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Táto organizačná smernica (ďalej len OS) je súčasťou dokumentácie CSS
Slniečko a jej účelom je úprava právomoci a povinnosti príslušných
zamestnancov zodpovedných za poskytovanie sociálnych služieb a určení
sumy úhrady za sociálne služby v Centre sociálnych služieb Slniečko (ďalej
len CSS Slniečko).
OS platí pre všetky organizačné úseky organizácie CSS Slniečko odo dňa
účinnosti a je záväzná pre všetkých zamestnancov.
•

3.1. Použité pojmy

•
•

3.2. Použité skratky

Číslo: 15

CSS
R CSS
SÚ
EPÚ
ÚO a R
ÚS
ŽSK
PSS
OS

Sociálna služba – je to odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia
činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na prevenciu
vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej
situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie
nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
zachovanie, obnovu a rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný
život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
zabezpečenie
nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb
fyzickej osoby, riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.
Prijímateľ sociálnej služby – fyzická osoba, ktorej sa poskytuje sociálna
služba.
Poskytovateľ sociálnej služby – právnická osoba zriadená Žilinským
samosprávnym krajom za účelom poskytovania sociálnych služieb –
Centrum sociálnych služieb Slniečko.
Centrum sociálnych služieb Slniečko Oščadnica
Riaditeľ CSS
Sociálny úsek
Ekonomicko-prevádzkový úsek
Úsek ošetrovania a rehabilitácie
Úsek stravovania
Žilinský samosprávny kraj
Prijímateľ sociálnej služby
Organizačná smernica
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Táto smernica upravuje:
a) určenie sumy úhrady za sociálnu službu poskytovanú v CSS
Slniečko ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj
(ďalej len „ŽSK“),
b) spôsob určenia sumy úhrady za sociálnu službu poskytovanú
v CSS Slniečko, ktorého zriaďovateľom je ŽSK,
c) spôsob platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v CSS
Slniečko, ktorého zriaďovateľom je ŽSK,
d) podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu,
e) podmienky poskytovania sociálnej služby fyzickej osobe, o ktorej
poskytnutie alebo zabezpečenie
požiadala obec alebo iný
samosprávny kraj,
f)

podmienky úschovy cenných vecí.

5. URČENIE SUMY
1) Sumu úhrady za sociálnu službu tvorí suma úhrady za odborné
ÚHRADY ZA SOCIÁLNU
činnosti,
obslužné činnosti a ďalšie činnosti ustanovené v zákone
SLUŽBU
o sociálnych službách,
- ktoré
je poskytovateľ sociálnej služby povinný vykonávať,
zabezpečovať vykonávanie týchto činností alebo utvárať podmienky na
ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnych službách
pre druh sociálnej služby, ktorý poskytuje a
- ktoré nie je poskytovateľ sociálnej služby povinný (ktoré môže) vykonávať,
zabezpečovať vykonávanie týchto činností alebo utvárať podmienky na ich
vykonávanie pre druh sociálnej služby, ktorý poskytuje.
2) Prijímateľ sociálnej služby platí poskytovateľovi sociálnej služby za
odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti tak, ako je
ustanovené vo Všeobecne záväznom nariadení ŽSK č. 31/2014 v znení
Dodatku č.1.
3) Suma úhrady za odborné činnosti tvorí suma úhrady za pomoc pri
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3
zákona o sociálnych službách v rozsahu podľa prílohy č. 4 zákona
o sociálnych službách. Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za
ostatné odborné činnosti.
4) Sumu úhrady za obslužné činnosti tvorí suma úhrady za:
a) ubytovanie,
b) stravovanie,
c) upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
5) Sumu úhrady za ďalšie činnosti tvorí suma úhrady za:
a) poskytovanie osobného vybavenia,
b) utváranie podmienok na úschovu cenných vecí.
Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za ostatné ďalšie činnosti.
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6) Úhrada za sociálnu službu poskytovanú v CSS Slniečko v kalendárnom
mesiaci na prijímateľa sociálnej služby sa určuje pri poskytovaní sociálnej
služby:
a) celoročnou pobytovou formou ako násobok počtu dní príslušného
mesiaca, v ktorom bola sociálna služba poskytnutá a dennej sadzby
za :
-

pomoc pri odkázanosti
ubytovanie,
stravovanie,
upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
utváranie podmienok na úschovu cenných vecí.

