
druh sociálnej služby forma

PBV                         

kapacita                   

do 40 miest v 

Eur

PBV                                      

kapacita                            

od 41 - 100 

miest                       

v Eur

PBV                                                   

kapacita                                     

nad 101 miest                                 

v  Eur

domov sociálnych služieb ambulantná 419,80

pobytová týždenná 976,00

pobytová celoročná 940,47 806,91 749,70

špecializované zariadenie pobytová celoročná 885,38 836,23

pobytová týždenná 1 015,39
špecializované zariadenie  - autistické 

centrum pobytová celoročná 1 151,25

pobytová týždenná 1 052,96

ambulantná 561,67

zariadenie podporovaného bývania pobytová týždenná 592,44

pobytová celoročná 770,35

útulok pobytová celoročná 378,26

druh sociálnej služby forma

služba včasnej intervencie ambulantná / terénna

druh sociálnej služby forma

PBP                         

kapacita                   

do 40 miest v 

Eur

PBP                                      

kapacita                            

od 41 - 100 

miest                       

v Eur

PBP                                                   

kapacita                                     

nad 101 miest                                 

v  Eur

domov sociálnych služieb ambulantná 108,03

pobytová týždenná 228,52

pobytová celoročná 283,87 287,63 292,20

špecializované zariadenie pobytová celoročná 348,54 319,97

pobytová týždenná 234,45
špecializované zariadenie  - autistické 

centrum pobytová celoročná 312,76

pobytová týždenná 236,40

ambulantná 144,74

zariadenie podporovaného bývania pobytová týždenná 93,34

pobytová celoročná 206,84

útulok pobytová celoročná 31,62

druh sociálnej služby forma

služba včasnej intervencie ambulantná / terénna 0

PRIEMERNÉ BEŽNÉ VÝDAVKY (ďalej len "PBV") ZA ROK 2018                                                                                                                                                          
na 1 prijímateľa sociálnej služby na mesiac v Eur                                                                                                                                                                                         

určené na účely prepočtu finančných príspevkov neverejným poskytovateľom sociálnych služieb                                                             

vypočítané v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o 

živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

Trenčiansky samosprávny kraj                                                                                                                                                                                                                              

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

PRIEMERNÉ SKUTOČNE DOSIAHNUTÉ PRÍJMY (ďalej len "PBP") ZA ROK 2018                                                                                                          
na 1 prijímateľa sociálnej služby na mesiac v Eur                                                                                                                                               

určené na účely prepočtu finančných príspevkov neverejným poskytovateľom sociálnych služieb                                                             

vypočítané  v súlade so zákonom  č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o 

živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

výška BV na 1 hod. poskytovania soc. služby

9,81

výška sktočne dosiahnutých príjmov


