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CENNÍK SOCIÁLNEJ SLUŽBY 

 

 

Komunitný domov ESTHER (v texte ďalej ako „KD ESTHER“) týmto v súlade § 72 ods. 3 

zákona 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 texte ďalej 

ako „zákon“) a čl. VI. Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,  vydáva cenník sociálnej služby 

tohto znenia:  

 

I. 

 

KD ESTHER je strediskom občianskeho združenia s názvom ESTHER, IČO: 42 163 129, so 

sídlom v Hlohovci, ul. R. Dilonga 127/2, PSČ 920 01 a je prevádzkovaný ako zariadenie 

núdzového bývania podľa § 29 zákona, a to na základe zápisu do registra poskytovateľov 

sociálnej služby, vedenom Trnavským samosprávnym krajom pod číslom registrácie 

OSP/OZ/231/2016. 

 

Klient je v zmysle zákona povinný platiť úhradu v KD ESTHER za poskytovanú sociálnu 

službu; práva a povinnosti poskytovateľa sociálnej služby a prijímateľa sociálnej služby 

týkajúce sa cenníka sociálnej služby podrobnejšie upravuje čl. VI. Zmluvy o poskytovaní 

sociálnej služby. 

 

II.  

 

V zariadení núdzového bývania sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 

ods. 2 písm. g) zákona: 

a) Poskytuje 

1. ubytovanie na určitý čas; 

2. sociálne poradenstvo a  

3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. 

b) Utvárajú podmienky na  

1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín; 

2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny;  

3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva a  

4. záujmovú činnosť. 

 

III. 

 

Mesačná úhrada sa v KD ESTHER ustanovuje nasledovne: 

 

Plnoletá fyzická osoba, rodič     165,- Eur; 

Plnoleté dieťa, zaopatrené      100,- Eur; 

za predpokladu, že obýva spoločnú izbu s rodičom. 

Mladistvé dieťa, zaopatrené        80,- Eur; 

ktoré ukončilo povinnú školskú dochádzku podľa zákona č. 245/2008 Z. z. a je schopné sa 

samo živiť; uvedené platí do nadobudnutia plnoletosti dieťaťa.    

Maloleté dieťa, nezaopatrené         15,- Eur; 



Stránka 2 z 2 

 

Plnoleté dieťa, nezaopatrené           15,- Eur; 

ktoré sa pripravuje na budúce povolanie denným štúdiom a obýva spoločnú izbu s rodičom.   

 

IV. 

 

Za účelom poskytnutia výhodnejšej položky z mesačnej úhrady si KD ESTHER vyhradzuje 

právo vyzvať prijímateľa sociálnej služby na predloženie potvrdenia o návšteve školy. 

Prijímateľ sociálnej služby je povinný toto potvrdenie o návšteve školy KD ESTHER 

predložiť v lehote troch dní odo dňa doručenia výzvy, v opačnom prípade sa prijímateľovi 

sociálnej služby výhodnejšia položka z mesačnej úhrady nemusí priznať. 

 

Vo výnimočných prípadoch, najmä v prípade i) zdieľania jednej izby viacerými prijímateľmi 

sociálnej služby a/alebo ii) v prípade dočasnej alebo dlhodobejšej nepriaznivej finančnej 

situácie prijímateľa sociálnej služby, je možné dodatkom k zmluve o poskytovaní sociálnej 

služby určiť prijímateľovi sociálnej služby nižšiu mesačnú úhradu za sociálnu službu, a to na 

základe vlastnej žiadosti prijímateľa, ktorú posudzuje riaditeľ KD ESTHER. 

 

V. 

 

Prvá úhrada za poskytovanú sociálnu službu, v alikvotnej čiastke v závislosti odo dňa 

začiatku poskytovania sociálnej služby,  je splatná najneskôr v deň podpisu zmluvy 

o poskytovaní sociálnej služby. Každá ďalšia úhrada je splatná vždy mesačne vopred, 

najneskôr do 25. dňa toho ktorého mesiaca na bankový účet poskytovateľa sociálnej služby č. 

SK66 3100 0000 0010 0019 6255, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., alebo v hotovosti 

k rukám zamestnanca KD ESTHER. V prípade platby v hotovosti odporúčame prijímateľovi 

sociálnej služby vykonať platbu najneskôr do 23. dňa toho ktorého mesiaca, aby poverený 

zamestnanec stihol v termíne splatnosti vložiť prijaté finančné prostriedky na bankový účet 

ESTHER. Na požiadanie prijímateľa sociálnej služby mu bude, po vložení finančných 

prostriedkov na bankový účet, predložené potvrdenie o tomto úkone. 

 

VI. 

 

Tento Cenník sociálnej služby je platný a účinný od 17. 02. 2018 a zrušuje v plnom rozsahu 

Cenník sociálnych služieb zo dňa 01. 04. 2017. 

 

Cenník sociálnej služby je zverejnený na webe poskytovateľa sociálnej služby a zároveň je 

prijímateľovi sociálnej služby prístupný k oboznámeniu sa na vývesnej tabuli vo vstupnej hale 

do jedálne a v kancelárii riaditeľa KD ESTHER.  

    

 

V Hlohovci dňa 16. 02. 2018 

 

 

 

    Mgr. Michaela Bistáková, v. r. 

predseda ESTHER a riaditeľka KD ESTHER 

Vypracoval: Bc. Erik Múcska 

                právnik KD ESTHER 


