DOMUS BENE – DOM DOBRA o. z.
ZARIADENIE PRE SENIOROV
Ráztočná č.23, Bratislava 82107, sídlo Slnečné jazerá č.2238 juh, 90301 SENEC
IČO 42170249, email: info@domusbene.sk, tel.02/45922922

Rozpis úhrad za jednotlivé sociálne služby
platné od 1.6.2021
Prijímateľ s vydaným rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu

€/deň

€/mesiac

Racionálna strava

7,50

225

Diabetická strava

8,00

240

Kašovitá strava

7,80

234

1 lôžková

15,53

466

2 lôžková

12,20

366

3 lôžková

10,53

316

upratovanie

0,73

22,00

Iné obslužné

pranie

1,00

30,00

činnosti

údržba šatstva a bielizne

0,23

7,00

Sociálne poradenstvo
Sociálna rehabilitácia
Pomoc pri odkázanosti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Doplnkové služby

3,00

90,00

Záujmové činnosti

0,00

0,00

službu podľa §76, §78 a) zákona č. 448/2008 Z. z.

Obslužné činnosti

stravovanie

Odborné

činnosti

Ďalšie

činnosti

ubytovanie

pedikúra

Nadštandardné

kaderníčka

služby
iné

Zabezpečené

Prijímateľ úhradu realizuje

dodávateľským

z osobného účtu, vedeného v

spôsobom

zariadení

Zabezpečené

Prijímateľ úhradu realizuje

dodávateľským

z osobného účtu, vedeného v

spôsobom

zariadení

Zabezpečené

Prijímateľ úhradu realizuje

dodávateľským

z osobného účtu, vedeného v

spôsobom

zariadení

Spolu:
1 lôžková izba

750,00 €/1 mesiac

2 lôžková izba

650,00 €/1 mesiac

samoplatca

1200,00 €/1 mesiac

DOMUS BENE – DOM DOBRA o. z.
ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE
Ráztočná č.23, Bratislava 82107, sídlo Slnečné jazerá č.2238 juh, 90301 SENEC
IČO 42170249, email: info@domusbene.sk, tel.02/45922922

Rozpis úhrad za jednotlivé sociálne služby
platné od 1.6.2021
Prijímateľ s vydaným rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu

€/deň

€/mesiac

Racionálna strava

7,50

225

Diabetická strava
Kašovitá strava
1 lôžková
2 lôžková
3 lôžková
upratovanie
pranie
údržba šatstva a bielizne

8,00
7,80
15,53
12,20
10,53
0,73
1,00
0,23

240
234
466
366
316
22,00
30,00
7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

90,00

0,00

0,00

stravovanie

ubytovanie

Iné obslužné
činnosti
Sociálne poradenstvo
Sociálna rehabilitácia
Pomoc pri odkázanosti
Rozvoj pracovných zručností

Ďalšie
činnosti

Odborné
činnosti

Obslužné činnosti

službu podľa §76, §78 a) zákona č. 448/2008 Z. z.

Doplnkové služby
Záujmové činnosti

pedikúra

Nadštandardné

kaderníčka

služby
iné

Zabezpečené

Prijímateľ úhradu realizuje

dodávateľským

z osobného účtu, vedeného v

spôsobom

zariadení

Zabezpečené

Prijímateľ úhradu realizuje

dodávateľským

z osobného účtu, vedeného v

spôsobom

zariadení

Zabezpečené

Prijímateľ úhradu realizuje

dodávateľským

z osobného účtu, vedeného v

spôsobom

zariadení

Spolu:
1 lôžková izba
2 lôžková izba
3 lôžková izba

750,00 €/1 mesiac
650,00 €/1 mesiac
600,00 €/1 mesiac

samoplatca

1250,00 €/1 mesiac

V cene sú zahrnuté :
1. Odborné činnosti - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne
poradenstvo, sociálna rehabilitácia, §35, §39 osobitné vybavenie, rozvoj pracovných
zručností, záujmová činnosť, utvárajú podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí.
2. Obslužné činnosti - ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne
a šatstva.
3. Doplnkové služby – návšteva zariadenia všeobecným lekárom /obvodným/4xmesačne,
u klientov, ktorí uzavreli zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s lekárom,
1 x mesačne psychiater, internista, nefrológ, urológ, rehabilitačná činnosť /fyzioterapeutom/
3 x do týždňa, kontrola termínov odborných vyšetrení, zabezpečenie termínu odborného
vyšetrenia a odborných konzultácii.
Prijímateľ sociálnej služby si platí úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom
sociálnej služby podľa svojho príjmu a majetku, pri uplatnení príslušných ustanovení zákona
o sociálnych službách.
Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za sociálnu službu mesačne, v termíne do 27. dňa
príslušného kalendárneho mesiaca vopred, bankovým prevodom na účet poskytovateľa.
Spôsob a výpočet úhrady za poskytovanie sociálnych služieb sú uvedené v zmluve
o poskytovaní sociálnej služby. Úhrada je stanovená s ohľadom na EON poskytovateľa.
Poskytovateľ sociálnej služby sa zaväzuje, že prijatie do zariadenia nie je podmienené
vyberaním žiadnych vstupných poplatkov, ani darov.

