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Dôvod predloženia 

 

Na základe uznesenia č. 48/2019 zo dňa 19. 02. 2019  

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo  berie na vedomie analýzu variantov starostlivosti o občanov podľa 

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  

___________________________________________________________________________ 

Dôvodová správa 

 

Na základe uznesenia č. 48/2019 zo dňa 19. 02. 2019 predkladáme  návrh na požadované druhy 

sociálnych služieb pre seniorov.   

 

Návrh na vybudovanie „Denného stacionára pre seniorov“  

  

Denný stacionár pre seniorov je ambulantná forma sociálnej služby určená pre seniorov 

len na určitý čas počas dňa. Poskytuje sa v ňom sociálna služba pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili 

dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby ak ich stupeň odkázanosti je 

najmenej III podľa prílohy č. 3 v zmysle Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene 

a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov. Ďalej v zmysle vyhlášky 210/2016 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 



č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o 

minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. 

 

Návrh  možnosti zriadenia denného stacionára, kde sa predpokladá umiestnenie s 

kapacitou ......... klientov denne a potrebný počet zamestnancov personálu. Na jedného 

zamestnanca  pripadá maximálne šesť klientov. Z celkového počtu zamestnancov musí byť 80 

percent odborných.  V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba len určitý čas počas dňa, 

iba v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod.  do 17:00 hod.  

 

V zmysle zákona denný stacionár poskytuje:   

• pomoc pri odkázanosti  na pomoc inej fyzickej osoby,  

• sociálne poradenstvo,  

• sociálnu rehabilitáciu,  

• stravovanie,( raňajky, desiata, obed, olovrant- dohoda podľa potreby klientov) 

   

Denný stacionár zabezpečuje:  

• pracovnú (činnostnú terapiu),  

• záujmovú  činnosť,  

• kultúrnu činnosť,  

• podmienky na udržiavanie fyzickej  a psychickej aktivity, kontakt so spoločenským 

prostredím.  

 

Na zriadenie denného stacionára je potrebné vytvoriť dostatočnú plochu pre zriadenie 

pobytových miestností a príslušenstva pre potreby klientov.   

A to - miestnosť pre stravovanie,  izolačná miestnosť s kúpeľňou, WC pre mužov a pre ženy,  

kúpeľňa s WC s vybavením pre imobilných klientov-vozíčkarov, miestnosť  pre vykonávanie 

denných aktivít,  odpočinková miestnosť kde  podľa legislatívy je potrebné tento priestor 

vybaviť polohovateľným kreslom alebo lôžkom pre každého klienta. Predpokladá sa dovoz 

stravy, čiže uvažuje sa s výdajom, kde priestor bude rozdelený aj na  vlastný výdaj, prípravu 

stravy, a umývanie riadu. Prevádzkové priestory  pre personál, upratovačku s priestorom pre 

odkladanie čistiacich prostriedkov, miestnosť pre dekontamináciu zdravotných pomôcok,  

miestnosť  pre pranie bielizne a priestor na sušenie, žehlenie a skladovanie čistej bielizne.  

   

Pokiaľ by išlo o poschodovú miestnosť je potrebné vybudovať výťah, bezbariérové vstupy.  

Pri príprave objektu bude potrebné uvažovať aj so zriadením parkovacích miest s režimom 

vyhradeného parkovania v určenej dobe.  

 

Tretiemu stupňu odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby zodpovedá 

priemerný rozsah odkázanosti 4 až 6 hodín na deň.  

Dotácia pre typ ambulantných služieb je vo výške 184 eur zo štátneho rozpočtu. 

Denné stacionáre dostávajú najnižšiu dotáciu zo všetkých sociálnych zariadení.  

Z finančného príspevku od MPSVaR sa musia plniť najmä záväzky voči zamestnancom, 

daňovému úradu, zdravotnej a Sociálnej poisťovni. 

Dotácia sa poskytuje na jedno zriadené miesto, to znamená, že dotácia na 80 hodín v stacionári 

môže byť rozložená aj na viac klientov. 