7) Úhrada za poskytnutie osobného vybavenia určí CSS Slniečko ako
jednorazovú úhradu PSS za poskytnutie osobného vybavenia.
8) Sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia určuje
CSS Slniečko podľa sadzieb uvedených v prílohách č. 1 až 7, VZN č.
31/2014 v znení Dodatku č.1.
9) Sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia určí
poskytovateľ sociálnej služby prijímateľovi sociálnej služby zmluvou
o poskytovaní sociálnej služby v súlade s VZN č. 31/2014 v znení Dodatku
č.1 najviac vo výške rozdielu medzi :
a) priemernými ekonomicky oprávnenými nákladmi poskytovateľa
sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok, po ich
prepočítaní na mesiac na prijímateľa sociálnej služby alebo na inú
jednotku výkonu, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, po ich
prepočítaní na mesiac na počet miest v zariadení zapísaný v registri
poskytovateľov sociálnych služieb a
b) priemerným
príjmom
poskytovateľa
sociálnej
služby
za
predchádzajúci rozpočtový rok z finančného príspevku a úhrady
ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním
sociálnej služby, po prepočítaní týchto príjmov na mesiac na
prijímateľa sociálnej služby, a ak ide o sociálnu službu v zariadení,
po prepočítaní týchto príjmov na mesiac na počet miest v zariadení
zapísaný v registri poskytovateľov sociálnych služieb.

Copyright © CSS Slniečko

Názov organizačnej smernice:

Číslo: 15
Revízia/zmena:

Smernica o poskytovaní sociálnych služieb
a určení sumy úhrady za sociálne služby
6. SPÔSOB URČENIA
SUMY ÚHRADY ZA
POMOC PRI
ODKÁZANOSTI

Strana 6 z 15

Sumu úhrady za pomoc pri odkázanosti určuje CSS Slniečko podľa
sadzby uvedenej v prílohe č. 1 bod 1) VZN č. 31/2014 v znení Dodatku č.1
podľa stupňa odkázanosti PSS v závislosti od druhu, formy a rozsahu
poskytovanej sociálnej služby nasledovne:

Celoročná pobytová forma sociálnej služby

7. SPÔSOB URČENIA
SUMY ÚHRADY ZA
UBYTOVANIE

DSS

ŠZ

VI. stupeň

1,90 €

2,28 €

V. stupeň

1,57 €

1,88 €

IV. stupeň

1,13 €

1,36 €

III. stupeň

0,99 €

1,19 €

1) Na účely určenia sumy úhrady za ubytovanie sa považuje za:
a) ubytovanie – poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo
v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov
a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním,
b) vybavenie obytnej miestnosti – stále lôžko, spoločný stôl,
stolička pre každého ubytovaného, dvojdielna skriňa, odkladací
priestor na lôžkoviny, nádoba na odpadky, zrkadlo, na každé
lôžko nočný stolík, nočná lampa, matrac alebo podložka
z hygienicky neškodného materiálu, plachta, poduška a
obliečka, prikrývka a obliečka,
c) spoločné priestory – spoločenská
schodište,

miestnosť, jedáleň, chodba,

d) vecné plnenia spojené s bývaním – vykurovanie, dodávka teplej
vody, upratovanie spoločných priestorov, užívanie
výťahu,
dodávka
elektrickej
energie, dodávka
plynu,
vody,
odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie,
kontrola a čistenie
komína, odvoz odpadu, odvoz splaškov, čistenie žúmp, revízie
strojných zariadení, vybavenie zariadenia sociálnych služieb
spoločnou
televíznou anténou a rozhlasovou anténou, údržba
interiéru obytných miestností a spoločných priestorov, údržba
a oprav prevádzkového zariadenia obytných miestností, údržba
vybavenia príslušenstva obytných miestností a vybavenia
spoločných priestorov, údržba a oprava prevádzkových strojov
a prevádzkových
zariadení,
revízie
hasiacich
prístrojov,
elektroinštalácie, čističky odpadových vôd, výťahov, rozbory vody
v čističke odpadových vôd, poistné budov.
2)

Suma úhrady za ubytovanie na deň na prijímateľa sociálnej
služby sa určí ako súčin dennej sadzby úhrady za užívanie 1 m2
podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej
miestnosti a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti
a príslušenstva obytnej miestnosti ktoré prijímateľ sociálnej služby
užíva.
Copyright © CSS Slniečko

Názov organizačnej smernice:

