
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenník za poskytovanú sociálnu službu 
prijímateľovi sociálnej služby platný od 

1.1.2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Starej Turej dňa 1.12.2020          Ľubica Beláková 

                    riaditeľka BELLINA, n.o. 



Prijímateľ s dotáciou    
Prijímateľ, ktorý nevyžaduje diétne stravovanie, mobilný     
1. úhrada za odborné činnosti:      
úhrada za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 0,00 € 
2. úhrada za obslužné činnosti:     
a. ubytovanie (úhrada za obytné priestory, príslušenstvo a náklady s ubytovaním spojené) 8,25 € 
b. stravovanie (úhrada za 5 jedál denne, energie a mzdy súvisiace so stravovaním) 6,50 € 
c. upratovanie, pranie, žehlenie (úhrada za materiál, energie a mzdy súvisiace s činnosťou) 3,00 € 
Denná úhrada         17,75 € 
Mesačná 
úhrada         532,50 € 

       
Prijímateľ, ktorý vyžaduje diétne stravovanie, mobilný     
1. úhrada za odborné činnosti:      
úhrada za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 0,00 € 
2. úhrada za obslužné činnosti:     
a. ubytovanie (úhrada za obytné priestory, príslušenstvo a náklady s ubytovaním spojené) 8,25 € 
b. stravovanie (úhrada za 6 jedál denne, energie a mzdy súvisiace so stravovaním) 7,00 € 
c. upratovanie, pranie, žehlenie (úhrada za materiál, energie a mzdy súvisiace s činnosťou) 3,00 € 
Denná úhrada         18,25 € 
Mesačná 
úhrada         547,50 € 

       
Prijímateľ, ktorý nevyžaduje diétne stravovanie, imobilný     
1. úhrada za odborné činnosti:      
úhrada za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 0,00 € 
2. úhrada za obslužné činnosti:     
a. ubytovanie (úhrada za obytné priestory, príslušenstvo a náklady s ubytovaním spojené) 8,25 € 
b. stravovanie (úhrada za 5 jedál denne, energie a mzdy súvisiace so stravovaním) 6,70 € 
c. upratovanie, pranie, žehlenie (úhrada za materiál, energie a mzdy súvisiace s činnosťou) 3,70 € 
Denná úhrada         18,65 € 
Mesačná 
úhrada         559,50 € 

       
Prijímateľ, ktorý vyžaduje diétne stravovanie, imobilný     
1. úhrada za odborné činnosti:      
úhrada za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 0,00 € 
2. úhrada za obslužné činnosti:     
a. ubytovanie (úhrada za obytné priestory, príslušenstvo a náklady s ubytovaním spojené) 8,25 € 
b. stravovanie (úhrada za 6 jedál denne, energie a mzdy súvisiace so stravovaním) 7,20 € 
c. upratovanie, pranie, žehlenie (úhrada za materiál, energie a mzdy súvisiace s činnosťou) 3,70 € 
Denná úhrada         19,15 € 
Mesačná 
úhrada         574,50 € 

 



Samoplátca     
Prijímateľ, ktorý nevyžaduje diétne stravovanie, mobilný   
1. úhrada za odborné činnosti:      
úhrada za pomoc pri okázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 18,20 € 
2. úhrada za obslužné činnosti:     
a. ubytovanie (úhrada za obytné priestory, príslušenstvo a náklady s ubytovaním spojené) 8,25 € 
b. stravovanie (úhrada za 5 jedál denne, energie a mzdy súvisiace so stravovaním) 6,50 € 
c. upratovanie, pranie, žehlenie (úhrada za materiál, energie a mzdy súvisiace s činnosťou) 3,00 € 
Denná úhrada         35,95 € 
Mesačná 
úhrada         

1 078,50 
€ 

       
Prijímateľ, ktorý vyžaduje diétne stravovanie, mobilný   
1. úhrada za odborné činnosti:      
úhrada za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 18,20 € 
2. úhrada za obslužné činnosti:     
a. ubytovanie (úhrada za obytné priestory, príslušenstvo a náklady s ubytovaním spojené) 8,25 € 
b. stravovanie (úhrada za 6 jedál denne, energie a mzdy súvisiace so stravovaním) 7,00 € 
c. upratovanie, pranie, žehlenie (úhrada za materiál, energie a mzdy súvisiace s činnosťou) 3,00 € 
Denná úhrada         36,45 € 
Mesačná 
úhrada         

1 093,50 
€ 

       
Prijímateľ, ktorý nevyžaduje diétne stravovanie, imobilný   
1. úhrada za odborné činnosti:      
úhrada za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 18,20 € 
2. úhrada za obslužné činnosti:     
a. ubytovanie (úhrada za obytné priestory, príslušenstvo a náklady s ubytovaním spojené) 8,25 € 
b. stravovanie (úhrada za 5 jedál denne, energie a mzdy súvisiace so stravovaním) 6,70 € 
c. upratovanie, pranie, žehlenie (úhrada za materiál, energie a mzdy súvisiace s činnosťou) 3,70 € 
Denná úhrada         36,85 € 
Mesačná 
úhrada         

1 105,50 
€ 

       
Prijímateľ, ktorý vyžaduje diétne stravovanie, imobilný   
1. úhrada za odborné činnosti:      
úhrada za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 18,20 € 
2. úhrada za obslužné činnosti:     
a. ubytovanie (úhrada za obytné priestory, príslušenstvo a náklady s ubytovaním spojené) 8,25 € 
b. stravovanie (úhrada za 6 jedál denne, energie a mzdy súvisiace so stravovaním) 7,20 € 
c. upratovanie, pranie, žehlenie (úhrada za materiál, energie a mzdy súvisiace s činnosťou) 3,70 € 
Denná úhrada         37,35 € 
Mesačná 
úhrada         

1 120,50 
€ 

 



Ostatné poplatky 
 
 
Jednorazový nenávratný manipulačný poplatok pri nástupe do zariadenia 70,00 € 

 
Likvidácia následkov konania proti ustanoveniam domáceho poriadku:  

 odstránenie následkov externým dodávateľom:  
v plnej 
výške 

 odstránenie následkov vlastnými zamestnancami: 30,00 € 

 
Poplatok za čistenie priestorov zariadenia v prípade úmyselného znečistenia prijímateľom 
sociálnej služby (znečistenie úmyselným konaním: pod vplyvom alkoholu, močením, 
pľuvaním, stolicou...) 

 

30,00 € 

 
Pedikérske 

služby     

podľa 
cenníka 
dodávateľa 
služieb     

 
Kadernícke 

služby     

podľa 
cenníka 
dodávateľa 
služieb     

 
Odvoz prijímateľa služobným vozidlom   0,70 € /1 km 

 


