Cenník úhrad za poskytované služby v rozsahu ustanovenom v zákone o sociálnych
službách, spoplatnené na základe VZN Mesta Komárno č. 5/2017, 7/2018 a 6/2019
k 01.07. 2019

Úhrada za ubytovanie:
Výška úhrady za ubytovanie v ZPS Komárno sa určuje podľa VZN Mesta Komárno č. 5/2017
§4, ods. 3,4,5,6,7. Úhrada v kalendárnom mesiaci sa určuje ako 30 násobok dennej sadzby,
a to počas celého roka.
Úhrada za odborné činnosti podľa stupňa odkázanosti:
Stupeň odkázanosti
IV.
V.
VI.

denná sadzba €
3,19
4,40
5,50

mesačná sadzba €
95,70
132,00
165,00

Úhrada v kalendárnom mesiaci sa určuje ako 30 násobok dennej sadzby, a to počas celého
roka. Prijímateľ však platí len za skutočne poskytnutú odbornú činnosť/ deň v mesiaci.
Úhrada za obslužné činnosti:
Obslužná činnosť
denná sadzba €
upratovanie, pranie, žehlenie 1,50
a údržba bielizne

mesačná sadzba €
45

Úhrada v kalendárnom mesiaci sa určuje ako 30 násobok dennej sadzby, a to počas celého
roka. Prijímateľ však platí len za skutočne poskytnutú obslužnú činnosť/ deň v mesiaci.
Úhrada za stravu:
V ZpS Komárno sa poskytuje racionálna strava (D3), na základe odporúčania ošetrujúceho
lekára žalúdok šetriaca strava D2, žalúdok šetriaca bezmliečna strava (D2/5), pričom stravná
jednotka je 4,18 EUR/ deň. Na základe odporúčania ošetrujúceho lekára sa ďalej poskytuje
diabetická strava D9, pri ktorej stravná jednotka je 5,26 EUR/ deň.
Typ stravy raňajky desiata obed olovrant
D3,D2,D2/5 0,50
0,38
1,67 0,38
D9
0,58
0,42
2,10 0,42

večera
1,25
1,42

II.večera Spolu €
4,18
0,32
5,26

Prijímateľ sociálnej služby platí skutočnú úhradu za stravovanie podľa počtu odobratých jedál
za príslušný kalendárny mesiac.

Cenník úhrad za poskytované služby nad rámec zákona o sociálnych službách,
spoplatnené na základe VZN Mesta Komárno č. 5/2017, 7/2018 a 6/2019 k 01.07. 2019
TV prijímač vrátane programového balíka poskytovateľa televíznych služieb
paušálne pre každého prijímateľa sociálnej služby:

4,50 EUR

Jednorázový nákup

2,20 EUR

Hygienická očista v prípade , keď sa prijímateľ
sociálnej služby dostal do stavu opitosti

15,00 EUR

Mesačné úhrady za používanie elektrospotrebičov na izbe so súhlasom štatutára ZpS:
Chladnička
Prenosná chladnička malá
Kávovar
Mikrovlnná rúra
Rýchlovarná kanvice
Ohrievač

4,40
2,64
1,54
2,20
0,88
4,61

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Rehabilitačné procedúry:
Klasická masáž čiastočná:
- horné končatiny
- dolné končatiny
- šijové svalstvo
- chrbtové svalstvo
Klasická masáž celotelová
Reflexná masáž
Perličková vaňa
Perličkový kúpeľ nôh
Perličkový kúpeľ rúk
Parafín
Bio lampa
Elektrický masážny prístroj
Inhalácia
Seragem posteľ
Magnetická posteľ
Telesná výchova skupinová
Telesná výchova individuálna

1,10 EUR
2,20 EUR
1,10 EUR
3,30 EUR
7,70 EUR
3,30 EUR
3,30 EUR
0,74 EUR
0,74 EUR
1,10 EUR
0,74 EUR
0,74 EUR
0,74 EUR
1,10 EUR
0,55 EUR
zdarma
0,55 EUR

Cenník fakultatívnych služieb na ktoré ZpS Komárno má vytvorené podmienky
k 01.07.2019:

1/ Kaderník .........................................

na základe cenníka poskytovateľa

2/ Pedikúra .........................................

na základe cenníka poskytovateľa

3/ TV Karta Extra HU ....................

cena poskytovateľa: 3,30 EUR/mesiac

