
AMOS n.o,  Humenský Rokytov 32, 

Poplatky za poskytované služby

 V zmysle § 72 ods. 3 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v
pre zariadenie  AMOS n.o. suma úhrady za poskytované

 

Výška úhrady za stravovanie: 

stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba v zariadení 
: 

 celodenná racionálna strava: 
 celodenná diabetická strava: 

 

Výška úhrady za ubytovaniea náklady s

 2–lôžková miestnosť: 6,40 
 

UPRATOVANIE, PRANIE, ŽEHLENIE + POMOC PRI ODKÁZANOSTI

 

Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a

 suma úhrady: 1,40 €/deň 

 

Výška úhrady za používanie vlastného 

 TV, rádio: 5,-€/mesačne 
 chladnička, práčka: 10,- €/mesačne

 
Iné služby: 

sprevádzanie klienta v rámci obce a
muzikoterapia, kadernícke služby, masérske služby, pedikúra, manažment zabezpečenia kompenzačných 
pomôcok, údržba kompenzačných pomôcok, zaistenie nákupov v

 
Spoločné ustanovenia: 
1. Úhrada za poskytovanú sociáln

kalendárneho mesiaca. 
2. Úhradu je možné realizovať formou priamej platby do pokladne alebo na účet neziskovej 

organizácie AMOS n.o. 
3. Výška dennej úhrady sa účtuje

V Rokytove pri Humennom dňa 25.05
     

Humenský Rokytov 32, 067 13  Rokytov pri Humennom,  IČO: 
37 887 998, DIČ: 2022592935 

 

Poplatky za poskytované služby
platné od 01.07.2021 

ákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

AMOS n.o. suma úhrady za poskytované celoročné pobytové  sociálne služby

STRAVOVANIE 

stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba v zariadení 

celodenná racionálna strava: 5,00 €/deň 
celodenná diabetická strava: 5,40 €/deň 

UBYTOVANIE 

náklady s tým spojené: 

6,40 €/deň/lôžko 

UPRATOVANIE, PRANIE, ŽEHLENIE + POMOC PRI ODKÁZANOSTI

upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva: 

používanie vlastného elektrospotrebiča: 

€/mesačne 

rámci obce a mimo obec, vybavovanie korešpondencie, aromaterapia
muzikoterapia, kadernícke služby, masérske služby, pedikúra, manažment zabezpečenia kompenzačných 
pomôcok, údržba kompenzačných pomôcok, zaistenie nákupov v obci a mimo obec, a iné 

Úhrada za poskytovanú sociálnu službu je splatná najneskôr do 20. dňa 

Úhradu je možné realizovať formou priamej platby do pokladne alebo na účet neziskovej 

účtuje za každý začatý deň poskytovania sociálnej služby

5.2021    Ing. Diana Čičváková
                riaditeľka 

067 13  Rokytov pri Humennom,  IČO: 

Poplatky za poskytované služby 

zmene a doplnení zákona 
znení neskorších predpisov sa určuje 

sociálne služby nasledovne : 

stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba v zariadení 

UPRATOVANIE, PRANIE, ŽEHLENIE + POMOC PRI ODKÁZANOSTI 

mimo obec, vybavovanie korešpondencie, aromaterapia, 
muzikoterapia, kadernícke služby, masérske služby, pedikúra, manažment zabezpečenia kompenzačných 

mimo obec, a iné  

najneskôr do 20. dňa príslušného 

Úhradu je možné realizovať formou priamej platby do pokladne alebo na účet neziskovej 

za každý začatý deň poskytovania sociálnej služby. 

Ing. Diana Čičváková  
 



        

   

CENNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY 
V DENNOM STACIONÁRI PLATNÝ OD 01.07.2018

   
 

 Tento cenník stanovuje výšku úhrady za poskytovanie sociálnej služby  fyzicke
osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona  č. 448/2008 
o sociálnych službách a je odkázaná na sociálnu službu v
na určitý čas počas dňa podľa § 40 zákona č. 448/2008 Z.z.

 

 Výška úhrady pozostáva z
sociálnych služieb na jeden deň poskytovania sociálnej služby:

 

1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
2. Sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia
3. Cena za stravovanie

 Raňajky
 Desiata 
 Obed  
 Olovrant

4. Rozvoj pracovných zručností
5. Ďalšie činnosti

 

 Spôsob platenia a voľba výberu z
o poskytovaní sociálnych služieb medzi poskytovateľom a

 Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa počtu 
prítomných dní a v sume podľa položiek odobratej stravy.

 Mesačná úhrada sa vypočíta ako súčet počtu prítomných dní za príslušný mesiac.

  

 

V Rokytove pri Humennom, 20.06.2018

     
     
 

 

        AMOS n.o., Humenský Rokytov 32, 067 13 Rokytov pri Humennom 32
 IČO 37887998,DIČ 2022592935, telefón 0908 992

e-mail - dssamos@post.sk,web - www.dssamosrokytov.sk
 

CENNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY 
DENNOM STACIONÁRI PLATNÝ OD 01.07.2018

Tento cenník stanovuje výšku úhrady za poskytovanie sociálnej služby  fyzicke
osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona  č. 448/2008 

je odkázaná na sociálnu službu v zariadení  – dennom stacionári len 
na určitý čas počas dňa podľa § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. 

rady pozostáva z nasledovných položiek v sumách na jedného prijímateľa 
na jeden deň poskytovania sociálnej služby: 

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby  
Sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia   

za stravovanie  
Raňajky       

       
       

Olovrant       
Rozvoj pracovných zručností     
Ďalšie činnosti       

voľba výberu z ponúkaných služieb je stanovená 
poskytovaní sociálnych služieb medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.

Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa počtu 
sume podľa položiek odobratej stravy. 

vypočíta ako súčet počtu prítomných dní za príslušný mesiac.

Rokytove pri Humennom, 20.06.2018  

     Ing. Diana Čičváková
       štatutárny zástupca

AMOS n.o., Humenský Rokytov 32, 067 13 Rokytov pri Humennom 32 
37887998,DIČ 2022592935, telefón 0908 992 178 

www.dssamosrokytov.sk 

CENNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY  
DENNOM STACIONÁRI PLATNÝ OD 01.07.2018 

Tento cenník stanovuje výšku úhrady za poskytovanie sociálnej služby  fyzickej 
osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona  č. 448/2008 

dennom stacionári len 

sumách na jedného prijímateľa 

 0,00 Eur 
 0,00 Eur 

 0,50 Eur 
 0,50 Eur 
 1,50 Eur 
 0,50 Eur 
 0,00 Eur 
 0,00 Eur 

ponúkaných služieb je stanovená v zmluve 
prijímateľom sociálnej služby. 

Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa počtu 

vypočíta ako súčet počtu prítomných dní za príslušný mesiac. 

Ing. Diana Čičváková 
štatutárny zástupca 


