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Cenník poplatkov 
Platný od 01.10.2022 

 

 

 1 skupina klientov -  s finančným príspevkom  

( klient s právoplatným rozhodnutím o odkázanosti IV, V, VI ) 
 

 

UBYTOVANIE 

Úhrada za 1 mesiac  
1- lôžková izba s balkónom 250 € 

2 - lôžková izba s balkónom 360 € (180 Eur/osoba) 

Apartmán 1 – lôžkový dvojizbový s balkónom  (A -35,22m) 650 € 

Apartmán 1 – lôžkový s balkónom   (B-26,55m) 460 € 

 

 

STRAVOVANIE 

 

 Suma  na 

1 deň 

Mesačne 
za 

28 dní 

Mesačne 
za 

29 dní 

Mesačne 
za 

30 dní 

Mesačne 
za 

31 dní 
Racionálna strava,  MIX , 

šetriaca a žlčníková strava 

 

7,20 € 

 

201,60 € 

 

208,80 € 

 

216 € 

 

223,20 € 

 

Diabetická strava  
( I.večera+ II.večera) 
 

 

8 € 

 

224 € 

 

232 € 

 

240 € 

 

248 € 

-Súhrn úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov na suroviny ( stravná jednotka) a 100% režijných nákladov na 
prípravu stravy na deň, na prijímateľa sociálnej služby. 
-V prípade špeciálnych diét ( napr. bezlaktózová, bezlepková a iné ) sa prirátava mesačný doplatok vo výške 20 
eur k sume prislúchajúcej k racionálnej strave a to podľa počtu dní v mesiaci. 
 

 

 

UPRATOVANIE,  PRANIE,  ÚDRŽBA ŠATSTVA A BIELIZNE,  
ŽEHLENIE 

 Úhrada na  
1 deň 

Mesačne 
za 

28 dní 

Mesačne 
za 

29 dní 

Mesačne 
za 

30 dní 

Mesačne 
za 

31 dní 
Upratovanie 1,30 € 36,40 € 37,7 € 39 € 40,3 € 

Pranie, údržba šatstva 
a bielizne, žehlenie 

1,64 € 45,92 € 47,56 € 49,2 € 50,84 € 
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2 skupina klientov – SAMOPLATCA 

( klient bez  rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu ) 

 

 

 Úhrada na  
1 deň 

 

Mesačne 
za 

28 dní 

Mesačne 
za 

29 dní 

Mesačne 
za 

30 dní 

Mesačne 
za 

31 dní 
Odborné činnosti-pomoc 

pri odkázanosti na pomoc 
inej fyzickej osoby 

 

16,67 € 

 

466,76 €  

 

483,43 € 

 

500,10 € 

 

516,77 € 

Výška úhrady u samoplatcu za obslužné činnosti ( ubytovanie, stravovanie, upratovanie, 

pranie, žehlenie a údržba šatstva) a úhrada za ďalšie služby je rovnaká ako u ostatných 
prijímateľoch . 

Výška úhrady pre samoplatcu je najmenej vo výške EON (ekonomicky oprávnených nákladov)  spojených s   
poskytovaním sociálnej služby     
  

Cenník úhrad za ďalšie činnosti/služby 

(úhradu platia obe skupiny klientov) 

Úschova cenných vecí (na požiadanie klienta) 10 € / mesačne 

Donáška stravy na izbu       5 € / denný úkon 

Používanie elektrických spotrebičov - ( so súhlasom štatutárneho orgánu) 
- Vlastný televízny prijímač    6 € /  mesačne 

- Chladnička       10 € /  mesačne 

- Ventilátor/ počítač/mikrovlnná rúra/antidekubitný matrac    4 € /  mesačne 

- Ostatné elektrické spotrebiče    2,50 € /  mesačne 

Nákup vecí osobnej potreby klienta       3 € /  jeden úkon 

Hygienická očista prijímateľa sociálnej služby zapríčinená v dôsledku 
opitosti/návykových látok 

    20 € /  jeden úkon 

Doprovod k lekárovi 
(klienti, ktorí na doprovod nie sú podľa stupňa odkázanosti odkázaní) 

                       

