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Poskytovateľ sociálnej služby:

Barborka n. o.

Špitálska 1 Rožňava

IČO: 35583339

DIČO: 2022690450

Štatutárny zástupca: PhDr. Antalová Ivana

(ďalej len ako "poskytovatel"')

Prijímateľ sociálnej služby:

Meno a priezvisko: Anna Nagyová

Dátum narodenia: 06.09.1976

Adresa pobytu: Čaňa, Kvetná 2

(ďalej len ako "prijímatel"')

Prijímateľ sa dohodol s poskytovateľom o výške a spôsobe úhrady za služby od 01.01.2013:

Úhrada mesačne za klientom vybrané nadštandardné služby podľa výpočtového listu:
204,96 € / 28 dní, 212,28 € / 29 dní, 219,60€ / 30 dní, 226,92 € / 31 dní

Ostatné časti zmluvy ostávajú nezmenené.

V Rožňave dňa: 10.01.2013
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podpis zodpovedného pracovníka podpis klienta

zákonného zástupcu- obec Čaňa



Prepočet úhrady za poskytovanie sociálnej služby

~
~

v zariadení podporovaného bývania vrátane
nadštandardných služieb.
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Meno a priezvisko: Anna Nagyová

Výpočet úhrady za deň pozostáva zo:
4,40€ Skúmanie príjmu:

1. stravovania x
2,20€ príjem (dôchodok):

2.bývania 118,30€
0,30€ dávka v HN

3. pomoc a dohľad II.-IV. stupeň 38,92 €
0,42

4. pranie, žehlenie, údržba bielizne .
200/0ŽM

79,38 €
zostatok príjmu

ZPB úhrada deň( zahŕňa ubytovanie a dohl'ad bez
stravy): 2,50 €
Spolu deň vrátane nadštandardu: 7,32 €

Vrátane vybraných
nadštandardných
služieb
204,96 € / 28 dní

72,50 € / 29 dní

70 € / 28 dní

212,28 € / 29 dní

219,60€ / 30 dní 75.- € / 30 dní

226,92 € / 31 dní 77,50 € / 31 dní

Zostatok dôchodku postačuje na úhradu za poskytovanú sociálnu službu

Zostatok dôchodku nepostačuje na úhradu za poskytovanú soc. službu, X
uhrádzať bude zákonný zástupca.

Vypracovala:
PhDr.Ivana Antalová V Rožňave 10.0l.2013



Cenník za poskytovanie sociálnej služby v zariadení
podporovaného bývania a domove sociálnych služieb.
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Cenník 2013 zpb a dss 8arborka
Klient v zpb uhrádza za ubytovanie a dohľad, ostatné služby má možnosť výberu, úhrada za
nadštandardné služby riešená dodatkom k zmluve

Strava na FO na deň (raňajky,
desiata, olovrant, večera)

stravný lístok - 1 hlavné jedlo -obed - 2,SOEUR/1deň/FO

1,40€

2,SO€

Stravná jednotka spolu 3,90€

Režijné náklady spolu O,SO€

Celková hodnota stravy

na FO/deň

4,40€

Celková hodnota za ubytovanie

na FO /deň 2,20€
2,20 x 31 dní = 68,20 €

2,20 x 30 dní = 66 €

2,20 x 29 dní = 63,80 €
2,20 x 28 dní = 61,60 €

Celková hodnota za pranie, žehlenie, údržbu šatstva
na FO/deň

0,42€

0,42 x 31 dní = 13,20 €
0,42 x 30 dní = 12,60 €

0,42 x 29 dní = 12,18 €
0,42 x 28 dní = 11,76 €

Dohl'ad a zaopatrenie
stupeň II-IV
stupeň V-VI

0,30 € deň
1,48 € deň

Vypracovala:
PhDr.Ivana Antalová platnosť od 01.01.2013