„V praxi to teda znamená, že ak bude poskytovať sociálnu službu pre jedného klienta v rozsahu 

4 hodiny denne a to 19 dní (19 x 4 = 76 hodín), započítajú sa tieto hodiny do celkového počtu 

hodín poskytovania sociálnej služby na všetkých miestach. Tento konkrétny poskytovateľ má 

zároveň možnosť prijať aj ďalšieho klienta na 4 hodiny, čím dokáže naplniť poskytovanie 

sociálnej služby na tomto mieste aj v rozsahu 8 hodín každý deň. 

Výpočet pre neobsadené miesto sa nevzťahuje na konkrétneho klienta, ale na miesto, na ktoré 

je poskytnutý príspevok. 

 

Zápis do registra  

(1) Žiadosť o zápis do registra obsahuje 

a) obchodné meno alebo názov právnickej osoby, sídlo, identifikačné číslo a právnu formu, ak 

o zápis žiada právnická osoba alebo meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo 

prechodný pobyt, ak o zápis žiada fyzická osoba, 

b) meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt 

1. fyzickej osoby, ktorá je štatutárny orgán právnickej osoby, 

2. navrhovaného zodpovedného zástupcu uvedeného v § 63 ods. 3, 

c) druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať a jej formu, 

d) cieľovú skupinu fyzických osôb, ktorým sa má poskytovať sociálna služba, 

e) miesto poskytovania sociálnej služby, 

f) počet miest, ak sa sociálna služba má poskytovať v zariadení, 

g) predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby, 

h) čas poskytovania sociálnej služby, ak sa sociálna služba má poskytovať na určitý čas. 

 

(2) K žiadosti o zápis do registra sa prikladá 

a) kópia dokladu preukazujúceho bezúhonnosť 

1. fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, 

2. fyzickej osoby, ktorá na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo na 

základe rozhodnutia fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, je zodpovedná za 

poskytovanie sociálnej služby, 

b) kópia dokladu o odbornej spôsobilosti 

1. fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, alebo 

2. fyzickej osoby, ktorá na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo na 

základe rozhodnutia fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, je zodpovedná za 

poskytovanie sociálnej služby, 

c) údaje o priestorových podmienkach, personálnych podmienkach, materiálnych podmienkach 

a hygienických podmienkach zodpovedajúcich druhu sociálnej služby, forme sociálnej služby 

a počtu prijímateľov sociálnej služby, 

d) rozhodnutie alebo iný doklad o zápise do registra podľa osobitného predpisu 31) alebo 

potvrdenie o pridelení identifikačného čísla organizácie vydané Štatistickým úradom 

Slovenskej republiky, ktoré preukazuje vznik právnickej osoby, 

e) štatút alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje oprávnenie na právne úkony štatutárneho 

orgánu právnickej osoby, 

f) kópia dokladu, ktorý preukazuje, že osoba nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom 

a na penále na sociálne poistenie, na príspevku na starobné dôchodkové sporenie a na poistnom 

a na penále na verejné zdravotné poistenie, 

g) cenník sociálnej služby, spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za 

sociálnu službu, 

h) údaje o finančných podmienkach, ktoré obsahujú kalkuláciu skutočných nákladov na 

jednotku výkonu každého druhu sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať, kalkuláciu 



predpokladaných príjmov a výdavkov vrátane údajov o vlastných zdrojoch financovania 

sociálnej služby a predpokladané zdroje financovania sociálnej služby. 

(3) Údaje o priestorových podmienkach na účely odseku 3 písm. c) sa preukazujú kópiou listu 

vlastníctva nie staršieho ako tri mesiace alebo kópiou nájomnej zmluvy 32) alebo zmluvy o 

výpožičke, 33) ktorých predmetom je nájom alebo výpožička priestorov, v ktorých sa sociálna 

služba poskytuje. Nájomná zmluva alebo zmluva o výpožičke musí byť uzatvorená najmenej 

na čas poskytovania sociálnej služby alebo pri poskytovaní celoročnej pobytovej sociálnej 

služby najmenej na tri roky. 

