Vnútorná smernica č.1/2020 o stanovení výšky úhrady
za poskytovanú sociálnu službu pre druh sociálnej
služby §38 domov sociálnych služieb s účinnosťou od
1.3.2020
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1. Obslužné činnosti
a) Výška stravnej jednotky
strava/deň/prijímateľa
Raňajky
0,50 €
Desiata
0,10 €
Obed
2,70 €
Olovrant
0,20 €
Večera
1,30 €
Spolu:
4,80 €
b) Výška úhrady za ubytovanie

Úhrada: 2,20 € / deň/ posteľ
za 30 dní – 66,00 €
za 31 dní – 68,20 €
c) Výška úhrady za používanie elektrospotrebičov

Za používanie elektrospotrebiča malý - 0,30 €/ deň (televízor, video, rádio, hifi veža...)
30 dní/ 9,00 €
31 dní/ 9,30 €
Za používanie elektrospotrebiča veľký – 0,40 €/ deň (chladnička)
30dní/ 12,00 €
31dní/ 12,40 €
d) Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
Úhrada za deň/prijímateľa
V. a VI. stupeň

1,48 €

30 dní / 44,40 €

31dní / 45,88 €

e) Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva
Výška úhrady – 0,42 € / deň/ prijímateľa
30 dní / 12,60 €
31 dní / 13,02 €
2. Odborné činnosti – bez úhrady prijímateľa
V Rožňave dňa 06.02.2020

PhDr. Ivana Antalová,
riaditeľka Barborka hypericum n.
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1. Obslužné činnosti
a) Vytvorené podmienky na prípravu stravy

Prijímateľ v ZPB má možnosť výberu poskytnutia stravy – počet jedál podľa jeho výberu
dodatkom k zmluve
strava/deň/prijímateľa
Raňajky
0,50 €
Desiata
0,10 €
Obed
2,70 €
Olovrant
0,20 €
Večera
1,30 €
Spolu:
4,80 €
b) Výška úhrady za ubytovanie

Úhrada: 2,20 € / deň/ posteľ
za 30 dní – 66,00 €
za 31 dní – 68,20 €
c) Výška úhrady za používanie elektrospotrebičov

Za používanie elektrospotrebiča malý - 0,30 €/ deň (televízor, video, rádio, hifi veža...)
30 dní/ 9,00 €
31 dní/ 9,30 €
Za používanie elektrospotrebiča veľký – 0,40 €/ deň (chladnička)
30dní/ 12,00 €
31dní/ 12,40 €
d) Výška úhrady za dohľad
Úhrada za deň/prijímateľa
II., III. a IV. stupeň

0,30 €

30 dní / 9,00 €

31dní / 9,30 €

e) Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva
Výška úhrady – 0,42 € / deň/ prijímateľa
30 dní / 12,60 €
31 dní / 13,02 €
Prijímateľ v ZPB má možnosť výberu služby dodatkom k zmluve
2. Odborné činnosti – bez úhrady prijímateľa
V Rožňave dňa 06.02.2020
Schválené správnou radou Barborka hypericum n.o.

PhDr. Ivana Antalová,
riaditeľka Barborka hypericum n. o.

