
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 334,88

pobytová týždenná 947,68

pobytová týždenná-deti 1096,27

pobytová celoročná 723,4 654,97 586,99

špecializované zariadenie pobytová celoročná 592,75 685,08

podporované bývanie pobytová týždenná 594,77

útulok pobytová celoročná 406,5

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 104,26

pobytová týždenná 152,17

pobytová týždenná-deti 216,01

pobytová celoročná 266,3 261,03 264,6

špecializované zariadenie pobytová celoročná 261,69 265,87

podporované bývanie pobytová týždenná 162,38

útulok pobytová celoročná 23,24

PRIEMERNÉ BEŽNÉ VÝDAVKY (ďalej len "PBV") ZA ROK 2013                                                                                                                                                          
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 2013                                                                                                           
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

II. stupeň

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