(4) Za údaje o personálnych podmienkach na účely odseku 3 písm. c) sa považuje zoznam, v 

ktorom je uvedené povolanie zamestnancov, ich kvalifikácia a počet. 

(5) Údaje a doklady uvedené v odsekoch 2 a 3 sa predkladajú v štátnom jazyku. 

(6) Ak vyšší územný celok zistí, že žiadosť o zápis do registra neobsahuje náležitosti podľa 

odsekov 2 a 3, písomne vyzve žiadateľa o zápis do registra, aby doplnil údaje alebo priložil 

chýbajúce doklady a určí lehotu na odstránenie týchto nedostatkov; lehota nesmie byť kratšia 

ako 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy. 

 

Dotácia z MPSVaR SR sa žiada v období od 1.7. do 31.8. na nasledujúci kalendárny rok. Nie 

je nárokovateľná, nemusí byť priznaná. Dotácia je vyplácaná štvrť ročne.  

 

Ekonomicky oprávnené náklady(ďalej EON) sa vypočítajú z predchádzajúceho kalendárneho 

roka.  

EON-  mzdy zamestnancov, priemerná spotreba vody na obyvateľa v SR, spotreba tepla pri 

kúrení 22 stupňov za obdobie 8 mesiacov, náklady na potraviny( aj v prípade, že raňajky, 

desiata a olovrant sa budú pripravovať vo vlastnej réžii), materiálno technické vybavenie.  

 

Predpokladá úhrada klienta na deň Senior centrum n.o. Handlová – viď. príloha 

 

 

Návrh na zriadenie „Zariadenia pre seniorov „ 

Domov dôchodcov je v § 35 zákona č. 448/2008 Z.z., o sociálnych službách a o zmene a 

doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov definovaný ako zariadenie pre seniorov ( ďalej ZpS), ktorí dovŕšili 

dôchodkový vek.  

Pri zriaďovaní Zariadenia pre seniorov je jednou z prvých náležitostí registrácia na príslušnom 

VÚC, ktorej náležitosti sú špecifikované v § 64 vyššie uvedeného zákona. K  registrácií je 

potrebné pripojiť doklady špecifikované v uvedenom paragrafe, z ktorých  vyplývajú všetky 

potrebné kroky, ktoré je nutné zaistiť pri zriaďovaní  zariadenia. Pre registráciu je potrebné 

zabezpečiť vhodné zmluvné krytie poskytovaných služieb, nakoľko pri umiesťovaní osoby do 

zariadenia je potrebné uzatvoriť zmluvu medzi žiadateľom a zariadením o poskytovaných 

službách. Prijímateľ služby, prispieva len do výšky nevyhnutných nákladov na jej 

poskytovanie, taktiež je možné zariadenie žiadať o príspevok na VUC, prípadne prijímať dary 

(tu však treba dávať pozor na dodržiavanie účelu, na ktorý bol dar poskytovaný). (1) Žiadosť 



o zápis do registra sa podáva písomne vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode 

je miesto poskytovania sociálnej služby, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt alebo 

prechodný pobyt fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do registra. 

1. Krok - Registrácia na VUC 

Žiadosť o zápis do registra obsahuje 

a) obchodné meno alebo názov právnickej osoby, sídlo, identifikačné číslo a právnu formu, ak 

o zápis žiada právnická osoba alebo meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo 

prechodný pobyt, ak o zápis žiada fyzická osoba, 

b) meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt 

1. fyzickej osoby, ktorá je štatutárny orgán právnickej osoby, 

2. navrhovaného zodpovedného zástupcu uvedeného v § 63 ods. 3, 

c) druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať a jej formu, 

d) cieľovú skupinu fyzických osôb, ktorým sa má poskytovať sociálna služba, 

e) miesto poskytovania sociálnej služby, 

f) počet miest, ak sa sociálna služba má poskytovať v zariadení, 

g) predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby, 

h) čas poskytovania sociálnej služby, ak sa sociálna služba má poskytovať na určitý čas. 

