
Zariadenie pre seniorov- PENZIÓN JESEŇ, n.o., Malé Kršteňany 184, 958 03 Partizánske 

 

IČO: 37923731, č.účtu: 2456786856/0200 tel. č.: 038/748 55 00, 0907 463 302  
 

CENNÍK PLATNÝ NA ROK 2023 

PRÍSPEVOK OD ŠTÁTU NA 1 KLIENTA NA 1 MESIAC: 612,05.- € (či má mesiac 28,29,30 alebo 31 dni) 

JEDNOPOSTEĽOVÁ IZBA: 

Poplatok na 1 deň: 44,23.- € (aj so štátnym príspevkom) 

- stravná jednotka: 9,60.- €  ( bez večere: 7,40.- €) 

- poplatok za obslužné  činnosti: 19,53.- € 

- poplatok za ďalšie činnosti: 15,10.- € 

Predpisy platieb na rok 2023: 

- za 28 dní: 1.238,44.- € (aj so štátnym príspevkom)  

o  poplatok klienta za 28 dní: 626,39.- € 

 

- za 29 dní: 1.282,67.- € (aj so štátnym príspevkom)  

o  poplatok klienta za 29 dní: 670,62.- € 

 

- za 30 dní: 1.326,90.- € (aj so štátnym príspevkom)  

o  poplatok klienta za 30 dní: 714,85.- € 

 

- za 31 dní: 1.371,13.- €  (aj so štátnym príspevkom) 

o  poplatok klienta za 31 dní: 759,08.- € 

VIACPOSTEĽOVÁ IZBA: 

Poplatok na 1 deň: 42,90.- € (aj so štátnym príspevkom) 

- stravná jednotka: 9,60.- € ( bez večere: 7,40.- €) 

- poplatok za obslužné činnosti: 18,20.- € 

- poplatok za ďalšie činnosti: 15,10.- € 

Predpisy platieb na rok 2023: 

- za 28 dní: 1.201,20.- € (aj so štátnym príspevkom)  

o  poplatok klienta za 28 dní: 589,15.- € 

 

- za 29 dní: 1.244,10.- € (aj so štátnym príspevkom)  

o  poplatok klienta za 29 dní: 632,05.- € 

 

- za 30 dní: 1.287,00.- € (aj so štátnym príspevkom)  

o  poplatok klienta za 30 dní: 674,95.- € 

 

- za 31 dní: 1.329,90.- € (aj so štátnym príspevkom) 

o  poplatok klienta za 31 dní: 717,85.- € 
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CENNÍK STRAVY (strava je už započítaná v poplatku klienta za 1 deň):  

Cena stravy: 9,60.- €/1 deň  (stravná jednotka: 6,85.- €/1 deň, režijné náklady: 2,75.- €/1 deň) 

Raňajky:   1,90.- €  z toho náklady -  na potraviny: 1,75.- € réžia: 0,25.- € 

Desiata:  0,90.- €  z toho náklady -  na potraviny: 0,85.- € réžia: 0,10.- € 

Obed:  3,50.- €  z toho náklady -  na potraviny: 2,20.- € réžia: 1,30.- € 

Olovrant: 1,10.- €  z toho náklady -  na potraviny: 0,95.- € réžia: 0,10.- € 

Večera:  2,20.- €  z toho náklady -  na potraviny: 1,10.- € réžia: 1,00.- € 

 

UPOZORNENIE:  

• zariadenie dáva klientovi možnosť odhlásiť si ktorúkoľvek zložku celodennej stravy, v tom prípade 

sa cena stravy bude účtovať podľa odoberaných zložiek stravy!!! 

• prosíme klientov, ako aj ich príbuzných, aby nám odhlášky zo stravy vykonávali aspoň 48 hodín 

vopred, v prípade, že klient odchádza na víkend, odhlášku je potrebné urobiť vo štvrtok do 12,00 

hod.!!! 

• klienti majú jedálny lístok k dispozícií týždeň vopred. Preto Vás prosíme, aby ste si jedlo, ktoré 

nemáte radi odhlásili vopred, pretože aj keď jedlo následne neskonzumujete, jedlo sa Vám bude 

účtovať !!! 

 

V Malých Kršteňanoch, 16.12.2022 

 

 

 

 

 


