
DOMKO - Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3, 040 01  Košice

ÚHRADA ZA SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ V DOMKO - DSS, Park mládeže 3, KE

     Podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 17/2012 o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a 

platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, 

schváleného  uznesením č. 483/2012 zo 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja 

konaného dňa 22. októbra 2012, v súlade s VZN KSK č.3/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 17/2012 

a v súvislosti s poskytovaním novej sociálnej služby – týždennej pobytovej sociálnej služby, s účinnosťou od 

1.1.2015 sa upravuje úhrada za sociálne služby poskytované v DOMKO – DSS ambulantnou a týždennou 

pobytovou formou. S účinnosťou od 1.1.2015 bude úhrada za sociálne služby v DOMKO – DSS v ambulantnej 

(ASS) a týždennej pobytovej sociálnej službe (TPSS) nasledovná:

Výška stravnej jednotky v našom DSS: Racionálna strava

Prijímatelia soc. služby: 

(východisková suma celodenného stravovania 3,30,-€)     

                    nad 15 rokov         =  3,30 €/denne/  raňajky = 0,39 €

                                                                                      desiata = 0,30 € 

                                                                                       obed    = 1,32 € 

                                                                                 olovrant    = 0,30 €  

                                                                                    večera    = 0,99 €

                                                                          

Výška úhrady za režijné náklady za prípravu stravy v našom DSS

je pre všetky vekové kategórie 1,45/denne/    raňajky   = 0,22 €

                                                                                   desiata   = 0,16 € 

                                                                                     obed     = 0,52 € 

                                                                                olovrant    = 0,16 €

                                                                                 večera      = 0,39 €

Výška úhrady za stravovanie na deň a na fyzickú osobu: súčet výšky stravnej jednotky a výšky úhrady režijných 

nákladov na prípravu stravy

                    nad 15 rokov         =  4,75 €/denne/raňajky   = 0,61 €

                                                                                   desiata   = 0,46 € 

                                                                                     obed     = 1,84 € 

                                                                                olovrant    = 0,46 €

                                                                                 večera      = 1,38 €

Výška stravnej jednotky v našom DSS: Diabetická diéta

Prijímatelia soc. služby: 

(východisková suma celodenného stravovania 3,30,-€)     

                    nad 15 rokov         = 4,12 €/denne/  raňajky = 0,45 €

                                                                                      desiata = 0,33 € 

                                                                                       obed    = 1,65 € 

                                                                                 olovrant    = 0,33 €  

                                                                                    večera    = 1,11 €

                                                                             2.  večera    = 0,25 €

                                                                          



Výška úhrady za režijné náklady za prípravu stravy v našom DSS

je pre všetky vekové kategórie 1,46/denne/    raňajky   = 0,20 €

                                                                                   desiata   = 0,15 € 

                                                                                     obed     = 0,52 € 

                                                                                olovrant    = 0,15 €

                                                                                 večera      = 0,36 €

                                                                             2.  večera    = 0,08 €

Výška úhrady za stravovanie na deň a na fyzickú osobu: súčet výšky stravnej jednotky a výšky úhrady režijných 

nákladov na prípravu stravy

                    nad 15 rokov         =  5,58 €/denne/raňajky   = 0,65 €

                                                                                   desiata   = 0,48 € 

                                                                                     obed     = 2,17 € 

                                                                                olovrant    = 0,48 €

                                                                                 večera      = 1,47 €

                                                                             2.  večera    = 0,33 €

Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy 

na deň a na fyzickú osobu v našom DSS s týždennou pobytovou sociálnou službou: 

pri V. stupni odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy    

....................................................    1,85 €/denne

pri VI. stupni odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy    

....................................................    1,97 €/denne

Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy 

na deň a na fyzickú osobu v našom DSS s ambulantnou sociálnou službou: 

pri V. stupni odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy    

....................................................    0,74 €/denne

pri VI. stupni odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy    

....................................................    0,86 €/denne

Výška úhrady za ubytovanie:   1,0496 € na deň a na fyzickú osobu

Úhrada za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva v dvojposteľovej obytnej 

miestnosti: 0,12 €.

Zvýšenie úhrady na deň a na fyzickú osobu 0,20 €, ak podlahovú plochu užívajú 2 fyzické osoby.

Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva v m2: 14,16 m2 (7,08 m2/1 fyzickú osobu)

Rozsah užívanej plochy /je určený podielom obývanej plochy a počtom obyvateľov 2/m2 /.

Výška úhrady za užívanie elektrospotrebiča: 

a) 0,10 € na deň a na fyzickú osobu za každý televízor alebo rádio,

b) 0,15 € na deň a na fyzickú osobu za každú chladničku, práčku, mikrovlnnú rúru, rýchlovarnú kanvicu 

alebo iný elektrospotrebič okrem spotrebičov uvedených v bode a) 

Úhrada za poskytovanú sociálnu službu pri ambulantnej a týždennej forme sociálnej služby v zariadení sa 

určuje ako súčin počtu pracovných dní poskytovania sociálnej služby a výšky úhrady za odobraté obslužné 

a odborné činnosti (stravovanie, ubytovanie, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 

osoby pri úkonoch sebaobsluhy a užívanie elektrospotrebiča). Pri ASS sa neplatí úhrada za ubytovanie 

a úhrada za užívanie elektrospotrebiča. 

V Košiciach, 24.11.2014                                                                  Ing. Martin Vatra, riaditeľ DOMKO - DSS  