 

K žiadosti o zápis do registra sa prikladá 

a) kópia dokladu preukazujúceho bezúhonnosť 

1. fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, 

2. fyzickej osoby, ktorá na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo na 

základe rozhodnutia fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, je zodpovedná za 

poskytovanie sociálnej služby, 

b) kópia dokladu o odbornej spôsobilosti 

1. fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, alebo 

2. fyzickej osoby, ktorá na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo na 

základe rozhodnutia fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, je zodpovedná za 

poskytovanie sociálnej služby, 

c) údaje o priestorových podmienkach, personálnych podmienkach, materiálnych podmienkach 

a hygienických podmienkach zodpovedajúcich druhu sociálnej služby, forme sociálnej služby 

a počtu prijímateľov sociálnej služby, 

d) rozhodnutie alebo iný doklad o zápise do registra podľa osobitného predpisu 31) alebo 

potvrdenie o pridelení identifikačného čísla organizácie vydané Štatistickým úradom 

Slovenskej republiky, ktoré preukazuje vznik právnickej osoby, 

e) štatút alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje oprávnenie na právne úkony štatutárneho 

orgánu právnickej osoby, 

f) kópia dokladu, ktorý preukazuje, že osoba nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom 

a na penále na sociálne poistenie, na príspevku na starobné dôchodkové sporenie a na poistnom 

a na penále na verejné zdravotné poistenie, 

g) cenník sociálnej služby, spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za 

sociálnu službu, 

h) údaje o finančných podmienkach, ktoré obsahujú kalkuláciu skutočných nákladov na 

jednotku výkonu každého druhu sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať, kalkuláciu 

predpokladaných príjmov a výdavkov vrátane údajov o vlastných zdrojoch financovania 

sociálnej služby a predpokladané zdroje financovania sociálnej služby. 

Údaje o priestorových podmienkach sa preukazujú kópiou listu vlastníctva nie staršieho ako tri 

mesiace alebo kópiou nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke, ktorých predmetom je 



nájom alebo výpožička priestorov, v ktorých sa sociálna služba poskytuje. Nájomná zmluva 

alebo zmluva o výpožičke musí byť uzatvorená najmenej na čas poskytovania sociálnej služby 

alebo pri poskytovaní celoročnej pobytovej služby najmenej na tri roky. 

Za údaje o personálnych podmienkach sa považuje zoznam, v ktorom je uvedené povolanie 

zamestnancov, ich kvalifikácia a počet., organizačná štruktúra. 

Údaje a doklady sa predkladajú v štátnom jazyku. 

Ak vyšší územný celok zistí, že žiadosť o zápis do registra neobsahuje náležitosti, písomne 

vyzve žiadateľa o zápis do registra, aby doplnil údaje alebo priložil chýbajúce doklady a určí 

lehotu na odstránenie týchto nedostatkov; lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa 

doručenia písomnej výzvy. 

Toto sú najpodstatnejšie doklady a veci, ktoré je potrebné vyriešiť pred samotným 

začatím podnikania. 

Finančné príspevky, ktoré poskytuje MPSVR SR na poskytovanie sociálnej služby: 

Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených 

odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 a § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa 

poskytuje podľa formy sociálnej služby, štruktúry prijímateľov sociálnej služby podľa stupňa 

odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a počtu miest v zariadení zapísaného v registri 

poskytovateľov sociálnych služieb v konkrétnom zariadení sociálnych služieb a je účelovo 

určený na pokrytie časti nákladov na mzdy a odvody zamestnancov poskytovateľa sociálnej 

služby v tomto konkrétnom zariadení. 

