
 

 
RhS v Lipanoch 

 

       V Z O R  
Výpočtový list pre účely úhrady  
za poskytované sociálne služby 
 
           od 1. 1. 2023   

Rehabilitačné stredisko 
v Lipanoch 
Ul. Kpt. Nálepku č. 7 
082 71 Lipany 

 
 
 

MENO PRIJÍMATEĽA SOCIÁLNEJ SLUŽBY   : .........................................................  
  
DÁTUM   NARODENIA:                                      .........................................................  
                        
TRVALÝ POBYT, ULICA, ĆÍSLO:                       .........................................................  
  
RODIČ / OPATROVATEĽ MENO:                       ........................................................     
  
Výpočtový list sa vypracoval z dôvodu  nástupu prijímateľa sociálnej služby   
do Rehabilitačného strediska v Lipanoch od ....................................................... 
 
................................... € Príjem občana, ktorému sa poskytuje sociálna služba a 
predloží doklad o výške príjmu t. j.  invalidný dôchodok každý rok platný  vždy od 1. 
januára.                    
                                
 - 184,80 € Mesačná úhrada za poskytované sociálne služby v rozsahu  do 8 hod. 
denne a za stravovanie v rozsahu desiata a obed /stravník nad 15 rokov/.   

 
= .............................. € Príjem občana po odpočítaní mesačnej úhrady za soc. službu.  
  
- 234,42 € Po zaplatení úhrady za ambulantnú sociálnu službu v zariadení s 
poskytovaním stravovania musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho 
príjmu najmenej suma životného minima* pre jednu plnoletú fyzickú osobu 
ustanovenej osobitným predpisom /§ 73 ods. (4) zákona o soc. službách/   tzv. ochrana 
príjmu. 

 
 = .............. € Zostatok príjmu občana  nad tzv. ochranou príjmu.  
                  Príjem občana po odpočítaní mesačnej úhrady za sociálnu službu  
                  a po odpočítaní tzv. ochrany príjmu.    
  
Fyzická osoba poučená o ochrane príjmu a súhlasí/nesúhlasí  s plnou úhradou  
  
  
Poznámka:   
  
* Od 1. júla 2022  platí Opatrenie MPSVaR SR č. 227/2022 Z. z. o úprave súm životného minima   



Spôsob určenia celkovej úhrady a spôsob platenia za poskytované sociálne 
služby 

- je podľa Všeobecne záväzného nariadenie Prešovského samosprávneho kraja 
č. 101/2023 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia 
v zariadeniach  sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 
samosprávneho kraja /ďalej len VZN 101/2023/,   
- je podľa Dohody o poskytovaní stravy č. 1/2023 uzatvorenej medzi Mestom 
Lipany a Domovom sociálnych služieb v Brezovičke s účinnosťou od 1.1. 2023.   
   
     Výška celkovej úhrady za poskytované služby v zariadení sociálnych služieb sa na 
prijímateľa v kalendárnom mesiacu určí ako násobok dennej sadzby za odborné, 
obslužné a ďalšie činnosti a počtu dní, v ktorých bola sociálna služba poskytovaná.  
     Prijímateľ sociálnej služby za poskytovanú sociálnu službu platí vo forme preddavku 
na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Preddavok za službu v zariadení 
sociálnych služieb uhrádza prijímateľ  do 15 dňa v kalendárnom mesiaci, v ktorom je 
mu sociálna služba poskytovaná, pričom výška preddavku sa určuje ako 22-násobok 
dennej sadzby za odborné, obslužné a ďalšie činnosti.  
 
     Výška dennej úhrady za služby v zariadení sociálnych služieb je 8,40 €.  
 
1. Za odborné činnosti:   
a/  základné sociálne poradenstvo .........................................................................0,00 
b/  sociálna rehabilitácia .........................................................................................0,00 
c/  pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.................0,00  
d/ rozvoj pracovných zručností ...............................................................................0,00  
Za odborné činnosti spolu: ..............................................................................0,00 €  
              
2. Za obslužné činnosti:   
a/ stravovanie: racionálna strava pre vekovú skupinu nad 15 rokov:  
desiata ................................................................................................................... 0,70 
obed ........................................................................................................................1,70  
réžia ........................................................................................................................1,00 
b/ poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej 
služby v spoločných priestoroch sa stanovuje do 8 hodín denne  vo výške 5,00 €/deň   
Za obslužné činnosti spolu: .............................................................................8,40 €  
  
3. Za ďalšie činnosti:  
 a/ pri utváraní podmienok na záujmovú činnosť .....................................................0,00  

 
Za ďalšie činnosti spolu: ..................................................................................0,00 €  
  
    Výška  celkovej  mesačnej  úhrady  za  poskytované  sociálne  služby  
v Rehabilitačnom stredisku v Lipanoch je .....  /22 dní x 8,40/deň /................ 184,80 €       
 
 