Smernica o poskytovaní sociálnych služieb
a určení sumy úhrady za sociálne služby

Číslo: 15
Revízia/zmena:
Strana 7 z 15

3) Výška dennej sadzby za užívanie 1m² podlahovej plochy obytnej
miestnosti v CSS Slniečko je : 0,19 €. V tejto sadzbe sú zahrnuté
výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti,
príslušenstva
obytnej
miestnosti,
spoločných
priestorov,
prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva
obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenie spojené
s bývaním.
4) Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú prijímateľ
sociálnej služby užíva, určí poskytovateľ sociálnej služby tak, že
veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti vydelí počtom
prijímateľov sociálnej služby, ktorí túto podlahovú plochu obytnej
miestnosti užívajú.
Úhrada za ubytovanie sa zvyšuje na deň na PSS :
a) ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden prijímateľ
sociálnej služby a na jedného prijímateľa sociálnej služby
pripadá viac ako 8 m² podlahovej plochy : 0,49 €
b) ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja a viac
prijímateľov sociálnej služby a na jedného prijímateľa sociálnej
služby pripadá viac ako 8 m² podlahovej plochy : 0,30 €
5) Úhradu za ubytovanie na mesiac na prijímateľa sociálnej služby,
CSS Slniečko zvýši o sumu úhrady za spotrebu elektrickej energie
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

mesačne za užívanie televízneho prijímača :
mesačne za užívanie práčky :
mesačne za užívanie chladničky :
mesačne za užívanie žehličky :
mesačne za užívanie elektrického sporáka :
mesačne za užívanie elektrického variča :
mesačne za užívanie mikrovlnnej rúry :
za užívanie rýchlovarnej kanvice :
mesačne za užívanie mobilného telefónu,
notebooku, tabletu a pod., :
mesačne za užívanie iných elektrospotrebičov :

