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CENNÍK ZSS – POBYTOVÉ sociálne služby SAMARITÁNKA n.o.
ZOS, ZPS, ŠZ, Partizánska 20, 966 81 Žarnovica
ZOS, ZPS, ŠZ
Cena úhrady
klienta / deň
Stravovanie celková cena :
- Raňajky R
- Desiata D
- Obed O
- Olovrant O
- Večera V
- (druhá večera pre DIA)
Výška úhrady podľa miery pomoci pri
sebaobslužných úkonoch
(pre DS )

Bývanie : jednolôžková izba
Dvojlôžková izba
Trojlôžková izba
Príplatok za ubytovanie s vyšším
komfortom (2.podl., výťah, hyg.zar)
Odborné činnosti:
-sociálne poradenstvo
-sociálna rehabilitácia
-pracovná terapia
-ošetrovateľská starostlivosť
(zabezpečujeme cez ADOS)
Cena úhrady : 0,0€

*za upratovanie
*za pranie, žehlenie a údržba bielizne

Cena nákladov
pre samoplatcov /deň

7,00 €

7,00 €

0,50€
(0,50 €)
3,00€
0,50€
2,00€
(0,50€)

0,50€
(0,50)
3,00€
0,50€
2,00€
(0,50€)

III.st 1,00€
IV.st.2,00 €
V.st 3.00€
VI.st.4,00€

10 ,00€

5,00 €
4,00 €
3,00 €
+0,50 € /deň( dvojlôžková)
+1,00 €/deň ( jednolôžková)

15,00 €
14,00 €
13,00 €
+0,50 € /deň( dvojlôžková)
+1,00 €/deň ( jednolôžková)

Obslužné činnosti:
Stravovanie
Ubytovanie
Upratovanie
Pranie, žehlenie

Ďalšie činnosti:
Zabezpečovanie záujmovej činnosti
Utváranie podmienok na úschovu
cenných vecí

Platba podľa zmluvy a KL

Cena úhrady: 0,00€

0,50€
0,50€

0,50€
0,50€

2,50€/doprovod

2,50€/doprovod

0,10€/deň za 1/el. spotrebič

0,10€ deň na 1/spotr.

1€/strihanie(holenie)

1€/strihanie(holenie)

Podľa cenníka dodávateľov služieb;

Podľa cenníka dodávateľov služieb;

Spolu: ZOS podľa dohody na
odoberanie služieb s poberateľom
Úhrady za nadštandardné služby:
1. Každý doprovod do nemocnice
s výnimkou úrazu a akútneho
stavu;
2. Používanie elektrospotrebičov;
3. Strihanie;
Ďalšie služby, na ktorých sa
poskytovateľ a prijímateľ dohodli;

1.
Podmienky platenia za sociálnu službu a spôsob úhrady :
Celková cena sociálnej služby je podľa dohodnutých podmienok pri nástupe do ZSS,
podľa platného cenníka ( KL) a od miery odobratia poskytovaných sociálnych služieb
2. Podmienky platenia sociálnej služby : Úhrada bankovým prevodom, ako aj úhrada pri platení v hotovosti musí byť zrealizovaná zálohovo v deň
nástupu za príslušný mesiac a ďalšie platby najneskôr v posledný deň príslušného mesiaca. Výška celkovej úhrady klienta v ZSS sa vzťahuje na kalendárne
dni a počas neprítomnosti poberateľa je účtovaný len ubytovací poplatok ( 3,00 € až 6,00 €/deň) -KL
Účinnosť cenníka je od 1.1.2018.

Vypracoval:

Mgr. Júlia Hlavačková, riaditeľka
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