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CENNÍK   
NADŠTANDARDNÝCH SLUŽIEB (NS) 

„platný od 1.6.2022“ 

 
Služby, ktoré sú uvedené v tomto „cenníku“ sú poskytované nad rámec zákona č. 

448/2008 Z.z., ako nadštandardné služby, ktoré zvyšujú štandard kvality poskytovanej 

sociálnej služby, a to individuálnym spôsobom, na základe vlastného dopytu žiadateľa. 

Zároveň tento cenník zahŕňa sankčné poplatky resp. vzniknuté  nedoplatky. 

Nadštandardné služby sú  poskytované v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. 
 

Číslo/

kód 

služby 

Druh/popis služby Cena za službu 

NS1 a.)Fond technických služieb – v prípade izby nižšieho štandardu 

b.)Fond technických služieb – v prípade izby vyššieho štandardu 

a.) 10,00€/mesiac  

 

b.) 20,00€/mesiac 

NS2 Zapožičanie set-top-box na izbu klienta 5,00€/mesiac 

NS3 Zapožičanie TV na izbu klienta 10,00€/mesiac 

NS4 Zapožičanie chladničky/mrazničky na izbu klienta 10,00€/mesiac 

NS5 Sprchovacie žetóny 0,50€/ks 

NS6 Zabezpečenie prania prostredníctvom zamestnanca zariadenia „OZ“. 

Predmetná služba je diferencovaná vyťažením pracieho zariadenia, 

vyjadrením v kg, a to nasledovným spôsobom:  

a.) 6kg 

b.) 8kg 

c.) 10kg 

a.) 1,60€ 

b.) 2,40€ 

c.) 3,20€ 

NS7 Čistiace a upratovacie služby: 

Služba je poskytované na základe vlastného dopytu klienta v prípade, 

že má záujem o komplexné upratovanie izby, ktoré je zabezpečené zo 

strany poskytovateľa služby v zmysle zákona 455/1991 Zb. 

a.)malá 

štandardná izba: 

10€ 

b.)malá 

nadštandardná 

izba: 20€ 

c.)veľká 

štandardná izba: 

30€  

d.)veľká 

nadštandardná 

izba: 40€ 

NS8 Nadštandardné využitie služieb správcu ubytovacieho zariadenia, 

v prípade využitia služby počas víkendu, sviatku resp. dňa 

pracovného pokoja. Tieto služby sú poskytované, ako nadštandardné 

a.) 30€ 

b.) 20€ 

c.) 10€ 
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služby v súvislosti s aktívnymi opatreniami a činnosťami 

v nasledovných prípadoch, ktoré vyžadujú výjazd zodpovednej 

osoby do priestorov obytnej jednotky:  

a.)porušovanie domového poriadku (veľmi-závažné),  

b.)porušovanie domového poriadku (závažné),  

c.) porušovanie domového poriadku (menej-závažné), 

- predmetné porušenie súvisí taktiež s užitím: alkoholu/omamných 

a psychotropných látok; a taktiež porušovaním nočného kľudu. 

NS9 Nadštandardné využitie služieb správcu ubytovacieho zariadenia, 

v prípade využitia služby po 16:00 hod. Tieto služby sú poskytované, 

ako nadštandardné služby v súvislosti s aktívnymi opatreniami 

a činnosťami v nasledovných prípadoch, ktoré vyžadujú výjazd 

zodpovednej osoby do priestorov obytnej jednotky:  

a.)porušovanie domového poriadku, b.)užitie: alkohol/omamné 

a psychotropné látky 

a.) 15€/ výjazd 

b.) 20€/výjazd 

NS10 Poškodenie majetku (vznik škody na majetku ), resp. vznik externej 

služby, ktorá bola zariadeniu poskytovateľa (pozn. prevádzkovateľa 

ubytovacieho zariadenia), fakturovaná externým/dodávateľským 

spôsobom zo strany tretieho subjektu v dôsledku zapríčinenia škody, 

resp. zapríčinením nadštandardnej požiadavky, ktorá vznikla 

zavinením, spôsobením, resp. privodením zo strany užívateľa obytnej 

služby. V dôsledku vyššie uvedeného vznikajú pre poskytovateľa 

služby, ďalšie administratívne úkony, a to nad rámec bežného 

rozsahu (evidencia, vybavenie, administrácia).  

Napr.: 10% zvýšenie zo 40€ je 44€ k úhrade). 

+10%  

z celkovej 

fakturovanej 

sumy,  

ako manipulačný 

administratívny 

poplatok 

NS11 Sankčný poplatok v prípade porušenia rozhodnutia vedenia 

„Centra/COR“ (porušenie usmernení, rozhodnutí a/ alebo zákazov, 

resp. nariadení, príkazových/zákazkových tabúľ). Uvedené je platné 

až po vzájomnej dohode medzi poskytovateľom a prijímateľom 

sociálnej služby. Sankcie sú kategorizované v zmysle ich 

závažnosti: 

a.)opomenutie 

b.)menej-závažné porušenie 

c.)závažné porušenie 

d.)veľmi-závažné porušenie 

e.)obzvlášť-závažné porušenie 

Predmetná služba je nadštandardnou službou pre účel neuplatnenia 

krajných podmienok vnútorného poriadku  v prípade porušenia 

a alebo/ hrubého porušenia vnútorného poriadku, a to ukončením 

zmluvného vzťahu medzi prijímateľom a poskytovateľom služby. 

a.) 1€ 

b.) 5€ 

c.) 20€ 

d.) 40€ 

e.) 50€ 

NS12 Nedoplatky za zvýšené ceny energií  ~ 1,90€  

až 1,99€ x m2 

 

Vypracoval : PhDr. Peter Hirjak, MSc, MBA 

Skontroloval: Bc. David Hirjak 

Schválil : PhDr. Zdenka Kotrasová 

 

V Lučenci, 01.06.2022 