1,45 €
2,38 €
5,71 €
1,43 €
9,48 €
7,14 €
1,43 €
1,45 €
1,50 €
0,75 €

Prijímateľ sociálnej služby v CSS Slniečko neplatí úhradu za
spotrebu elektrickej energie za užívanie antidekubitárneho matraca
a za užívanie elektrospotrebičov, ktoré sa používajú len sporadicky,
napr. elektrický strojček na strihanie vlasov, elektrický holiaci
strojček.
Prijímateľ sociálnej služby platí za spotrebu elektrickej energie
za užívanie elektrického sporáka, elektrického variča mesačnú
úhradu v závislosti podľa počtu odobratých jedál.
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1) Na účely určenia sumy úhrady za stravovanie sa považuje za:
a) stravovanie – poskytovanie stravy v súlade so zásadami
zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav
fyzických osôb podľa stravných jednotiek,
b) stravnú jednotku – náklady na suroviny,
c) sumu úhrady za stravovanie – náklady na suroviny a režijné
náklady na prípravu stravy,
d) celodenné stravovanie – raňajky, desiata, obed, olovrant a
večera,
e) celodenné stravovanie pri diabetickej, bielkovinovej a výživnej
diéte – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera.
2) Pri poskytovaní sociálnej služby celoročnou pobytovou formou,
poskytuje CSS Slniečko prijímateľom sociálnej služby celodenné
stravovanie, za ktoré sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie
jedlá, pri diabetickej diéte, pri bielkovinovej diéte a pri výživnej diéte tri
vedľajšie jedlá. Prijímateľ celoročnej pobytovej sociálnej služby je povinný
odobrať v rámci tejto sociálnej služby aspoň dve jedlá denne, z ktorých
jedno musí byť obed alebo večera.
3)
Prijímateľ sociálnej služby umiestnený v CSS Slniečko nie je povinný
odoberať v rámci tejto sociálnej služby jedlo podľa bodu 2), ak :
a) nie je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby
- pri úkonoch stravovania (podľa prílohy č. 3 prvého bodu zákona
o sociálnych službách) a
- pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť pri nákupe potravín
a iného drobného spotrebného tovaru, pri príprave jedla, varení
a zohrievaní jedla, pri donáške jedla, pri umytí riadu a pri
obsluhovaní bežných domácich spotrebičov (podľa prílohy č. 4 časti
II písm. a) až d) a f) zákona o sociálnych službách,
b) nie je nezaopatrených dieťaťom,
c) nebol pozbavený spôsobilosti na právne úkony a jeho spôsobilosť
na právne úkony nebola obmedzená,
d) to nedovoľuje jeho zdravotný stav a strava sa mu podáva iným
spôsobom
napr.
cez
nazogastrickú
sondu,
perkutánnu
endoskopickú gastrostómiu (PEG) alebo perkutánnu endoskopickú
jejunostómiu (PEJ) :
3)
Stravovanie v zariadení sociálnych služieb možno poskytovať okrem
PSS aj:
a) fyzickej osobe, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo
nepriaznivý zdravotný stav,
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek,
Na tieto fyzické osoby sa ustanovenia tohto predpisu nevzťahujú.
4) Stravovanie v zariadení možno poskytovať v rozsahu ustanovenom
osobitnými predpismi aj iným fyzickým osobám, ak to ustanovujú osobitné
predpisy. Na tieto osoby sa ustanovenia tohto predpisu nevzťahujú.
5) Suma úhrady za stravovanie určí CSS Slniečko ako súčet nákladov na
suroviny (stravná jednotka) a režijných nákladov na prípravu stravy na
deň prijímateľa sociálnej služby.
6) CSS Slniečko určuje pre rok 2021 výšku režijných nákladov na prípravu
stravy na deň na prijímateľa sociálnej služby vo výške : 3,29 €.
7) Výšku režijných nákladov na prípravu stravy na deň na prijímateľa
sociálnej služby určuje CSS Slniečko vo výške skutočných režijných
Copyright © CSS Slniečko
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nákladov na prípravu celodennej stravy vypočítaných za predchádzajúci
kalendárny rok na deň na PSS.
8) Sumu úhrady za stravovanie CSS Slniečko zvýši o 20 % na deň na PSS
prijímateľovi sociálnej služby, ktorému sa poskytuje diabetická diéta,
bielkovinová diéta a výživná diéta. Sumu úhrady za stravovanie
poskytovateľ sociálnej služby zníži o sumu úhrady za tie potraviny, ktoré
boli prijímateľovi sociálnej služby nahradené lekársky predpísanou
potravinou.
9) Na účely určenia sumy úhrady za stravovanie na deň na PSS sa počíta
zo sumy úhrady za stravovanie :
a) pri celodennom stravovaní na :
Vek PSS
Do 3 r.
- raňajky
- desiata
- obed
- olovrant
- večera
Do 3-6 r.
- raňajky
- desiata
- obed
- olovrant
- večera
Do 6-10 r.
- raňajky
- desiata
- obed
- olovrant
- večera
Do 10-15 r.
- raňajky
- desiata
- obed
- olovrant
-večera
Nad 15 r.
- raňajky
- desiata
- obed
- olovrant
-večera

SJ/deň v €

RN na deň v €

SJ+RN/deň v €

12%
9%
40%
9%
30%

0,2772
0,2079
0,9240
0,2079
0,6930

0,3948
0,2961
1,3160
0,2961
0,9870

0,6720
0,5040
2,2400
0,5040
1,6800

12%
9%
40%
9%
30%

0,2892
0,2169
0,9640
0,2169
0,7230

0,3948
0,2961
1,3160
0,2961
0,9870

0,6840
0,5130
2,2800
0,5130
1,7100

12%
9%
40%
9%
30%

0,3264
0,2448
1,0880
0,2448
0,8160

0,3948
0,2961
1,3160
0,2961
0,9870

0,7212
0,5409
2,4040
0,5409
1,8030

12%
9%
40%
9%
30%

0,3528
0,2646
1,1760
0,2646
0,8820

0,3948
0,2961
1,3160
0,2961
0,9870

0,7476
0,5607
2,4920
0,5607
1,8690

12%
9%
40%
9%
30%

0,3720
0,2790
1,2400
0,2790
0,9300

0,3948
0,2961
1,3160
0,2961
0,9870

0,7668
0,5751
2,5560
0,5751
1,9170

CSS Slniečko určuje sumu úhrady za celodenné stravovanie na deň na
prijímateľa sociálnej služby nasledovne :
Vek PSS

SJ/deň v €

Do 3 rokov
Od 3-6 rokov
Od 6-10 rokov
Od 10-15 rokov
Nad 15 rokov

2,31
2,41
2,72
2,94
3,10
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Režijné náklady
na deň v €
3,29
3,29
3,29
3,29
3,29

