
Príloha č. 1

Por. Služba pre PSS z Myjavy  - 2-lôžková izba Cena v €

1. Úhrada za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 1,50 €/deň

2. Výška úhrady za bývanie v ZOS ,,Nezábudka" pre PSS z Myjavy  - 2-lôžková izba 4,30 €/deň

3. Úhrada za stravovanie:       - raňajky 0,70 €

                                               - desiata 0,30 €

                                               - obed 2,60 €

                                               - olovrant 0,30 €

                                               - večera 1,90 €

4. Úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne 1,50 €/deň

Mesačná úhrada PSS: 393€/30 dní

Por. Služba pre PSS z Myjavy - 1-lôžková izba Cena v €

1. Úhrada za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 1,50  €/deň

2. Výška úhrady za bývanie v ZOS ,,Nezábudka" pre PSS z Myjavy  - 1-lôžková izba 7,60 €/deň

3. Úhrada za stravovanie:       - raňajky 0,70 €

                                               - desiata 0,30 €

                                               - obed 2,60 €

                                               - olovrant 0,30 €

                                               - večera 1,90 €

4. Úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne 1,50 €/deň

Mesačná úhrada PSS: 492€/30 dní

Por. Služba pre PSS z okolia Myjavy - 2-lôžková izba Cena v €

1. Úhrada za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 1,50 €/deň

2. Výška úhrady za bývanie v ZOS ,,Nezábudka" pre PSS -  ostatní- 2-lôžková izba 5,97 €/deň

3. Úhrada za stravovanie:       -- raňajky 0,70 €

                                               - desiata 0,30 €

                                               - obed 2,60 €

                                               - olovrant 0,30 €

                                               - večera 1,90 €

4. Úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne 1,50 €/deň

Mesačná úhrada PSS: 443,10€/30 dní

Cenník služieb ZOS ,,Nezábudka" Myjava



Por. Služba pre PSS z okolia Myjavy - 1-lôžková izba Cena v €

1. Úhrada za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 1,50  €/deň

2. Výška úhrady za bývanie v ZOS ,,Nezábudka" pre PSS  - ostatní - 1-lôžková izba 9,27 €/deň

3. Úhrada za stravovanie:       -- raňajky 0,70 €

                                               - desiata 0,30 €

                                               - obed 2,60 €

                                               - olovrant 0,30 €

                                               - večera 1,90 €

4. Úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne 1,50 €/deň

Mesačná úhrada PSS: 542,10 /30 dní

5. Nadštandartné služby:

                                  - odvoz PSS služobným automobilom ZOS ,,Nezábudka" na žiadosť PSS 0,50 €/km

                                  - nákup pre prijímateľov sociálnych služieb 0,20 €/km


