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Smernica
k výpočtu úhrady za sociálne služby poskytované v Zariadeniach

podporovaného bývania (ďalej „ZpB“) ReSocia, n.o. podľa zákona číslo
448/2008 Z.z. o sociálnych službách (ďalej „zákon“) s účinnosťou od 01.09.2015

1. Výška úhrady za poskytované sociálne služby sa určí  odo dňa podpísania
zmluvy o poskytovaní  sociálnej  služby  v  ZpB  dodatkom  k zmluve  vo  forme
Výpočtového listu úhrady za činnosti  poskytované v ZpB. Pri  zmene výšky
úhrad sa vypracuje nový výpočtový list.

2. Výpočet  výšky  úhrady  za  sociálnu  službu vychádza  z ekonomicky
oprávnených nákladov   ZpB  Petrovce 1 okr. Sobrance resp. Rozhanovce  okr.
Košice - okolie v   predchádzajúcom roku a je vypočítaná v súlade s § 72 zákona.

3. Úhrada prijímateľa je prepočítaná priemerne na deň/mesiac v roku (podľa počtu
dní v mesiaci).  Úhrada sa uhrádza sociálnej pracovníčke/pracovníkovi  mesačne
najneskôr posledný deň v mesiaci. 

4. Vyúčtovanie za uhradené činnosti v čase neprítomnosti  bude prepočítané na
dni  neprítomnosti  (vid  tab.  dole)  a  realizované posledný deň v mesiaci.  V čase
neprítomnosti  prijímateľ  hradí  iba  ubytovanie (ak  miesto  nie  je  dočasne
obsadené). 

5. Úhrada zahŕňa:

5.1.  dohľad  pri  úkonoch  sebaobsluhy,  úkonoch  starostlivosti  o domácnosť  v
zariadení a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít. Výška úhrady za dohľad
vychádza  z priemerného rozsahu dohľadu (určeného rozhodnutím KSK o stupni
odkázanosti a prílohou č. 4 k zákonu) a je:

Stupeň
odkáz.

Priemerný
rozsah hod.

Úhrada deň Úhrada
28 dní/€ / 30 dní/€ / 31 dní/€

II. -  III. 2 – 6 0,80 € 28 dní/22,40 € / 30 dní/24 € /
 31 dní/24,80 €

IV.- VI. viac ako 6 1,00 €  28 dní/28 € / 30 dní/30 € / 
31 dní/31 €

5.2. odborné  činnosti:  (vykonávanie  sociálneho  poradenstva,  sociálnej
rehabilitácie,  pomoc  pri  uplatňovaní  práv  a právom  chránených  záujmov
a pracovnej terapie) sú poskytované bez úhrady.
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5.3. obslužné činnosti - poskytnutie ubytovania, vrátane spoločných priestorov,
poskytovanie a užívanie vecných plnení, režijných nákladov, energií a médií 

Obložnosť izby Úhrada deň Úhrada 
28dní/€ / 30dní/€ 31dní/€

2 – 3 posteľová 1,40 € 28 dní/39,20€ / 30 dní/42€ 
/ 31 dní/43,40 €

4 a viac 1,30 € 28 dní/36,40€ / 30 dní/39€ 
/ 31 dní/40,30€

5.4.   ďalšie  činnosti  -  vytváranie  podmienok  na  prípravu  stravy  (využívanie
kuchynského riadu a zariadenia, energie a pod), pre vykonávanie osobnej hygieny,
vytváranie  podmienok  pre  realizáciu  záujmovej  činnosti,  na  údržbu  bielizne  a 
šatstva  (využívanie práčky, žehličky, šijacieho stroja a pod.).  

Úhrada 
deň

Úhrada
 28dní/€ / 30dní/€ / 31dní/€

0,30€ 28dní/8,40€ / 30dní/9€ / 31dní/9,30€

6. Po  zaplatení  úhrady  za  sociálnu  službu  musí  prijímateľovi  zostať  mesačne
z jeho príjmu najmenej 25% sumy životného minima. 

7. Ak prijímateľ nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady,
môže úhradu alebo jej časť platiť iná osoba, s ktorou ReSocia, n.o. uzatvorí
zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu. V tom prípade sa odsek 6 neberie
do úvahy.  

Petrovce, dňa  .................

                                                                                                                Ing. Viliam ČIČVÁK
                                                                                                                  riaditeľ n.o.

Príloha: Vzor Výpočtového listu úhrady
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