Senior dom Terézia n.o., Zámocká ul. 390, 908 51 Holíč

CENNÍK
Úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v Senior dome Terézia n.o.,
Zámocká ul. 390, 908 51 Holíč

Senior dom Terézia n.o., Zámocká ul. 390, 908 51 Holíč poskytuje sociálne služby pre
dospelé fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a fyzické osoby, ktoré
dovŕšili dôchodkový vek.
V zmysle tejto cieľovej skupiny poskytuje Senior dom Terézia n.o., Zámocká ul. 390, 908 51
Holíč sociálne služby pobytovou formou. Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako
celoročná sociálna služba na neurčitý čas.
Senior dom Terézia n.o. Zámocká ul. 390, 908 51 Holíč poskytuje nasledujúce druhy
sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Zákon o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov:
§ 38 Domov sociálnych služieb
V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná
na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V., u ktorých Trnavský
samosprávny kraj požiadal o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb a poskytuje
finančný príspevok pri odkázanosti a finančný príspevok na prevádzku.
§ 35 Zariadenie pre seniorov
V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba
a) Fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej
osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV.
b) Fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby
v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov,
U ktorých mesto Holíč (resp. iná obecná samospráva) požiadalo o zabezpečenie
poskytovania sociálnych služieb a poskytuje finančný príspevok.
V zmysle uvedených poskytovaných druhov sociálnej služby, formy a rozsahu poskytovania
sociálnej služby Senior dom Terézia n.o., Zámocká ul. 390, 908 51 Holíč ako poskytovateľ
sociálnych služieb je povinný vykonávať odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie
činnosti v zmysle zákona č. 448/2008 Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov.

Odborné činnosti – pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3
a č.4 zákona č. 448/2008 Z.z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Odborné činnosti sú základné sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, zabezpečenie
ošetrovateľskej starostlivosti, pracovná terapia - prijímateľ za predmetné služby neplatí.
Obslužné činnosti
Obslužné činnosti sú ubytovanie, stravovania, upratovanie, pranie, žehlenia a údržba bielizne
a šatstva.
Ubytovanie
Blok A,B:
Dvojlôžková izba
Trojlôžková izba

197,- EUR /mesiac
167,- EUR/mesiac

Blok D:
Dvojlôžková izba

187,- EUR/mesiac

Blok E
Trojlôžkový bungalov

177,- EUR/mesiac

Stravovanie
racionálna strava
diabetická strava

168,- EUR/mesiac
180,- EUR/mesiac

Upratovanie
Pranie
Žehlenie
Údržba bielizne a šatstva

15,- EUR/mesiac
20,- EUR/mesiac
3,- EUR/mesiac
5,- EUR/mesiac

Ďalšie činnosti
Ďalšími činnosťami sú úschova cenných vecí, záujmová činnosť

Výška mesačnej úhrady za sociálnu službu spolu:
BLOK A,B

Mesačná úhrad pri racionálnej strave
2 lôžková izba
410,- EUR/lôžko
3 lôžková izba
380,- EUR/lôžko
Mesačná úhrada pri diabetickej strave
2 lôžková izba
422,- EUR/lôžko
3 lôžková izba
392,- EUR/lôžko

2,- EUR/mesiac

BLOK D

Mesačná úhrada pri racionálnej strave
2 lôžková izba
400,- EUR/lôžko
Mesačná úhrada pri diabetickej strave
2 lôžková izba
412,- EUR/lôžko
BLOK E

Mesačná úhrada pri racionálnej strave
3 lôžkový bungalov
390,- EUR/lôžko
Mesačná úhrada pri diabetickej strave
3 lôžkový bungalov
402,- EUR/lôžko

Senior dom Terézia n.o., Zámocká ul. 390, 908 51 Holíč môže poskytnúť sociálne služby aj
samoplatcovi.
Samoplatca ako prijímateľ sociálnych služieb, ktorý už požiadal o posúdenie odkázanosti na
sociálnu službu a ktorému samosprávny kraj vydal rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu
službu a toto rozhodnutie je právoplatné.
Odborné činnosti- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3
a č.4 zákona č. 448/2008 Z.z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Odborné činnosti sú základné sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, zabezpečenie
ošetrovateľskej starostlivosti, pracovná terapia - prijímateľ za predmetné služby neplatí.
Obslužné činnosti
Obslužné činnosti sú ubytovanie, stravovania, upratovanie, pranie, žehlenia a údržba bielizne
a šatstva.
Ubytovanie
Blok A,B:
Dvojlôžková izba
Trojlôžková izba

