímateľovi sociálnej služby pripočítaný k úhrade za sociálnu službu 
stanovenej v zmysle Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Dodatočné prihlásenie jedál na Štedrý 
deň, resp. Silvester, ako aj stanovenie doplatku úhrady za stravovanie nie je predmetom zmluvy 
o poskytovaní sociálnej služby.  
         

 
2. B Úhrada za ubytovanie 

Výška úhrady za ubytovanie sa určuje podľa VZN BBSK č. 41/2019, § 6b: 
 

 § 6b, ods. 2 
Výška úhrady za bývanie v ZSS na jeden deň na prijímateľa sa určí, ak toto nariadenie 
neustanovuje inak, ako súčet: 
a) násobku dennej sadzby úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti 

a podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú prijímateľ užíva, 
b) dennej sadzby úhrady za užívanie vybavenia obytnej miestnosti a užívanie spoločných 

priestorov, 
c) dennej sadzby úhrady za vecné plnenia spojené s bývaním. 

 
V DD a DSS Záhonok je pre výpočet úhrady za bývanie veľkosť podlahovej plochy obytnej 
miestnosti a podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti určená nasledovne: 

•   pre 1 - posteľovú izbu              11,31 m2 

•   pre 2 - posteľová izbu              12,81 m2 
 
 § 6b, ods. 3 

Denná sadzba za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej 
miestnosti je v podmienkach DD a DSS Záhonok: 
- 0,18 €/m2 - obytná jednotka plne zodpovedá svojim dispozičným riešením a vybavením 

podmienkam stanoveným osobitným predpisom. 
 
 § 6b, ods. 5 

Úhrada za bývanie určená podľa ods. 3 sa zvyšuje o: 
- 0,60 € na deň, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden prijímateľ, 
- 0,30 € na deň, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja prijímatelia. 

  
Celková výška základnej úhrady za užívanie obytnej podlahovej plochy však nesmie byť nižšia ako 
0,04 € za deň. 

 
 § 6b, ods. 6 

Denná sadzba úhrady za užívanie prevádzkového zariadenia a vybavenia obytnej miestnosti, 
príslušenstva obytnej miestnosti a za užívanie spoločných priestorov a ich vybavenia je 0,06 €. 

 
 § 6b, ods. 7 

Denná sadzba úhrady za vecné plnenia spojené s bývaním je v celoročnej pobytovej forme: 
- základná: 0,40 €, ak obytná jednotka nie je vybavená vlastným meračom elektrickej energie, 
- individuálna: za používanie elektrických spotrebičov pre individuálnu potrebu občanov je 0,10 € 

za každý používaný elektrický spotrebič, ak obytná jednotka nie je vybavená vlastným meračom 
elektrickej energie. 

 
 § 6b, ods.10 

Ak elektrospotrebič pre individuálnu potrebu užíva viac prijímateľov, úhrada určená za jeho 
užívanie podľa ods. 7 písm. a) (individuálna denná sadzba úhrady za vecné plnenia) sa zvyšuje 
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o 20 % za každého ďalšieho prijímateľa a určuje sa pomernou časťou podľa počtu prijímateľov, 
ktorí daný elektrospotrebič užívajú. 
V prípadoch, ak je príkon užívaného elektrospotrebiča veľmi nízky, môže riaditeľ zariadenia 
od určenia úhrady za jeho užívanie podľa ods. 7 písm. a) (individuálna denná sadzba úhrady 
za vecné plnenia) upustiť.  

 
 

2. C  Úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva 
Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva sa určuje podľa 
VZN BBSK č. 41/2019, § 6c nasledovne:   
 

 § 6c, ods. 1 
Výška úhrady za upratovanie sa stanovuje na deň na prijímateľa vo výške 0,70 €. 
 

 § 6c, ods. 2 
Výška úhrady za pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva sa stanovuje na deň na prijímateľa 
vo výške 0,70 €. 

