
Príloha č. 2 k VZN obce Hajnáčka č. 2/2019 

 

 ÚHRADY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY 

v zariadení pre seniorov Dom pokojného života n.o.,  980 33 Hajnáčka 

od 01.02.2020 

 

 

 

1. Úhrada za odborné činnosti:    2,50€ - 3,50€/na 1 deň 

    z toho: 

a) základné sociálne poradenstvo:   0,00€/na 1 deň 

b) pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby 

na pomoc inej fyzickej osoby  

 stupeň odkázanosti IV.   2,50€/na 1 deň 

 stupeň odkázanosti V.   3,00€/na 1 deň 

 stupeň odkázanosti VI.   3,50€/na 1 deň 

c) sociálna rehabilitácia     0,00€/na 1 deň 

d) ošetrovateľská starostlivosť    0,00€/na 1 deň 

e) pracovná terapia     0,00€/na 1 deň 

 

2. Úhrada za obslužné činnosti:    8,00€ - 8,30€/na 1 deň 

    z toho: 

a) ubytovanie 

 sadzba za osobu    1,20€/na 1 deň 

 poplatok za užívanie spoločného  

zariadenia a priestorov   0,10€/na 1 deň 

 poplatok za používanie  

elektrospotrebičov    0,10€/na 1 deň 

 poplatky spojené s ubytovaním:     

(TV signál, RTVS, odvoz odpadu,  

výťah, poistenie a pod.)    0,10€/na 1 deň 

Ubytovanie spolu:    1,50€/na 1 deň 
 

b) stravovanie pre ubytovaných 

 racionálna strava celodenná 

 hodnota jedla: raňajky + desiata  0,60€/na 1 deň 

   obed   1,31€/na 1 deň 

  olovrant  0,29€/na 1 deň 

   večera    1,00€/na 1 deň 

Spolu    3,20€/na 1 deň 

 réžia:      1,50€/na 1 deň 

Stravná jednotka RAC spolu:  4,70€/na 1 deň 

 

 diabetická strava celodenná 

 hodnota jedla: raňajky + desiata  0,60€/na 1 deň 

   obed   1,31€/na 1 deň 

  olovrant  0,29€/na 1 deň 

   večera    1,00€/na 1 deň 



  2. večera  0,30€/na 1 deň 

Spolu    3,50€/na 1 deň 

 réžia:      1,50€/na 1 deň 

Stravná jednotka DIA spolu  5,00€/na 1 deň 

c) upratovanie:      0,80€/na 1 deň  

       každé ďalšie upratovanie     0,60€/na 1 deň 
 

d) pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva  

pri praní 10 kg v mesiaci:    1,00€/na 1 deň 

cena za pranie ďalšieho 1 kg bielizne   1,00€/na 1 deň 

 

3. Úhrada za ďalšie činnosti: 

a) Úschova cenných vecí v hodnote nad 1660€  

 základný poplatok         10,00€ 

 poplatok pri úschove viac ako 1 mesiac   1,00€/na 1 mesiac 

b) Zabezpečenie drobného nákupu do 5 položiek   1,00€/za 1 nákup 

c) Zabezpečenie sprievodu nad rámec  

zákonom vymedzených aktivít (návšteva cintorína,  

príbuzných, banky a pod.)                   0,50€/za 1 hodinu 

 

4. Služby poskytované bez úhrad 

a) Zabezpečenie služieb zmluvného lekára v areáli zariadenia 

b) Zabezpečenie liekov 

c) Objednávanie k odborným lekárom a špecialistom 

d) Zabezpečenie sanitky a RZS 

e) Ostatné služby vyššie neuvedené (telefonický kontakt, úradné záležitosti, internet,...). 

 

 

Celková mesačná úhrada (CMÚ) za poskytované sociálne služby činí podľa daného stupňa 

odkázanosti a počtu dní v jednotlivých mesiacoch nasledovné sumy: 

 

CMÚ 
stupeň odkázanosti IV. stupeň odkázanosti V. stupeň odkázanosti VI. 

RAC DIA RAC DIA RAC DIA 

odborné činnosti 2,50€ 2,50€ 3,00€ 3,00€ 3,50€ 3,50€ 

obslužné činnosti 8,00€ 8,30€ 8,00€ 8,30€ 8,00€ 8,30€ 

Spolu/na 1 deň: 10,50€ 10,80€ 11,00€ 11,30€ 11,50€ 11,80€ 

28 kalendárnych dní 294,00€ 302,40€ 308,00€ 316,40€ 322,00€ 330,40€ 

29 kalendárnych dní 304,50€ 313,20€ 319,00€ 327,70€ 333,50€ 342,20€ 

30 kalendárnych dní 315,00€ 324,00€ 330,00€ 339,00€ 345,00€ 354,00€ 

31 kalendárnych dní 325,50€ 334,80€ 341,00€ 350,30€ 356,50€ 365,80€ 

Priemer úhrad 

(r. 2020; t.j. 366dní) 
φ 320,25€ φ 329,40€ φ 335,50€ φ 344,65€ φ 350,75 φ 359,90€ 

 

 

 

 

 

 


