
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 392,50

pobytová týždenná 885,11

pobytová týždenná-deti 990,32

pobytová celoročná-deti 1 478,85

pobytová celoročná 711,75 726,88 631,28

špecializované zariadenie pobytová celoročná 738,82 745,59

zariadenie podporovaného bývania pobytová týždenná 636,27

pobytová celoročná 659,07

rehabilitačné stredisko ambulantná 346,95

útulok pobytová celoročná 355,00

Druh sociálnej služby Forma

PDP                         

kapacita                   

do 40 miest v 

Eur

PDP                                      

kapacita                            

od 41 - 100 

miest                       

v Eur

PDP                                                   

kapacita                                     

nad 101 miest                                 

v  Eur

domov sociálnych služieb ambulantná 105,42

pobytová týždenná 192,86

pobytová týždenná-deti 169,07

pobytová celoročná-deti 235,48

pobytová celoročná 295,87 282,59 280,62

špecializované zariadenie pobytová celoročná 299,15 310,99

podporované bývanie pobytová týždenná 159,43

pobytová celoročná 220,39

rehabilitačné stredisko ambulantná 162,24

útulok pobytová celoročná 28,56

PRIEMERNÉ BEŽNÉ VÝDAVKY (ďalej len "PBV") ZA ROK 2016                                                                                                                                                          
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 Z PLATENIA ÚHRAD ZA SOCIÁLNU SLUŽBU                    (ďalej 

len "PDP") ZA ROK 2016                                                                                                                                                        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

FINANČNÝ PRÍSPEVOK  PRI ODKÁZANOSTI FYZICKEJ OSOBY NA POMOC INEJ FYZICKEJ OSOBY PRI 

ÚKONOCH SEBAOBSLUTHY (ďalej len "FPO")                                                                                                                                                                         
na 1 prijímateľa sociálnej služby na mesiac v Eur                                                                                                                                               

stanovený 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

Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

III. stupeň

IV. stupeň

V. stupeň

VI. stupeň

Výška FPO                                                              

pri poskytovaní pobytovej a ambulantnej 

sociálnej služby na mesiac v Eur

62,21

124,41

177,65

248,82

310,99

II. stupeň


