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Cenník sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb –  

Útulok ,Vajanského 71,    984 01  Lučenec 

Platný od: „01.06.2020“ 
 

 

1. Klient je povinný platiť úhradu v Útulku za poskytované sociálne služby v zmysle zákona č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov  

 

V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), ktorá 

nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,  

a) poskytuje: 

1. ubytovanie na určitý čas,  

2. sociálne poradenstvo,  

3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,  

4. nevyhnutné ošatenie a obuv, 

 

b) zabezpečenie rozvoja pracovných zručností,  

 

c) utvárajú podmienky na: 

1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,  

2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,  

3. upratovanie,  

4. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, 

5. záujmovú činnosť. 

 

 

2. Úhrada v Útulku za ubytovanie sa stanovuje podľa, konkrétnej izby: 

- Jednoizbový byt – izba 4,5                                                 4,83€/deň (max. 4 osoby) 

- Garsonka  8                                                                         5,00€/deň (max. 3 osoby) 

- Garsonka 7                 5,00€/deň (max. 3 osoby) 

- Ubytovacie bunky (pozostávajúce z dvoch alebo troch izieb):           

izba č. 1A                                                                           4,83€/deň (max. 5 osoby) 

izba č. 1B                                                                           4,83€/deň (max. 5 osoby) 

izba č. 2A                                                                           4,83€/deň (max. 5 osoby) 

izba č. 2B                                                                           4,83€/deň (max. 5 osoby) 

izba č. 3B                                                                           3,33€/deň (max. 2 osoby) 

izba č. 3C                                                                           4,83€/deň (max. 5 osoby) 

izba č. 3D                                                                           4,83€/deň (max. 5 osoby) 

izba č. 10                                                                            3,33€/deň (max. 4 osoby)  

izba č. 11                                                       3,33€/deň (max. 4 osoby)    

izba č. 12                                                                            3,33€/deň (max. 4 osoby) 
izba č. 16A                                                                         2,90€/deň (max. 1 osoba) 

izba č. 17                                                                            3,33€/deň (max. 3 osoby)         

izba č. 17A                                                                         3,00€/deň (max. 2 osoba) 
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izba č. 18                                     3,00€/deň (max. 2 osoba) 

izba č. 18A                                                3,00€/deň (max. 2 osoby) 

samostatné ubytovacie izby (č. 13, č.14)                                       3,33€/deň  (max. 3 osoby) 

 

Všetky služby, vyplývajúce zo zákona číslo 448/2008 s výnimkou platby za ubytovanie sa  

poskytujú bezplatne. 

 

3. Izby sa obsadzujú podľa potrieb a nárokov klientov. 

4. Klient je povinný platiť úhradu vždy vopred na nasledujúci mesiac zodpovednému               

pracovníkovi zariadenia. Pri náhlom umiestnení klienta nemusí klient úhradu za sociálne 

služby zaplatiť v prvý deň umiestnenia do zariadenia ak sa tak so zariadením dohodne. 

5. V prípade, že dôjde k ukončeniu „Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“, zo strany klienta 

s dodržaním 7 dňovej výpovednej lehoty (pozn. ďalej len podľa dohodnutých podmienok 

vyplývajúcich z vyššie uvedenej zmluvy), bude klientovi vrátená úhrada za službu, a to vo 

výške, ktorá je vyjadrená peňažnou hodnotou nespotrebovanej časti služby z celkovej 

mesačnej predplatenej čiastky, platnej ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu. 

6. V prípade, že dôjde k ukončeniu „Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“, zo strany klienta 

s  nedodržaním 7 dňovej výpovednej lehoty (pozn. ďalej len podľa dohodnutých podmienok 

vyplývajúcich z vyššie uvedenej zmluvy), bude klientovi vrátená úhrada za službu, a to vo 

výške, ktorá je vyjadrená peňažnou hodnotou nespotrebovanej časti služby z celkovej 

mesačnej predplatenej čiastky, platnej ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu. Zároveň 

z dôvodu nedodržania 7 dňovej zmluvnej lehoty, ktorá slúži pre oznámenie o ukončení 

zmluvného vzťahu, bude peňažná hodnota nespotrebovanej časti služby, znížená o peňažnú 

hodnotu „-7dní (slovom mínus sedem dní)“, pričom prepočet vychádza z platného cenníka 

v závislosti od konkrétnej izby, ktorá je predmetom zmluvného vzťahu. 

7. V prípade, že dôjde k ukončeniu „Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“, zo strany 

zariadenia poskytovateľa sociálnych služieb z dôvodu hrubého „porušenia vnútorného 

poriadku“, resp. hrubého porušenia zmluvných podmienok, ktoré vyplávajú zo „Zmluvy 

o poskytovaní sociálnych služieb“, bude klientovi vrátená úhrada za službu, a to vo výške, 

ktorá je vyjadrená peňažnou hodnotou nespotrebovanej časti služby z celkovej mesačnej 

predplatenej čiastky, platnej ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu. 

8. S cenníkom sociálnej služby, so spôsobom platenia úhrady a s podmienkami platenia za 

sociálnu službu bude klient oboznámený pred uzatvorením Zmluvy o poskytovaní sociálnej 

služby. 

 

 

 

 

Vypracoval : PhDr. Peter Hirjak 

Schválil : PhDr. Zdenka Kotrasová (v. r.)  

 

 

V Lučenci, 01.06.2020 