          8 € /  hodina 

Administratívny poplatok pri prijímaní nového klienta  80 € 

Rezervačný poplatok           20 € /  deň 

Vystavenie potvrdenia na žiadosť klienta            1 € /  ks 

Revízia elektrických spotrebičov vo vlastníctve klientov (1x za rok)  Cenník dodávateľa 

Ostatné služby na základe požiadaviek klienta ( kadernícke, 

pedikérske služby ) sa platia podľa cenníka dodávateľa 

Cenník dodávateľa 

MASÁŽ ( trvanie 20 minút): 

▪  Horné končatina  5 € 

▪  Dolné končatiny 5 € 

▪  Šijové svalstvo 5 € 

▪ Chrbtové svalstvo 7 € 

▪ Klasická masáž celotelová               10 € 
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Príloha k cenníku   NZBD ASTRA n.o. 
Podmienky úhrady za poskytovanú sociálnu službu: 

 

• Finančné prostriedky za poskytovanú sociálnu službu je potrebné uhradiť najneskôr do 15. dňa v mesiaci.  
 

• Prvá splátka je splatná pri nástupe do zariadenia. V prípade nástupu do zariadenia počas mesiaca, uhradí 
prijímateľ sociálnej služby len alikvótnu čiastku z danej mesačnej úhrady v závislosti odo dňa nástupu do 
zariadenia ( vrátane dňa nástupu) a zároveň uhradí vopred ďalší mesiac a to do 3 dní od podpisu Zmluvy o 

poskytovaní sociálnej služby . 
 

• Paušálne mesačné úhrady klienta sa považujú za zálohové platby podliehajúce pravidelnému zúčtovaniu za služby 
skutočne poskytnuté. Podkladom pre zúčtovanie sú výpočtové listy so zaznamenaním rozsahu skutočne 
poskytnutých služieb prijímateľovi v príslušnom kalendárnom mesiaci. Prijímateľ je povinný uhradiť 
poskytovateľovi nedoplatky a poskytovateľ je povinný vrátiť klientovi preplatky za sociálnu službu zistené na 
základe zúčtovania. 
 

• Úhrada za poskytované sociálne služby  v kalendárnom mesiaci je 30-násobok dennej výšky úhrady. 
 

• Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti v čase jeho 
neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie 

 

• Prijímateľ sociálnej služby  (ďalej iba PSS ) alebo iná osoba má možnosť uhradiť finančné prostriedky bankovým 
prevodom, alebo vkladom hotovosti  na účet zariadenia NZBD ASTRA n.o. ktorý im poskytnú zodpovední 
zamestnanci zariadenia pre seniorov. 

 

• PSS platí za sociálnu službu úhradu, avšak len do takej výšky, aby mu zostal zostatok v súlade s § 73 zákona 
o sociálnych službách 448/2008 Z.z. 
 

• Ak PSS nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej 
časť platiť aj iná osoba, ktorá sa písomne v zmluve o platení čiastočnej úhrady za sociálnu službu zaväzuje 
k platenie úhrady. 
 

• PSS ( alebo zákonný zástupca) je povinný zariadeniu oznámiť výšku svojich príjmov a čestným vyhlásením 
preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo výške príjmu, úspor a zmeny v hodnote majetku, 

ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy úhrady za sociálnu službu. 

 

• Nadštandardné služby - úhrady za nadštandardné služby ako je kaderník, zdravotná pedikúra, špeciálna 
manikúra,a ďalšie služby podobného charakteru sú realizované na objednávku podľa záujmu klientov zariadenia. 
Za tieto služby si platí prijímateľ sám a to podľa cenníka dodávateľa týchto služieb. Poskytovateľ tieto služby len 
objedná – zabezpečí na základe potrieb/objednávky prijímateľa. Všetky ostatné požiadavky budú predmetom 
osobitného dojednania medzi prijímateľom a poskytovateľom sociálnej služby. 

 

• Všetky ostatné požiadavky budú predmetom osobitného dojednania medzi prijímateľom a poskytovateľom 
sociálnej služby 

 

 

V Nových Zámkoch dňa 19.08.2022                                              ........................................ 

                                                                                                         Ing. Denisa Várhelyiová 

                                                                                            Riaditeľka zariadenia pre seniorov  
                                                                                                             NZBD ASTRA n.o 

 

Cenník schválený Správnou radou NZBD dňa ......................... s účinnosťou od 01.10.2022 


