Cenník služieb poskytovaných v Domove sociálnych služieb
pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne ku dňu 31.12.2019
Na základe Všeobecne záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja č. 30/2014
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o sumách úhrady za poskytované služby
v zariadeniach sociálnych služieb sa v DSS Moravský Sv. Ján určuje tento cenník služieb:
Stravovanie:
Stravná jednotka pre klienta osobu na deň
Racionálna strava
3,46 €
Diétna strava
3,76 €
Diabetická strava
4,21 €
Ubytovanie:
Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy miestnosti a príslušenstva obytnej
miestnosti je stanovená na 0,17 €.
Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú klient užíva, sa určí tak, že veľkosť
podlahovej plochy obytnej miestnosti sa vydelí počtom klientov, ktorí túto podlahovú plochu
obytnej miestnosti užívajú. Ak klient užíva podlahovú plochu obytnej miestnosti, ktorá je
priechodná, veľkosť podlahovej plochy sa znižuje o 30%.
Suma úhrady za ubytovanie sa zvyšuje na klienta o:
a. 0,40 € ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden klient
b. 0,20 € ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja klienti
c. 0,13 € ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú traja klienti a ak na jedného
klienta pripadá viac ako 8 m² podlahovej plochy
Upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva:
Denná sadzba na deň na klienta:
a. ak sa klientovi poskytuje bežné upratovanie 1 x denne, pranie a žehlenie osobného
vybavenia 1 x denne, pranie a žehlenie posteľnej bielizne 1 x za 14 dní a bežná údržba
bielizne podľa potreby 0,17 €.
b. ak sa klientovi poskytuje bežné upratovanie 2 x denne, pranie a žehlenie osobného
vybavenia 2 x denne, pranie a žehlenie posteľnej bielizne 1 x za 7 dní a bežná údržba
bielizne podľa potreby 0,50 €.

c. ak sa klientovi poskytuje bežné upratovanie 2 x denne, pranie a žehlenie osobného
vybavenia 2 x denne, pranie a žehlenie posteľnej bielizne častejšie ako 1 x za 7 dní
a bežná údržba bielizne podľa potreby 0,67 €.
Odkázanosť:
Úhrada za odkázanosť klientom zaradených do VI. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej
osoby čo zodpovedá úplnej odkázanosti je 2,33 €.

Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú službu musí klientovi zostať mesačne z jeho
príjmu 25 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Nadštandardné služby:
DSS môže vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie iných
činností, ktoré zákon o sociálnych službách neupravuje a ktoré zvyšujú kvalitu života klienta
v DSS. Platby za tieto činnosti ustanovuje VZN TTSK č. 30/2014
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