 

Nariadením vlády Slovenskej republiky sa ustanovujú výšky finančných príspevkov na 

rok 2019 nasledovne : 

Stupeň 

odkázanosti 

fyzickej 

osoby na 

pomoc inej 

fyzickej 

osoby 

Výška finančného 

príspevku pri 

poskytovaní 

pobytovej sociálnej 

služby/mesiac/miesto 

Výška finančného 

príspevku pri 

poskytovaní 

ambulantnej 

sociálnej 

služby/mesiac/miesto 

obsadené najmenej v 

rozsahu 8 hodín 

ambulantnej 

prevádzky počas 

pracovného dňa 

II. stupeň 87,00 eur 43,50 eur 

III. stupeň 195,75 eur 97,88 eur 

IV. stupeň 261,00 eur 13,50 eur 

V. stupeň 369,75 eur 184,88 eur 

VI. stupeň 456,75 eur 228,38 eur 

 

Komu môže MPSVR SR poskytovať finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby 

aj: 



Obci, ktorá poskytuje sociálne služby vo vybraných druhoch zariadení sociálnych služieb alebo 

obci, ktoré zriadila alebo založila vybrané druhy zariadení sociálnych služieb - nocľaháreň, 

útulok, domov na polceste, zariadenie núdzového bývania, zariadenie podporovaného bývania, 

zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov 

sociálnych služieb, špecializované zariadenie a denný stacionár 

 

Finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 , § 78a 

zákona o sociálnych službách na príslušný rozpočtový rok sa poskytuje na základe písomnej 

žiadosti . 
Podmienky poskytovania finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 - Obci, ktorá zriadila 

alebo založila zariadenie (ZpS), alebo obci, ktorá poskytuje sociálnu službu v týchto 

zariadeniach, ministerstvo poskytuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v 

zariadeniach podmienených odkázanosťou, t.j. bol posúdený jej zdravotný stav a vystavené 

rozhodnutie o stupni odkázanosti; § 78a ods. 2 až 7 a 10 až 12 platí rovnako a špecifikuje 

doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti. 

 

Obec a neverejný poskytovateľ vybraných druhov sociálnych služieb predkladá písomnú 

žiadosť spolu s povinnými prílohami podľa § 78b Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v termíne od 1. júla do 31. augusta 

predchádzajúceho rozpočtového roka. 

S oneskorením podania žiadosti v zákonom stanovenej lehote je spojený jednoznačný následok 

zániku práva poskytovateľa sociálnej služby na finančný príspevok na príslušný rozpočtový 

rok. 

 

K žiadosti obec alebo neverejný poskytovateľ predkladá: 
Výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb, nie starší ako 3 mesiace. Takýto výpis z 

registra, ktorým sa preukazuje aj kapacita zariadenia, vydáva príslušný vyšší územný celok. 

Doklad o tom, že poskytovateľ sociálnej služby v zariadení, na ktoré je finančný príspevok 

určený, nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné 

poistenie (potvrdenia musia byť od každej zdravotnej poisťovne, a to aj v prípade, keď v 

poisťovni nie je poistený žiaden zamestnanec) ,nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a 

nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie. Doklad o neexistencii 

dlhov nemôže byť starší ako 3 mesiace.  

Zoznam prijímateľov sociálnej služby s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla a 

stupňa ich odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

Zoznam zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby s uvedením ich mena, priezviska a 

rodného čísla ku dňu podania žiadosti. 

Ak konkrétne zariadenie poskytuje súčasne viacero druhov a foriem (pobytová/ambulantná) 

sociálnych služieb, je nevyhnutné žiadosť a údaje v požadovanej štruktúre (zoznam 

prijímateľov, zoznam zamestnancov) uvádzať za toto zariadenie osobitne pre počet miest v 

každom druhu a forme tohto zariadenia. 

Finančný príspevok sa vypláca štvrťročne (nie jednorazovo na celý kalendárny rok) vo výške 

25 % zo sumy uvedenej v zmluve o poskytnutí finančného príspevku. Príspevok novému 

zriaďovateľovi a zároveň žiadateľovi ministerstvo poskytne z EON, náklady ktoré si musí na 

základe plánovania vypočítať  žiadateľ a počtu zazmluvnených miest,  ale s najnižším stupňom 

odkázanosti, aj keď v zariadení budú umiestnení klienti s vyššou mierou odkázanosti. (t.j. 

stupeň IV – 89,82 €/ klient na 1 mesiac).  

Ministerstvo uzatvára s obcou a neverejným poskytovateľom zmluvu o poskytovaní 

finančného príspevku na financovanie sociálnej služby. 

