
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár, Partizánska 17, 946 03  Kolárovo 
 
 

Príloha č.  1 
k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č.  50/2011 

zo dňa 22.09.2011 
o cenách a úhrade za poskytované sociálne služby 

 
 

Poskytovateľ: ZPS a DS, Partizánska 15-17, 946 03  Kolárovo, zastúpený PaedDr. L. Kulich 
 
Prijímateľ:  
                  Mária Bagitová          13.04.1928 
...........................................................................    nar. ................................................................, 
 
                 Kolárovo, Partizánska 5  
bytom .......................................................................................................................................... 
 
 
Úhrada za poskytnutú sociálnu službu je určená v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. 
o sociálnych službách v platnom znení a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kolárovo č. 
03/2011 o  rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za 
poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a v dennom stacionári v zriaďovacej 
pôsobnosti mesta Kolárovo účinného odo dňa 01.04.2011 a činí spolu od 26.09.2011: 
             240,60 EUR   mesačne 
          
 
 

Cena poskytovaných sociálnych služieb 
 

1. bývanie /Čl. X./   denne          1,69 €  mesačne     50,70 €     
  13,00 m 2 x 0,13 €   
 
zvýšenie úhrady bývania za používanie vlastnej chladničky  

  denne    0,40 € mesačne     12,00 €  
 
zvýšenie úhrady bývania za neuzatvorenie dohody o odoberaní stravy zo zariadenia  
     denne   0 €  mesačne     0 €     
 
Spolu     denne             2,09 €  mesačne    62,70 € 
 
 
2. stravovanie /Čl. XI./ -  diabetická strava  
    Raňajky 0,50 €, desiata 0,22 €, obed 1,51 €, olovrant 0,22 €, večera 0,78 €, 2.več. 0,22 € 
 
     denne   3,60 €  mesačne   108,00 € 
 
3. služby /Čl. XII. Bod 1/: 
   VI. stupeň odkázanosti 

denne   2,33 €   mesačne   69,90 €    



 
 
 
a/ Klient je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu v zariadení pre seniorov 
podľa svojho príjmu a majetku. 
b/ Klient je povinný oznámiť výšku svojich príjmov, výšku úspor a majetkové pomery. 
c/ Klient, ktorému sa poskytuje pobytová sociálna služba platí úhradu za bývanie, stravovanie 
a služby za kalendárny mesiac, v ktorom sa platí úhrada.  
d/ Klient, ktorému sa poskytuje pobytová sociálna služba platí úhradu za bývanie aj v čase 
svojej neprítomnosti nad 24 hodín. Neplatí úhradu za stravovanie a služby. 
e/ Klientovi sa vráti úhrada za stravovanie alebo občan si doplatí úhradu za stravovanie na 
základe počtu odobratých jedál. Úhrada sa v mesiaci s 31 dňami zvyšuje o hodnotu odobratej 
stravy za 1 deň. 
f/ Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí klientovi zostať mesačne 
z jeho príjmu najmenej 20 % sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. 
g/ Klient je povinný uhradiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu do konca  kalendárneho 
mesiaca, za ktorý sa platí úhrada.  
h/ So súhlasom klienta bude dôchodok poukazovaný hromadným poukazom do zariadenia 
sociálnych služieb, z ktorého bude zaplatená úhrada za služby a to na mesiac, v ktorom sa 
platí úhrada za poskytovanie starostlivosti v zariadení pre seniorov. 15. dňa v mesiaci 
prevezme klient rozdiel dôchodku a úhrady za sociálne služby do vlastných rúk. 
i/ Nezaplatená úhrada alebo jej časť je pohľadávkou mesta Kolárovo, ktorá sa uplatňuje 
postupne od manžela, manželky, a detí klienta alebo sa uplatňuje v konaní o dedičstve. 
j/ Táto príloha k zmluve o poskytovaní sociálnej služby je súčasne jej dodatok. Tento dodatok 
sa uzatvára z dôvodu zmeny skutočností rozhodujúcich na určenie úhrady za sociálnu službu. 
Táto príloha ruší platnosť predchádzajúcej. 
 
 
 
V Kolárove, dňa 22.09.2011 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................................    ....................................................... 
Podpis klienta       PaedDr. László Kulich 
        Riaditeľ ZPS a DS 
 


