Príloha k Zmluve č. 240/2018 zo dňa 20.03.2018
Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb KRUPINA

BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

V Krupine, dňa:

Výpočtový list úhrady za poskytované sociálne služby
p. ..........
Úhrada za poskytované sociálne služby bola vypočítaná v súlade s Všeobecne záväzným
nariadením Banskobystrického samosprávneho kraja č 41/2019 o podmienkach poskytovania
sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
BBSK v znení neskorších predpisov (ďalej len „ VZN o úhradách“), zákonom č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na
príjem prijímateľa sociálnej služby za predchádzajúci kalendárny mesiac ..............., ktorý
prijímateľ poberal vo výške: ............. EUR na mesiac.
1) Úhrada za odborné činnosti:
a) Základné sociálne poradenstvo:
vo výške: 0,- €
b) Špecializované sociálne poradenstvo:
vo výške: 0,- €
c) Za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa v ....................
určuje úhrada vo výške: ...................... € na deň, t.j. .................... € na mesiac.
d) Sociálna rehabilitácia:
vo výške: 0,- €
e) Ošetrovateľská starostlivosť
vo výške: 0,- €
2) Úhrada za obslužné činnosti:
a) Za stravovanie
 strava ...................: je ..................... € na deň,
 režijné náklady za stravovanie sú: ...................... € na deň.
Celková výška úhrady za stravovanie je: ................ € na deň, t.j. .................... € na mesiac.
b) Za bývanie:
 Za denné užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti s príslušenstvom
obytnej miestnosti 0,12 €. Pri veľkosti podlahovej plochy 7,40 m2 ktorú
užívate je
denná sadzba 1,99 €.
 Úhrada za bývanie sa zvyšuje o 0,30 € na jeden deň, ak podlahovú plochu obytnej
miestnosti užívajú 2 občania.
 Zvýšená úhrada za denné užívanie prevádzkového zariadenia a vybavenia obytnej
miestnosti a jej príslušenstva a za užívanie spoločných priestorov a ich vybavenia je vo
výške: 0,06 € na deň,
 Zvýšená úhrada za vecné plnenia spojené s bývaním je:
1. základná: 0,40 € na deň,
2. individuálna: 0,10 € na deň.
Celková výška úhrady za bývanie predstavuje ...... € na deň, t.j. ......... € na mesiac.
c) Za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva:
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Výška úhrady za upratovanie sa určuje na deň na prijímateľa vo výške: 0,50 €, t.j. 15,00 €
na mesiac.
 Výška úhrady za pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva sa určuje na deň na prijímateľa
vo výške: 0,50 €, t.j. 15,00 € na mesiac.


3) Úhrada za ďalšie činnosti
a) Utváranie podmienok na úschovu cenných vecí:
b) Zabezpečovanie záujmovej činnosti:

vo výške: 0,-€
vo výške: 0,- €

Celková mesačná úhrada za poskytované odborné, obslužné a ďalšie činnosti sa pri
celoročnej forme pobytu počíta ako násobok dennej sadzby úhrady za každú z poskytovaných
platených činností podľa počtu dní v mesiaci v ktorom sa sociálna služba poskytuje.
Úhrada za 30 dní: .......................... x 30 = %UHRMES30 €,
Úhrada za 31 dní: .......................... x 31 = %UHRMES31 €
Úhrada za 29 dní: .......................... x 29 = %UHRMES29 €
Úhrada za 28 dní: .......................... x 28 = %UHRMES28 €.
Pri výpočte úhrady za poskytnuté sociálne služby sa prihliada na ochranu príjmu prijímateľa vo
výške: 25 % sumy aktuálneho životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, t.č. vo výške:
52,55 €. Príjem prijímateľa sociálnej služby za predchádzajúci kalendárny mesiac rozhodujúci pre
výpočet úhrady vo výške: ....................... EUR nepostačuje na zaplatenie plnej výšky úhrady za
poskytované sociálnej služby, preto bola prijímateľovi určená čiastočná úhrada za poskytované
sociálne služby, ktorú je prijímateľ schopný platiť vo výške:
.............................30 € ak má mesiac 30 dní,
............................ 31 € ak má mesiac 31 dní,
.............................29 € ak má mesiac 29 dní,
.............................28 € ak má mesiac 28 dní.
Pri stanovení úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa prihliadlo aj na majetok prijímateľa, ktorého
hodnota je vyššia ako 10 000,- EUR, z ktorého prijímateľ platí časť úhrady vo výške:
.............................30 € ak má mesiac 30 dní,
............................ 31 € ak má mesiac 31 dní,
.............................29 € ak má mesiac 29 dní,
.............................28 € ak má mesiac 28 dní.
Časť úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa zaviazal platiť p. ....................... na základe Zmluvy
o platení časti úhrady č. 000/2019 zo dňa: 00.00.2019 vo výške:
.............................30 € ak má mesiac 30 dní,
............................ 31 € ak má mesiac 31 dní,
.............................29 € ak má mesiac 29 dní,
.............................28 € ak má mesiac 28 dní.
Nedoplatok na úhradách za poskytované sociálne služby sa počíta ako rozdiel medzi stanovenou
a skutočne zaplatenou úhradou podľa počtu dní v mesiaci, v ktorom sa sociálne služby poskytovali.
ak má mesiac 30 dní, nedoplatok je: ..... €,
ak má mesiac 31 dní, nedoplatok je: ..... €,
ak má mesiac 29 dní, nedoplatok je: ..... €
ak má mesiac 28 dní, nedoplatok je: ..... €.
Nedoplatky na úhradách za poskytované sociálne služby budú v súlade s § 73 ods. 10 a 13 zákona
o sociálnych službách po zdokladovaní príjmov vymáhané od osôb výživou povinných alebo
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evidované ako pohľadávka zariadenia sociálnych služieb, ktorá bude vymáhaná v prípade zmeny
majetkových pomerov prijímateľa v súlade s Občianskym zákonníkom najneskôr v dedičskom
konaní.
Tento výpočtový list je nedeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
č. .................. zo dňa: ........................

Mgr. Anna Korčoková
riaditeľka DD a DSS
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Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Finančná operácia alebo jej časť
(§ 6 ods. 4 zákona č.357/2015 Z.z.)
a) je – nie je* v súlade s rozpočtom na rok
.................
.......................
c) je - nie je* v súlade s osobitnými predpismi alebo s
medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná a na
základe ktorých sa SR poskytujú prostriedky zo zahraničia

Vyjadrenie zamestnanca:
je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo
vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
Meno a priezvisko: Ing. Andrea Kótová

Dátum:

Podpis:

Meno a priezvisko:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

Dátum:

Podpis:

..........................................................................
d) je - nie je* v súlade s uzatvorenými zmluvami
Meno a priezvisko: Mgr. Mariana Baťová

..........................................................................
e) je - nie je* v súlade s rozhodnutiami vydanými na základe
osobitných predpisov ..................
f) je – nie je* v súlade s vnútornými predpismi

Meno a priezvisko:

Meno a priezvisko: Mgr. Mariana Baťová

g) je – nie je* v súlade s inými podmienkami poskytnutia
verejných financií neuvedenými v písmenách a) až f)

Meno a priezvisko:

...................................................................
V zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak
sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
vedúci zamestnanec (alebo štatutárny orgán) :

Meno a priezvisko: Mgr. Anna Korčoková

Dátum:

Podpis:

* nehodiace sa škrtnite (Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z.)

Verejné obstarávanie sa vykonalo – nevykonalo* v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Výber metódy verejného obstarávania (druh):...................................................... Dátum ............................. Podpis .....................................
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