 

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/poskytovanie-financnych-prispevkov/ziadost-finacny-prispevok.html
https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/poskytovanie-financnych-prispevkov/ziadost-finacny-prispevok.html


Pobyt klienta v zariadení: 

 

Týždenná forma 1:2 60 % odborných  

Celoročná forma 1:1,7 60 % odborných  

 

Kapacita zariadenia:  

- 40 klientov, týždenná forma: 20 zamestnancov, z toho 12 odborných  

- 20 klientov, celoročná forma: 17 zamestnancov z toho 10,3 odborných  

 

Napr. v zariadení bude 40 dospelých klientov v týždennom pobyte, normatív pre daný typ 

zariadenia je 1: 2,3 počet zamestnancov predstavuje 17,4 a z toho 10,4 odborných.  

Zamestnanec musí mať plný pracovný úväzok, ale nemusí to byť len v danom zariadení. 

Úväzok sa načítava. 

 

Úhrady 

Ekonomicky oprávnené náklady (ďalej EON) sa vypočítajú z predchádzajúceho 

kalendárneho roka.  

EON-  mzdy zamestnancov, priemerná spotreba vody na obyvateľa v SR, spotreba tepla pri 

kúrení 22 stupňov za obdobie 8 mesiacov, náklady na potraviny( aj v prípade, že raňajky, 

desiata a olovrant sa budú pripravovať vo vlastnej réžii), materiálno technické vybavenie a iné.  

 

Po zaplatení úhrady musí klientovi zariadenia zostať mesačne pri celoročnej pobytovej 

sociálnej službe z jeho príjmu najmenej 25% sumy životného minima 205,07 € =  51,27 € 

 

Výška úrady za službu závisí od viacerých faktorov, ako sú veľkosť izby, balkón, komfort na 

izbe, ďalších služieb ako pranie, žehlenie, atď. Do zariadenia môže byť prijatý aj občan, ktorý 

nemá vybavený príspevok, avšak v tomto prípade bude samoplatca, kde si hradí náklady na 

pobyt v plnej výške. 

 

ZpS Zemianske Kostoľany 

Od 460,00 € až 480,00 € podľa stupňa odkázanosti + 50,00 € vreckové 

Sponzorský dar  – 700,00 € 

 

ZpS Banky       

Od 480,00 € + 50,00 vreckové 

Sponzorský dar – 1000,00 € 

EON - 768,83 € mesiac/klient 

ZpS Skačany 

Od 550,00 € + 50,00 vreckové  

Sponzorský dar – 1000,00 € 

 

ZpS Jacovce 

Od  520,00 € + 50,00 vreckové  

Sponzorský dar – 1000,00 € 

 

ZpS Handlová 

Od 390,00 € + 50 vreckové 



EON – 764,09 € na mesiac/klient 

ZpS Prievidza 

Od 480,00 € - 62,00 € + 50,00 vreckové 

 

ZpS Bojnice-  

480,00 € - 620,00 € + 50 € vreckové 

 

ZpS – Sýkorka Dolné Vestenice  

Od 700,00 € + 50,00 € vreckové 

Sponzorský dar – 1000,00 € 

EON – 1591,00 € 

 

ZpS N.Rudno 

Od 500,00 € + 50,00€ vreckové 

Sponzorský dar 1000,00 € 

 

ZpS N.Sučany  

Od 500,00 € + 50,00€ vreckové 

Sponzorský dar 1000,00 € 

 

ZpS Div. N. Ves 

Od 480,00 € + 50,00€ vreckové 

Sponzorský dar 1000,00 € 

EON – 865,88 € mesiac/klient 

 

ZpS M.Kršteňany 

Od 600,00 € + 50,00€ vreckové 

 

 

ZpS D.Vestenice Jeseň, služby sociálnej pomoci 

Od 480,00 € – 510,00 € + 50,00 € vreckové 

 

ZpS Solčany 

Od 600,00 € + 50,00 € vreckové 

  

ZpS Partizánske 

EON – 797,66 € mesiac/klient 

 

 

 