 
 

3. SPÔSOB URČENIA ÚHRADY ZA INÉ ČINNOSTI (VZN BBSK č. 41/2019, § 8) 
 
Prijímateľ je povinný zaplatiť do pokladne DD a DSS Záhonok jednorazovú úhradu vo výške 20 € za 
výmenu posteľnej bielizne, poskytnutie osobnej hygieny a upratovanie v prípadoch, ku ktorým došlo 
v priamej súvislosti s nadmerným požitím alkoholických nápojov, omamných látok a pod. Toto 
nadmerné použitie alkoholických nápojov alebo omamných látok je písomne zdokumentované 
v knihe denných hlásení.  
 
Prijímateľ sociálnej služby, ktorému je poskytnutý sprievod zamestnancom DD a DSS Záhonok 
(napr. na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí a pod.) a na základe posudku 
o odkázanosti nie je na túto službu odkázaný, zaplatí za poskytnutie tejto služby úhradu, ktorá 
predstavuje výšku skutočných nákladov vynaložených na jej poskytnutie. 
Výška úhrady za sprevádzanie prijímateľa a podmienky poskytnutia tejto služby sú predmetom 
osobitnej zmluvy uzavretej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby. 

 
  
4. SPÔSOB URČENIA CELKOVEJ ÚHRADY (VZN BBSK č. 41/2019, § 9) 
 

Výška celkovej sumy úhrady za platené služby v DD a DSS Záhonok sa v kalendárnom mesiaci 
určuje ako 30 - násobok dennej sadzby za odborné, obslužné a ďalšie činnosti. 
Celková úhrada za služby sa určí ako súčet parciálnych úhrad za odborné, obslužné a ďalšie 
činnosti v kalendárnom mesiaci.  
Celková úhrada za odborné a obslužné činnosti sa zaokrúhľuje matematicky na dve desatinné 
miesta. 
Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti 
v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na prechodný čas 
obsadené inou fyzickou osobou a prijímateľ a poskytovateľ sociálnej služby sa nedohodnú inak. 
 
 

Prijímateľ je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku. 
Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu v zariadení musí prijímateľovi zostať 
mesačne z jeho príjmu najmenej 25 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.  
Úhradu za poskytované sociálne služby je prijímateľ povinný uhradiť najneskôr do 15-teho dňa 
nasledujúceho kalendárneho mesiaca.  

 
Prijímateľ platí úhradu spravidla formou zálohovej platby za bežný mesiac vo výške stanovenej 
v zmluve o poskytovaní sociálnej služby, príp. v dodatku k tejto zmluve. 
Pri pobyte prijímateľa mimo zariadenia (napr. hospitalizácia, neprítomnosť v zariadení ...) platí prijímateľ 
len úhradu za ubytovanie. Po skončení kalendárneho mesiaca DD a DSS prijímateľovi vyúčtuje úhradu 
podľa skutočného rozsahu kalendárnych dní, počas ktorých mu boli služby poskytnuté. Prijímateľovi sa 
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úhrada alebo jej časť vráti alebo tento prijímateľ úhradu doplatí a to najneskôr do 15-teho dňa 
nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 
Vzniknuté preplatky z dôvodu neprítomnosti v zariadení sú prijímateľovi vyplatené formou „vratky“ 
v nasledujúcom kalendárnom mesiaci. 
 
 
 

Príklady výpočtu úhrady za 30 dní: 
 
 
ODBORNÉ ČINNOSTI  V ZARIADENÍ PRE SENIOROV: 
 

• Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby ZPS: 
  l - IV. stupeň 2,20 € x 30 dní  =   66 € 
 V. stupeň 2,90 € x 30 dní  =   87 € 
 Vl. stupeň 3,60 € x 30 dní  = 108 € 
 
 
ODBORNÉ ČINNOSTI  V DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB: 
 

• Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby DSS:  
 l - III. stupeň 1,20 € x 30 dní  =   36 € 
lV. stupeň 1,90 € x 30 dní  =   57 € 
 V. stupeň 2,60 € x 30 dní  =   78 € 
Vl. stupeň 3,30 € x 30 dní  =   99 € 
 
 
     
OBSLUŽNÉ ČINNOSTI: 

