
DOMUS  BENE –DOM DOBRA o. z. ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE,ZARIADENIE PRE 

SENIOROV. 

Ul. Ráztočná č.23 Bratislava 82107, sídlo Slnečné jazera č.2238 – JUH, 90301 Senec  

IČO: 42170249  

                                     email: info@domusbene.sk                                                                         kontakt: 02/45922922 

                     

CENNÍK  SOCIÁLNYCH SLUŽIEB od 1.4.2019 

(Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov) 

Celoročný pobyt 

Prijímatelia sociálnych služieb, ktorým  bolo  vydané právoplatne rozhodnutie o odkázanosti na sociálne služby  

s stupňom IV-VI.  (Najviac vo výške EON, znížená o príjem  z finančného príspevku na  odkázanosť podľa §76,§78a 

zákona) 

1. Náklady na jednomesačný pobyt klienta(30 dní)   sú nasledovné 

Obslužné činnosti 

a.) STRAVA –poskytnutie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav 

prijímateľa podľa stravnej jednotiek. Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny a za celkovú 

hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy podľa §17 

(Celodenná  strava  racional. mix, šetriaca-5x denne,   7,50eur/ 1 deň                                                          

(raňajky 12% 0,90eur, desiata 9% 0,67 eur, obed 40% 3,00 eur, olovrant 9% 0,67eur,večera 30% 2,25 eur režijné)                                                                                                                            

225,00eur/1mes. 

Strava/diabetická/  pri diagnostikovaní Diabetes melitus/inzulín) má nárok na 2.večeru Táto je spoplatnená. Poplatok 

pričítaný k celkovej úhrade.                  8,00eur/1deň 

Plus 2.večera   0,50 eur /1 deň/                              15,00eur/1mes.                                      240,00eur/1mes. 

b.) UBYTOVANIE  

- Jednolôžková izba    15,53/1deň                                            466,00eur/1mes   

- Dvojlôžková   izba                         13,86/1deň                                           416,00eur/1mes. 

 

c.) - Upratovanie                                                                       32,00eur /1mes                                                                                                                               

- Žehlenie bielizne                                                                                       4,00eur /1mes 

- šatstva a údržba                                                                                        1,00eur/ 1mes  

 - Pranie                                                                                                        12,00eur/1mes 

  SPOLU                                                                                                         59,00eur/1mesiac   

                                    1,96eur/1deň 

   Úkony sebaobsluhy, pomoc pri odkázanosti inej fyzickej osoby                           0,0  eur 

                                                                                                

2. Odborné činnosti 

-  Zabez. prac. terapie a činnost                                                                                    0,00 eur 

- Sociálna poradenstvo, soc. rehabilitácia                                                                  0,00eur 

- Úschova cenných vecí                                                                                                  0,00eur 
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Výška úhrady za sociálnu službu spolu : 

          1-lôžková izba                                                                                             750,00eur 

         2- lôžková izba                                                                                            700,00eur 

 

 

3. Ďalšie služby: 

Cena za ďalšie individuálne služby ,alebo nadštandardné služby bude stanovená na základe dohody medzi 

poskytovateľom služby a prijímateľom. Úhrada za poskytované služby sa uhrádzajú  mesiac vopred podľa zmluvy 

a bankovým prevodom alebo hotovostným vkladom . 

- Sprevádzanie prijímateľa sociálnej služby                                               4,60eur/hod 

- Poplatok za každú očistu priestorov zariadenia spôsobenú úmyselne prijímateľom soc. Služby (napr. pod vplyvom  

alkoholu, močenie, pľuvanie, stolica)                                                      15,00eur      

- Za lieky, zdravotnícke pomôcky klient platí cenu určenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.   

- v prípade inkontinencie (prípadne hnačkové ochorenie) klient hradí sám pomôcky použité nad rámec lekárom 

predpísaných pomôcok podľa ceny dodávateľa a podľa skutočného použitého množstva. 

Úhrada za    sprostredkovateľské služby  ako kaderníčka, pedikérka – podľa želania klienta zabezpečujeme a platia 

klienti podľa cenníka dodávateľa.    

                                                                           

Úhrada za poskytované služby sa uhrádzajú  mesiac vopred podľa zmluvy  k 27. dňu, bankovým prevodom alebo 

hotovostným vkladom. 

 

        

 

 

 

 

        

          

      

 

 


