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CENNÍK ÚHRAD 

POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

SVETLO Krupina, n. o. 

29. augusta 630/25, 963 01 Krupina 

 
v súlade VZN Mesta Krupina č.2/2022 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení 

úhrad za poskytované sociálne služby v neziskovej organizácii SVETLO Krupina, n.o., 963 01 Krupina, 

ul. 29. augusta č. 630/25 zo dňa 28.02.2022, platný od 1.3.2022. 

 

V zariadení sociálnych služieb SVETLO Krupina, n. o. sa poskytuje len jeden druh sociálnej služby 

s celoročnou formou: zariadenie pre seniorov - v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách v znení neskorších predpisov. 
 

 

Denná úhrada v eur za jednotlivé činnosti na prijímateľa: 

Odborné činnosti  pomoc pri odkázanosti FO na pomoc inej FO   3,86 € 

 Základné sociálne poradenstvo bezplatne 

 Sociálna rehabilitácia bezplatne 

 Zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti  

v zariadení 

bezplatne 

Obslužné činnosti Stravovanie Racionálne Diabetické  

 
 

 

 
8,85 € 

 

 

 
 

 

5,95 € 

Raňajky 1,77 1,77 

Desiata 0,62 0,62 

Obed 3,54 3,54 

Olovrant 0,62 0,62 

Večera 2,30 1,77 

Večera II. - 0,53 

 Ubytovanie  6,04 € 

 Upratovanie 0,70 € 

 Pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 0,55 € 

Ďalšie činnosti utváranie podmienok pre úschovu cenných vecí 

 

bezplatne 

 zabezpečovanie záujmovej činnosti 

 

bezplatne 

 poskytnutie osobného vybavenia bezplatne 

Iné činnosti Prijímateľom sociálnych služieb v našom zariadení, podľa záujmu 

zabezpečujeme nákupy, kadernícke služby, pedikúru a masáž. Tieto služby si 
prijímatelia hradia so svojich finančných prostriedkov. 

Denná úhrada spolu 20,00 € 
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Prijímateľovi sociálnej služby musí zostať v súlade s § 73 ods. 2 zákona o sociálnych službách mesačne 
z jeho príjmu 25 % sumy životného minima pri celoročnej pobytovej sociálnej službe. 

  

Úhrada za poskytnuté sociálne služby môže prijímateľ uhradiť v hotovosti, poštovou poukážkou alebo 

prevodom na účet na číslo účtu IBAN SK29 0200 0000 0037 9783 3053 v termíne do 25. dňa mesiaca 

predchádzajúceho poskytovaniu služieb. 

Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti v čase 

jeho neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené inou 

fyzickou osobou a prijímateľ sociálnej služby a poskytovateľ sociálnej služby sa nedohodnú inak. 

 

 

V Krupine, dňa 1.3.2022 

 

 

                                                                            Mgr. Lenka Hudecová 

                                                                                                                 riaditeľka n.o. 
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