
Sadzby úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov 

ZOBOR v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č.6/2012 

o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne 

služby platné od 1.7.2012. 

 

                           
            

                                       Zariadenie opatrovateľskej služby 
 

 

1. Stupeň odkázanosti 

 

Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona        

o sociálnych službách sa stanovuje na základe stupňa odkázanosti uvedeného v právoplatnom 

rozhodnutí o odkázanosti na ZOS:  

 

       

Stupeň odkázanosti Úhrada 

II. stupeň odkázanosti (2 - 4 hod) 2,60 €/deň 

III. stupeň odkázanosti (4 - 6 hod) 3,50 €/deň 

IV. stupeň odkázanosti (6 - 8 hod) 4,00 €/deň 

V. stupeň odkázanosti (8 - 12 hod) 4,60 €/deň 

VI. stupeň odkázanosti (viac ako 12 hod denne) 5,80 €/deň 

 

 

2.  Ošetrovateľská starostlivosť  

 

Úhrada za ošetrovateľskú starostlivosť je stanovená na 1,50 €/deň. Úkony ošetrovateľskej 

starostlivosti sú nasledovné: 

 

Špeciálne polohovanie 

Prevencie dekubitov 

Ošetrenie dekubitov 

Aplikácia liečiv intramuskulárne 

Ošetrovateľská RHB 

Preväz a toaleta rany 

Sledovanie stolice 

Príjem a výdaj tekutín za 24 hodín 

Meranie TK, TT, dychovej frekvencie 

 
 

 



 

3.  Ubytovanie 

     

Typ izby Úhrada 

I. typ:  1 lôžková izba so sociálnym zariadením 4,50 €/lôžko/deň 

II. typ: 1 lôžková izba bez sociálneho zariadenia 4,00 €/lôžko/deň 

III. typ: 2 lôžková izba so sociálnym zariadením 3,50 €/lôžko/deň 

IV. typ:  2 lôžková izba bez sociálneho 

zariadenia 
3,00 €/lôžko/deň 

 

  Ubytovaním sa rozumie poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo jej  časti s príslušenstvom, 

užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním. 

Výška  úhrady za ubytovanie v obytnej miestnosti sa  zvyšuje o sumu 0,20 €/deň v prípade,  ak je 

prijímateľ sociálnej služby ubytovaný v izbe s balkónom. V prípade dvojlôžkovej izby sa príplatok 

delí   rovnakým pomerom na obidvoch prijímateľov sociálnej služby.  

  Výška úhrady za upratovanie, pranie a žehlenie posteľnej bielizne je pre prijímateľa sociálnej služby 

zahrnutá v platbe za ubytovanie. Upratovanie zahŕňa pravidelné upratovanie obytnej izby, 

príslušenstva izby a spoločných priestorov. Ide najmä o mechanickú očistu a dezinfekciu priestorov, 

umývanie okien a utieranie prachu. 

 

 

4.  Stravovanie 
 

Prijímateľ sociálnej služby v ZOS je povinný odoberať stravovanie zabezpečované poskytovateľom. 

Výška úhrady za stravovanie je stanovená nasledovne: 

a) stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby v ZOS, ktorému sa poskytuje strava 5 krát 

denne   /raňajky, desiata, obed, olovrant, večera/   racionálna, šetriaca, alebo mletá diéta  

3,98 €/deň, 

b) stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby v ZOS, ktorému sa poskytuje strava 3 krát 

denne   /raňajky, obed,  večera/    racionálna, šetriaca, alebo mletá diéta    3,26 €/deň, 

c) stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby v ZOS, ktorému sa poskytuje diabetická 

diéta   /raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, II. večera/    4,98 €/deň.  

Ak prijímateľ sociálnej služby má predpísanú diabetickú diétu, je povinný ju odoberať.  

 

 

5. Ostatné služby 

 

1. Výška úhrady za pranie, žehlenie, údržbu osobnej bielizne a šatstva je stanovená na 9 €/mesiac 

/ pri 30 dňovom kalendárnom mesiaci/ 

Pranie, žehlenie a údržba osobnej bielizne a šatstva zahŕňa najmä triedenie, namáčanie, dezinfekciu, 

pranie, žehlenie a mangľovanie bielizne ako aj prišívanie gombíkov a zašívanie poškodených častí 

šatstva. 

2. Výška úhrady za používanie elektrospotrebiča je stanovená za každý elektrospotrebič na 

0,25€/deň. 

3. Výška úhrady za úschovu cenných vecí sa stanovuje na 0,20 €/deň.   

 


