
       
 
 
 

                     

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

 Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
 

 

 
Opatrenie 

Predsedu Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 V zmysle Článku 11 Všeobecne záväzného nariadenia PSK č. 28/2012 o podmienkach 
poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v 
zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN č. 30/2012 sa vzhľadom na potvrdenie 
Štatistického úradu, že miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien dosiahla v roku 
2013 oproti predchádzajúcemu roku v priemere 1,4%  upravuje suma úhrady za 
poskytované sociálne služby stanovená predmetným všeobecne záväzným nariadením v 
Druhej časti článku 3 ods. 1 písm. c), v Druhej časti článku 4 bod 4.1 ods. 4, v Druhej 
časti článku 4 bod 4.3 ods. 5 a ods. 6 a v Druhej časti článku 7 ods. 5   nasledovne: 

 
 
1.  V Druhej časti článku 3 ods. 1 písm. c):  
 
   v zariadení pre seniorov: 
 
    - pre celoročnú pobytovú formu 
     II. stupeň odkázanosti      1,62 € 
     III. stupeň odkázanosti      1,72 € 
     IV. stupeň odkázanosti     1,93 € 
     V.  stupeň odkázanosti     2,13 € 
     VI. stupeň odkázanosti     2,33 €  
 
    - pre týždennú pobytovú formu 
     II.  stupeň odkázanosti      1,32 € 
     III. stupeň odkázanosti      1,47 €  
     IV. stupeň odkázanosti     1,62 € 
     V.  stupeň odkázanosti      1,83 € 
     VI. stupeň odkázanosti     2,03 €  
 
    - pre ambulantnú formu nad štyri hodiny denne 
     II.  stupeň odkázanosti      0,91 € 
     III. stupeň odkázanosti      1,01 €  
     IV. stupeň odkázanosti     1,27 € 
     V.  stupeň odkázanosti     1,42 € 
     VI. stupeň odkázanosti     1,62 €  
 

- pre ambulantnú formu do štyroch hodín denne 
II. stupeň odkázanosti      0,71 € 
III. stupeň odkázanosti      0,81 € 
IV. stupeň odkázanosti      1,01 € 
V. stupeň odkázanosti      1,12 € 

     VI. stupeň odkázanosti      1,32 € 



 
 
   v domove sociálnych služieb a v rehabilitačnom stredisku: 
 
    - pre celoročnú pobytovú formu 
     II. stupeň odkázanosti      1,72 € 
     III. stupeň odkázanosti      1,83 € 
     IV. stupeň odkázanosti     2,03 € 
     V.  stupeň odkázanosti     2,23 € 
     VI. stupeň odkázanosti     2,43 €  
 
    - pre týždennú pobytovú formu 
     II.  stupeň odkázanosti      1,52 € 
     III. stupeň odkázanosti      1,62 €  
     IV. stupeň odkázanosti     1,72 € 
     V.  stupeň odkázanosti      1,83 € 
     VI. stupeň odkázanosti     2,03 €  
 
    - pre ambulantnú formu nad štyri hodiny denne 
     II.  stupeň odkázanosti      0,91 € 
     III. stupeň odkázanosti      1,01 €  
     IV. stupeň odkázanosti     1,32 € 
     V.  stupeň odkázanosti     1,42 € 
     VI. stupeň odkázanosti     1,72 €  
 

- pre ambulantnú formu do štyroch hodín denne 
II. stupeň odkázanosti      0,71 € 
III. stupeň odkázanosti      0,81 € 
IV. stupeň odkázanosti      0,91 € 
V. stupeň odkázanosti      1,01 € 

     VI. stupeň odkázanosti      1,32 € 
  
 

    v špecializovanom zariadení: 
 
    - pre celoročnú pobytovú formu 
     II. stupeň odkázanosti      1,83 € 
     III. stupeň odkázanosti      1,93 € 
     IV. stupeň odkázanosti     2,13 € 
     V.  stupeň odkázanosti     2,33 € 
     VI. stupeň odkázanosti     2,54 €  
 
    - pre týždennú pobytovú formu 
     II.  stupeň odkázanosti      1,52 € 
     III. stupeň odkázanosti      1,62 €  
     IV. stupeň odkázanosti     1,83 € 
     V.  stupeň odkázanosti      2,03 € 
     VI. stupeň odkázanosti     2,18 €  
 
    - pre ambulantnú formu nad štyri hodiny denne 
     II.  stupeň odkázanosti      1,01 € 
     III. stupeň odkázanosti      1,12 €  
     IV. stupeň odkázanosti     1,37 € 



     V.  stupeň odkázanosti     1,47 € 
     VI. stupeň odkázanosti     1,72 €  
 

- pre ambulantnú formu do štyroch hodín denne 
II. stupeň odkázanosti      0,81 € 
III. stupeň odkázanosti      0,91 € 
IV. stupeň odkázanosti      1,12 € 
V. stupeň odkázanosti      1,22 € 

     VI. stupeň odkázanosti      1,42 € 
 
 
2. V Druhej časti článku 4 bod 4.1 ods. 4: 

 
   Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a 
príslušenstva obytnej miestnosti sa vzhľadom na mieru inflácie nemení.    
 
 
3. V Druhej časti článku 4 bod 4.3 ods. 5 a ods. 6: 
 

Výška úhrady za upratovanie a výška úhrady za pranie, žehlenie a údržbu bielizne 
a šatstva sa vzhľadom na mieru inflácie nemení.  
 
 
4. V Druhej časti článku 7 ods. 5: 

 
  Výška úhrady za dohľad v zariadení podporovaného bývania sa stanovuje v rozsahu 
denného dohľadu v hodinách takto: 
 

a) od  2 do  6 hodín dohľadu podľa rozsahu úkonov  
    (II. – III. stupeň odkázanosti)    vo výške 0,30 € na deň  

b) nad 6 do 12 hodín dohľadu podľa rozsahu úkonov  
    (IV. – V. stupeň odkázanosti)    vo výške 0,51 € na deň  

c) nad 12 hodín  
   (VI. stupeň odkázanosti)     vo výške 0,71 € na deň 
 
 

 
Opatrenie nadobúda účinnosť dňom  01. júla  2014 
 
 
 
 
 
 

     MUDr. Peter Chudík 
             predseda 

      Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
 

        