SJ
+
Rež.
náklady/deň v €
5,60
5,70
6,01
6,23
6,39
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b) pri diabetickej diéte, bielkovinovej diéte a výživnej diéte na :
Vek PSS

SJ/deň v €

Do 3 r.
- raňajky
- desiata
- obed
- olovrant
- večera
-druhá večera
Do 3-6 r.
- raňajky
- desiata
- obed
- olovrant
- večera
-druhá večera
Do 6-10 r.
- raňajky
- desiata
- obed
- olovrant
- večera
-druhá večera
Do 10-15 r.
- raňajky
- desiata
- obed
- olovrant
-večera
-druhá večera
Nad 15 r.
- raňajky
- desiata
- obed
- olovrant
-večera
-druhá večera

RN na deň v €

SJ+RN/deň v €

11%
8%
40%
8%
27%
6%

0,3047
0,2216
1,1080
0,2216
0,7479
0,1662

0,3619
0,2632
1,3160
0,2632
0,8883
0,1974

0,6666
0,4848
2,4240
0,4848
1,6362
0,3636

11%
8%
40%
8%
27%
6%

0,3179
0,2312
1,1560
0,2312
0,7803
0,1734

0,3619
0,2632
1,3160
0,2632
0,8883
0,1974

0,6798
0,4944
2,4720
0,4944
1,6686
0,3708

11%
8%
40%
8%
27%
6%

0,3586
0,2608
1,3040
0,2608
0,8802
0,1956

0,3619
0,2632
1,3160
0,2632
0,8883
0,1974

0,7205
0,5240
2,6200
0,5240
1,7685
0,3930

11%
8%
40%
8%
27%
6%

0,3883
0,2824
1,4120
0,2824
0,9531
0,2118

0,3619
0,2632
1,3160
0,2632
0,8883
0,1974

0,7502
0,5456
2,7280
0,5456
1,8414
0,4092

11%
8%
40%
8%
27%
6%

0,4092
0,2976
1,4880
0,2976
1,0044
0,2232

0,3619
0,2632
1,3160
0,2632
0,8883
0,1974

0,7711
0,5608
2,8040
0,5608
1,8927
0,4206

CSS Slniečko určuje sumu úhrady za celodenné stravovanie pri
diabetickej, bielkovinovej diéte a výživnej diéte na deň na prijímateľa
sociálnej služby nasledovne :
Vek PSS

SJ/deň v €

Do 3 rokov
Od 3-6 rokov
Od 6-10 rokov
Od 10-15 rokov
Nad 15 rokov

2,77
2,89
3,26
3,53
3,72
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Režijné náklady
na deň v €
3,29
3,29
3,29
3,29
3,29

SJ
+
Rež.
náklady/deň v €
6,06
6,18
6,55
6,82
7,01
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1) Suma úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a
šatstva na deň na prijímateľa sociálnej služby pre pobytovú formu
celoročnú určuje CSS Slniečko pre rok 2021 nasledovne : 2,11 €.

1) Na účely určenia sumy úhrady za poskytovanie osobné vybavenie sa za
osobné vybavenie považuje obuv, hygienické potreby, školské potreby a iné
veci osobnej potreby.
2) Prijímateľovi sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba
celoročnou pobytovou formou, poskytovateľ sociálnej služby poskytne
osobné vybavenia, ak si ho PSS nemôže zabezpečiť sám.
3) Prijímateľ sociálnej služby zaplatí CSS Slniečko úhradu za poskytnutie
osobného vybavenia vo výške kúpnej ceny osobného vybavenia najneskôr
do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiace.

