
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 130 o úhradách, spôsobe 

určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti 

územnej samosprávy mesta 

 

 

 

Druhá hlava 

Zariadenie pre seniorov 

 

 

§7 

Účel sociálnej služby poskytovanej v zariadení pre seniorov a okruh osôb, 

ktorým sa poskytuje 

 

 

 V zariadení pre seniorov sa poskytuje pobytová sociálna služba podľa § 

35 zákona o sociálnych službách fyzickej osoby, ktorá dovŕšila dôchodkový vek 

a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby. 

 

 

§ 8 

Suma úhrady za sociálne služby poskytované v zariadení pre seniorov 

 

 

( 1 ) Suma úhrady za základný rozsah poskytovaných sociálnych služieb 

v zariadení pre seniorov sa určí ako pomerná časť priemerných ekonomicky 

oprávnených nákladov v predchádzajúcom rozpočtovom roku podľa prílohy     

č. 2. 

 

 

( 2 ) Za základný rozsah poskytovaných sociálnych služieb v zariadení pre 

seniorov pri odkázanosti fyzickej osoby v stupni IV. a menej sa považuje: 

a) ubytovanie v dvojposteľovej alebo trojposteľovej izbe, 

b) odoberanie stravy 5 krát denne: raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, 

pričom poberateľ sociálnej služby môže odoberať stravu aj v menšom 

rozsahu. 

 

 

( 3 ) Suma úhrady podľa ods. 1 nad rámec ustanovenia ods. 2 sa zvyšuje o: 

a) 0,20 € denne v prípade stupňa odkázanosti V a VI, 

b) 1,00 € denne v prípade ubytovania v jednoposteľovej izbe menšej ako 

16m2, bez príslušenstva 



c) 1,50 € denne v prípade ubytovania v jednoposteľovej izbe menšej ako 

16m2, s príslušenstvom 

d) 1,50 € denne v prípade ubytovania v jednoposteľovej izbe väčšej ako 

16m2, bez príslušenstva 

e) 2,00 € denne v prípade ubytovania v jednoposteľovej izbe väčšej ako 

16m2, s príslušenstvom 

f) 0,20 € za každé jedlo nad rámec ustanovenia ods. 2 písm. b) 

g) 0,15 € denne za užívanie každého vlastného elektrospotrebiča, ktorým je: 

chladnička, mraznička, práčka, mikrovlná rúra alebo prenosná 

klimatizácia 

 

 

( 4 ) Suma úhrady podľa ods. 1 sa znižuje o: 

a) 9% sumy za stravovanie podľa prílohy č. 2 ak poberateľ sociálnej služby 

neodoberá desiatu 

b) 9% sumy za stravovanie podľa prílohy č. 2 ak poberateľ sociálnej služby 

neodoberá olovrant 

c) 12% sumy za stravovanie podľa prílohy č. 2 ak poberateľ sociálnej služby 

nedoberá raňajky 

d) 25% sumy za stravovanie podľa prílohy č. 2 ak poberateľ sociálnej služby 

neodoberá večeru, pričom v úhrne je možné znížiť sumu za stravovanie 

podľa prílohy č. 2 maximálne o 43%. 

 

 

( 5 ) Upustiť od zvýšenia úhrady za ubytovanie v jednoposteľovej izbe podľa 

ustanovenia ods. 3 písm. b) môže poskytovateľ sociálnej služby podľa prílohy č. 

3, zo zdravotných dôvodov prijímateľa. 

 

 

( 6 ) Výška stravnej jednotky pre účely zabezpečenia stravovania určuje 

poskytovateľ sociálnej služby podľa prílohy č. 3 tak, že 30 násobok dennej 

stravnej jednotky bude najviac vo výške sumy za stravovanie podľa prílohy č. 2. 

 

 


