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Čo je to? 

• cenina vydávaná MPSVR SR v dvoch farebných vyhotoveniach (modrá pre fyzickú osobu a ružová farba pre  
   odkázanú osobu) 
• v nominálnej hodnote 10€  
• platná na jeden kalendárny rok   
• používa sa na platbu za službu starostlivosti o domácnosť a záhradu, ktorú poskytuje registrovaný sociálny  
   podnik (ďalej RSP), napr. upratovanie, umývanie okien, pranie, žehlenie, kosenie, orez stromov a kríkov,  
   príprava palivového dreva/drevnej štiepky... 
• môže byť uplatnená u toho RSP, ktorý spĺňa tieto podmienky: reinvestuje 100% čistého zisku alebo 
   uplatňuje demokratickú správu a má tieto činnosti starostlivosti o domácnosť a záhradu uvedené vo   
   svojom predmete činnosti 
• je možné ju v prípade poškodenia vymeniť  
• nepoužité servisné poukážky je možné vrátiť  

Ako to funguje? 

 

Typy servisných poukážok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servisné  poukážky 

Servisná poukážka modrej farby  
• v nominálnej hodnote 10 € si občan kúpi za 10 € 
• objedná si službu od RSP – napr. príprava drevnej   
   štiepky 
• za túto službu zaplatí servisnou poukážkou  
• RSP požiada o odkúpenie u oprávneného subjektu  
   a MPSVR SR mu po následnej finančnej kontrole vyplatí   
   za odkúpenie servisnej poukážky modrej farby 13 € 

 

Servisná poukážka ružovej farby 
• v nominálnej hodnote 10 € si *odkázaná osoba kúpi  
   za 5 €  
• objedná si službu od RSP, napr. kosenie trávnika  
• za túto službu zaplatí servisnou poukážkou 
• RSP požiada o odkúpenie u oprávneného subjektu  
   a MPSVR SR mu po následnej finančnej kontrole  
   vyplatí za odkúpenie servisnej poukážky ružovej  
   farby 10 € 
* odkázanou osobou je fyzická osoba, ktorá má právoplatné   

   rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zmysle  
   zákona č. 448/2008 Z. z. 
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Buzgó, s.r.o., registrovaný sociálny podnik, Krásnohorská Dlhá Lúka 
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, poskytovanie služieb 

súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, čistiace a upratovacie služby, uskutočňovanie 

stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, 

poskytovanie sociálnych služieb, poskytovanie služieb osobného charakteru, oprava 

osobných potrieb a potrieb pre domácnosť, diagnostika kanalizačných potrubí 

a čistenie kanalizačných systémov 

kontakt:  e-mail: info@buzgo.sk  telefón: 0903 643 648 

 

Sociálny podnik obce Slavošovce s.r.o. 
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, opracovanie drevnej 

hmoty a výroba komponentov z dreva, prípravné práce k realizácii stavby, 

uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii 

exteriérov a interiérov, prenájom hnuteľných vecí, atď.  

kontakt:  e-mail: sekretariat.ou@slavosovce.sk    telefón: 0911 805 416 

 

Obecná prevádzkáreň, s.r.o. Jablonov nad Turňou 
čistiace a iné prevádzkové služby - kosenie trávnatých porastov, mulčovanie veľkých 

trávnatých plôch, výrub kríkov a divo rastúcich drevín, výsadba okrasných drevín, 

kvetov a ovocných stromov, parkové úpravy; čistiace a upratovacie služby, 

poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, uskutočňovanie stavieb 

a ich zmien, výkopové a zemné práce, betonárske práce, maliarske práce, 

poskytovanie služieb osobného charakteru – práce v domácnosti, nákladná doprava, 

prenájom hnuteľných vecí, práce vo výškach s plošinou do výšky 17 m (od 2 . polovice 

roku 2020) 

kontakt:  e-mail:  ocpjablonov@gmail.com telefón: 0911 974643  

osobne: Jablonov n/Turňou č.244 
 

Servisné poukážky môžete zakúpiť  

na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava,  

v kancelárii č. 311, 2. poschodie 

Ponuka služieb registrovaných sociálnych podnikov  

v regióne: 
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