
Diecézna charita Žilina, Predmestská 1722/12, 010 01 Žilina 

 
 

Cenník úhrad za poskytované sociálne služby platný od 01.06.2021 
DIECÉZNA CHARITA ŽILINA 

Dom charity sv. Vincenta, Žilina 
Nízkoprahové denné centrum, Nocľaháreň, Stredisko osobnej hygieny 

I. Podľa § 24b zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 
v nízkoprahovom dennom centre a podľa § 25 v nocľahárni sa poskytuje sociálna služba 
za úhradu od prijímateľa sociálnej služby: za stravu a potraviny a za použitie strediska 
osobnej hygieny nasledovne: 

  
1. Základné sociálne poradenstvo................................................ bezplatne 
2. Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov .... bezplatne 
3. Polievka - obedná    ................................................................ 0,50 € 
4. Polievka - instantná  .............................................................. 0,25 € 
5. Pečivo /kus/ .......................................................................... 0,03 € 
6. Za použitie strediska osobnej hygieny .................................... 0,50 €       
7. Za pranie (do 5 kg osobných vecí okrem spodného prádla) .... 1,00 € 
8. Za holenie  ............................................................................. 0,30 € 

 
II. Podľa § 25 zákona č. 448/2008 Z. z. v nocľahárni sa poskytuje sociálna služba za úhradu 

od prijímateľa sociálnej služby za nocľah nasledovne:  
 
a) prijímateľ, ktorý má príjem v rozmedzí: 0 € až po aktuálnu sumu životného minima / 

alebo predajca časopisov Nota Bene, Cesta počas prvých 30 dní predaja (ak nespadá 
do vyššej kategórie):        1,00 € / noc 

b) prijímateľ, ktorý má príjem vyšší ako aktuálna suma životného minima až po aktuálnu 
sumu minimálneho dôchodku:       2,00 € / noc 

c) prijímateľ, ktorý má príjem vyšší ako suma minimálneho dôchodku: 3,00 € / noc 
 
V cene za prenocovanie je zahrnuté použitie strediska osobnej hygieny za účelom 

sprchovania dvakrát týždenne. 
 
III. Spôsob platenia úhrady za poskytované sociálne služby je v hotovosti do pokladne 

zariadenia. 
 
Cenník sa zverejňuje na webovom sídle Diecéznej charity Žilina na základe § 72 ods. 3 

zákona č. 448/2008 Z. z. 
 
V Žiline, dňa 31. 05. 2021 
 
Vypracoval:       Schválil: 
Ing. Tomáš Pacek      Mgr. Peter Birčák 
Mgr. Rastislav Kolman                                                                riaditeľ Diecéznej charity Žilina 