11. SUMA ÚHRADY ZA
UTVÁRANIE
PODMIENOK NA
ÚSCHOVU CENNÝCH
VECÍ A PODMIENKY
ÚSCHOVY CENNÝCH
VECÍ

1) CSS Slniečko ako poskytovateľ celoročnej pobytovej formy sociálnej
služby prevezme do úschovy cenne veci vrátane vkladných knižiek a
peňažnej hotovosti prijímateľa sociálnej služby, ktorý o ich úschovu
požiada, pri nástupe do zariadenia sociálnych služieb alebo počas
starostlivosti v ňom, na základe písomnej zmluvy o úschove uzatvorenej
v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. CSS Slniečko
vedie evidenciu uzavretých zmlúv o úschove.
2) Cenné veci prijímateľa sociálnej služby, ktorý nemá spôsobilosť na
právne úkony prevezme CSS Slniečko do úschovy na žiadosť zákonného
zástupcu alebo opatrovníka prijímateľa sociálnej služby.
3) Cenné veci prevzaté do úschovy sa označia tak, aby sa vylúčila ich
zámena.
4) V prípade úmrtia prijímateľa sociálnej služby CSS Slniečko bez
zbytočného odkladu vyhotoví protokol o hnuteľných veciach prijímateľa
sociálnej služby a tieto prihlási do dedičského konania.
5) CSS Slniečko vedie dokumentáciu súvisiacu s dedičským konaním po
zomrelom PSS.
6) Suma úhrady za utváranie podmienok na úschovu cenných vecí na deň
na prijímateľa sociálnej služby určuje CSS Slniečko : 0,05 €.

12. JEDNORÁZOVÁ
1) Prijímateľ sociálnej služby je povinný zaplatiť poskytovateľovi sociálnej
ÚHRADA ZA SOCIÁLNU
služby jednorazovú úhradu za výmenu posteľnej bielizne, poskytnutie
SLUŽBU
osobnej hygieny alebo upratovanie častejšie ako je stanovené v prípadoch,
ku ktorým došlo v priamej súvislosti s napr. nadmerným požitím
alkoholického nápoja, omamnej látky, drogy a pod.
2) Prijímateľ sociálnej služby je povinný zaplatiť úhradu podľa odseku (1)
tohto článku najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
3) Sumu úhrady pre účely odseku (1) tohto článku CSS Slniečko určuje vo
výške : 3,57 €.
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13. SPÔSOB PLATENIA 1) Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v
ÚHRADY ZA SOCIÁLNU sume určenej poskytovateľom sociálnej služby, ak zákon o sociálnych
službách neustanovuje inak. Do úhrady za sociálnu službu nie je možné
SLUŽBU
započítať úhradu za vykonávanie, zabezpečovanie alebo utváranie
podmienok na vykonávanie iných činností.
2) Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu
podľa svojho príjmu a majetku, ak tak ustanovuje zákon o sociálnych
službách. Príjem a majetok na účely určenia úhrady za sociálnu službu
sa posudzuje podľa osobitného predpisu (Zákon č. 447/2008 Z.z.
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ak zákon
o sociálnych službách neustanovuje inak.
3) PSS je povinný platiť úhradu za sociálnu službu mesačne, najneskôr do
15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, v hotovosti do pokladne CSS
Slniečko alebo bezhotovostne na účet zariadenia. Pri každom type platby sa
vždy používa pridelený variabilný symbol.
4) V prípade, ak sa prijímateľovi sociálnej služby začne poskytovať sociálna
služba po 15. dni v mesiaci, je povinný zaplatiť úhradu za sociálnu službu
najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
5) Prijímateľ sociálnej služby neplatí za 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 sociálnej služby a poskytovateľ sociálnej
služby sa nedohodnú inak.
6) Prijímateľovi sociálnej služby, ktorému sa poskytuje stravovanie v CSS
Slniečko, sa vráti zaplatená úhrada za stravovanie alebo jej časť vo výške
podľa skutočného počtu vopred odhlásených neodobratých jedál najneskôr
do 15 dní od vyúčtovania. Prijímateľ sociálnej služby, ktorému sa
poskytuje stravovanie, doplatí CSS Slniečko úhradu za stravovanie podľa
skutočného počtu odobratých jedál najneskôr do 15 dní od vyúčtovania.
CSS Slniečko stanovuje periodicitu vyúčtovania do konca nasledujúceho
kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci za ktorý sa má vrátiť
zaplatená úhrada za stravovanie.
7) Prijímateľovi sociálnej služby, ktorému sa poskytuje pomoc pri
odkázanosti alebo dohľad, vecné plnenia v spoločných priestoroch,
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva a utvárajú sa
podmienky na úschovu cenných vecí, CSS Slniečko vráti zaplatenú úhradu
podľa skutočného počtu dní, počas ktorých sa tieto činnosti poskytovali
najneskôr do 15 dní od vyúčtovania. CSS Slniečko stanovuje periodicitu
vyúčtovania do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ktorý
nasleduje po mesiaci za ktorý sa má vrátiť zaplatená úhrada za tieto
činnosti.
10) Prijímateľ sociálnej služby, alebo jeho zákonný zástupca oznamuje
neprítomnosť v zariadení pre účely ohlásenia neodobratia jedla minimálne
48 hodín vopred.