197,- EUR /mesiac
167,- EUR/mesiac

Blok D:
Dvojlôžková izba

187,- EUR/mesiac

Blok E
Trojlôžkový bungalov

177,- EUR/mesiac

Stravovanie
racionálna strava
diabetická strava

168,- EUR/mesiac
180,- EUR/mesiac

Upratovanie
Pranie
Žehlenie
Údržba bielizne a šatstva

15,- EUR/mesiac
20,- EUR/mesiac
3,- EUR/mesiac
5,- EUR/mesiac

Ďalšie činnosti
Ďalšími činnosťami sú úschova cenných vecí, záujmová činnosť

Výška mesačnej úhrady za sociálnu službu spolu:
BLOK A,B

Mesačná úhrad pri racionálnej strave
2 lôžková izba
410,- EUR/lôžko
3 lôžková izba
380,- EUR/lôžko
Mesačná úhrada pri diabetickej strave
2 lôžková izba
422,- EUR/lôžko
3 lôžková izba
392,- EUR/lôžko
BLOK D

Mesačná úhrada pri racionálnej strave
2 lôžková izba
400,- EUR/lôžko
Mesačná úhrada pri diabetickej strave
2 lôžková izba
412,- EUR/lôžko
BLOK E

Mesačná úhrada pri racionálnej strave
3 lôžkový bungalov
390,- EUR/lôžko
Mesačná úhrada pri diabetickej strave
3 lôžkový bungalov
402,- EUR/lôžko

2,- EUR/mesiac

Senior dom Terézia n.o., Zámocká ul. 390, 908 51 Holíč môže poskytnúť sociálne služby aj
samoplatcovi.
Samoplatca ako prijímateľ sociálnych služieb, ktorý nepožiadal o posúdenie odkázanosti na
sociálnu službu, a u ktorých príslušný samosprávny kraj nepožiadal o zabezpečenie
poskytovania sociálnych služieb a neposkytuje finančný príspevok pri odkázanosti a finančný
príspevok na prevádzku.
Odborné činnosti - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3
a č.4 zákona č. 448/2008 Z.z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Odborné činnosti sú základné sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, zabezpečenie
ošetrovateľskej starostlivosti, pracovná terapia 320,- EUR/mesiac
Obslužné činnosti
Obslužné činnosti sú ubytovanie, stravovania, upratovanie, pranie, žehlenia a údržba bielizne
a šatstva
Ubytovanie
Blok A,B:
Dvojlôžková izba
Trojlôžková izba

197,- EUR /mesiac
167,- EUR/mesiac

Blok D:
Dvojlôžková izba

187,- EUR/mesiac

Blok E
Trojlôžkový bungalov

177,- EUR/mesiac

Stravovanie
racionálna strava
diabetická strava

168,- EUR/mesiac
180,- EUR/mesiac

Upratovanie
Pranie
Žehlenie
Údržba bielizne a šatstva

15,- EUR/mesiac
20,- EUR/mesiac
3,- EUR/mesiac
5,- EUR/mesiac

Ďalšie činnosti
Ďalšími činnosťami sú úschova cenných vecí, záujmová činnosť

2,- EUR/mesiac

Výška mesačnej úhrady za sociálnu službu spolu - samoplatca:
BLOK A,B

Mesačná úhrad pri racionálnej strave
2 lôžková izba
730,- EUR/lôžko
3 lôžková izba
700,- EUR/lôžko
Mesačná úhrada pri diabetickej strave
2 lôžková izba
742,- EUR/lôžko
3 lôžková izba
712,- EUR/lôžko
BLOK D

Mesačná úhrada pri racionálnej strave
2 lôžková izba
720,- EUR/lôžko
Mesačná úhrada pri diabetickej strave
2 lôžková izba
732,- EUR/lôžko
BLOK E

Mesačná úhrada pri racionálnej strave
3 lôžkový bungalov
710,- EUR/lôžko
Mesačná úhrada pri diabetickej strave
3 lôžkový bungalov
722,- EUR/lôžko

V Holíči dňa 10.01.2013

Ing. Marta Tomčíková
riaditeľka