• Bývanie: 
1-posteľová izba 

a) užívanie podlahovej plochy:   11,31 m2 x 0,18 = 2,0358 € 
b) užívanie podlahovej plochy jedným prijímateľom (zvýšenie):     0,60 € 
c) užívanie prevádzkového zariadenia a vybavenia:       0,06 € 
d) VP - vecné plnenia spojené s bývaním - základná sadzba:      0,40 €  
e) VP - individuálna sadzba za každý jeden elektrospotrebič:      0,10 €  

         a+b+c+d =  3,0958 x 30 dní = 92,874 € / mesačne bez spotrebiča 
    a+b+c+d+e = 3,1958 x 30 dní = 95,874 € / mesačne  s 1 elektrospotrebičom   
 
 
2-posteľová izba 

a) užívanie podlahovej plochy:    12,81 m2 x 0,18 = 2,3058 € 
b) užívanie podlahovej plochy jedným prijímateľom (zvýšenie):     0,30 € 
c) užívanie prevádzkového zariadenia a vybavenia:       0,06 € 
d) VP - vecné plnenia spojené s bývaním - základná sadzba:      0,40 €  
e) VP - individuálna sadzba za každý jeden elektrospotrebič:      0,10 € 
  a+b+c+d = 3,0658 x 30 dní = 91,974  € / mesačne  bez spotrebiča 
  a+b+c+d+e = 3,1658 x 30 dní = 94,974  € / mesačne  s 1 elektrospotrebičom   

 

• Stravovanie: 
 racionálna, šetriaca strava  3,84   € x 30 dní  =   115,20 € 

 diabetická strava   4,416 € x 30 dní  =   132,48 € 
 
  

• Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva: 
 

Upratovanie:     0,70  € x 30 dní  = 21,00  € 
Pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva:  0,70  € x 30 dní  = 21,00  €  
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Typ služby:  ZARIADENIE PRE SENIOROV 
 
Príklad 1 
Prijímateľ sociálnej služby v zariadení pre seniorov so stupňom odkázanosti IV, ubytovaný v 1-
posteľovej izbe, poberateľ racionálnej celodennej stravy, bez osobného elektrospotrebiča - výška 
úhrady v 30-dňovom kalendárnom mesiaci predstavuje sumu: 
 
Odborné činnosti  - IV. stupeň       66,000  € 
Obslužné činnosti - bývanie       92,874  €  
                             - stravovanie - racionálna strava              115,20    € 
                             - upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 42,00   €  
      Výška úhrady spolu:            316,07   €  
 
 
 
Príklad 2 
Prijímateľ sociálnej služby v zariadení pre seniorov so stupňom odkázanosti VI, ubytovaný v 2-
posteľovej izbe, poberateľ diabetickej celodennej stravy, 1 elektrospotrebič (televízor) - výška úhrady 
v 30-dňovom kalendárnom mesiaci predstavuje sumu: 
 
Odborné činnosti  - VI. stupeň                 108,00   € 
Obslužné činnosti - bývanie       94,974 €  
                             - stravovanie - diabetická strava              132,48   € 
                             - upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 42,00   €  
      Výška úhrady spolu:            377,45   €  
 
 
 
Typ služby:  DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
 
 
Príklad 1 
Prijímateľ sociálnej služby v domove sociálnych služieb so stupňom odkázanosti V, ubytovaný v 1-
posteľovej izbe, poberateľ racionálnej celodennej stravy, bez osobného elektrospotrebiča - výška 
úhrady v 30-dňovom kalendárnom mesiaci predstavuje sumu: 
 
Odborné činnosti  - V. stupeň       78,000  € 
Obslužné činnosti - bývanie       92,874  €  
                             - stravovanie - racionálna strava              115,20    € 
                             - upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 42,00   €  
      Výška úhrady spolu:            328,07   €  
 
 
 
Príklad 2 
Prijímateľ sociálnej služby v domove sociálnych služieb so stupňom odkázanosti VI, ubytovaný v 2-
posteľovej izbe, poberateľ diabetickej celodennej stravy, 1 elektrospotrebič (televízor) - výška úhrady v 
30-dňovom kalendárnom mesiaci predstavuje sumu: 
 
Odborné činnosti  - VI. stupeň       99,00   € 
Obslužné činnosti - bývanie       94,974 €  
                             - stravovanie - diabetická strava              132,48   € 
                             - upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 42,00   €  
      Výška úhrady spolu:            368,45   €  
 
 
 
 
Príloha je platná od 01.02.2022 