Copyright © CSS Slniečko

Názov organizačnej smernice:

Číslo: 15

Smernica o poskytovaní sociálnych služieb
a určení sumy úhrady za sociálne služby
14. PODMIENKY
POSKYTOVANIA
SOCIÁLNEJ SLUŽBY
FYZICKEJ OSOBE,
O KTOREJ
POSKYTNUTIE
POŽIADALA OBEC
ALEBO INÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

16. SÚVISIACE
ZÁZNAMY
17. SÚVISIACE
PREDPISY

Strana 13 z 15

1) V CSS Slniečko môže byť poskytnutá sociálna služba aj fyzickej osobe, o
ktorej poskytnutie preukázateľným spôsobom požiadala obec alebo iný
samosprávny kraj.
2) V prípade, že o poskytnutie sociálnej služby požiadal CSS Slniečko iný
samosprávny kraj, tento je povinný uzatvoriť s CSS Slniečko písomnú
zmluvu o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov a uhradiť
ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním tejto sociálnej
služby znížené o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom
sociálnej služby.
3) Pre fyzickú osobu podľa odseku (1)
sociálnu službu podľa tohto predpisu.

15. PRECHODNÉ
A ZÁVEREČNÉ
USTANOVENIA

Revízia/zmena:

platia ustanovenia o úhrade za

1) Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu
určenú zariadením, t.j. CSS Slniečko v tejto smernici podľa VZN 31/2014
v znení Dodatku č.1 od 1. augusta 2021.
2) CSS Slniečko do 15. februára každého kalendárneho roka upraví v tejto
smernici špecifikáciu sumy úhrady za odborné činnosti, obslužné činnosti
a ďalšie činnosti v závislosti na jeho ekonomicky oprávnených nákladoch.
Výpočet výšky režijných nákladov na prípravu stravy na deň na prijímateľa
sociálnej služby
17.1.

Externé predpisy

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a kuratele v znení neskorších
predpisov
Všeobecne záväzné nariadenie ŽSK č. 31/2014v znení Dodatku č.1
Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

17.2.
OS
OS
OS
OS
OS

Interné predpisy

1 Riadenie dokumentácie
5 Registratúrny poriadok
9 Náprava, NO, PO a zlepšovanie
14 Vybavovanie sťažností
16 Slobodný prístup k informáciám
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18. ZÁZNAM ZMIEN A REVÍZIÍ
Číslo:
•
zmeny
•
revízie

Dátum:
•
zmeny
•
revízie

Zmena
−
kapitoly
−
strany

Zmenu, revíziu
vykonal
schválil

Podpis

Copyright © CSS Slniečko

Dôvod:
•
zmeny
•
revízie

Názov organizačnej smernice:

Číslo: 15

Smernica o poskytovaní sociálnych služieb
a určení sumy úhrady za sociálne služby

Revízia/zmena:
Strana 15 z 15

19. ZÁZNAM O OBOZNÁMENÍ ZAMESTNANCOV S OS 15
Vedúci pracovník je povinný oboznámiť príslušných zamestnancov s obsahom OS.

Názov a číslo dokumentu:
OS 15 Smernica o poskytovaní sociálnych služieb a určení sumy úhrady za sociálne služby
Svojím podpisom potvrdzujem, že dokument som preštudoval a vyhlasujem, že pri práci budem
postupovať v súlade so zásadami uvedenými v tomto dokumente.
Uvedomujem si následky, ktoré pre mňa vyplývajú z neplnenia si pracovných povinností, ktoré mi
tento dokument ukladá.
Oboznámenie vykonal:

Mgr. Mária Šperková
meno, podpis, dátum

Potvrdenie o oboznámení sa s OS 15
Divízia/útvar

Meno pracovníka

Podpis

Dátum

I.
R CSS

PhDr. Jana Pukalíková

01. 08. 2021

SÚ

Mgr. Milena Blahutová

01. 08. 2021

ÚOaR

Mgr. Mária Gonščáková

01. 08. 2021

EPÚ

Zuzana Gončárová

01. 08. 2021

ÚS

Iveta Ďuranová

01. 08. 2021

Garantka oddelenia

Mgr. Marcela Kvašňovská

01. 08. 2021

Garantka oddelenia

Mgr. Jana Sýkorová

01. 08. 2021

SÚ

PhDr. Ľubica Vojtušová

01. 08. 2021

Z 01.00
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