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Dôvodová správa k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. .... zo dňa 23. júna 2020 o
rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za
poskytované sociálne služby v Centre sociálnej starostlivosti Dunajská Streda
Podmienky poskytovania sociálnych služieb ako aj výšku úhrady za poskytované služby v CSS
v súčasnosti upravuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda č. 5/2017 zo dňa
16. mája 2017 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade
za poskytované sociálne služby v Centre sociálnej starostlivosti Dunajská Streda v znení
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 4/2018 zo dňa 20. februára 2018.
VZN č. 5/2017 stanovuje úhradu za sociálne služby v CSS, VZN č. 4/2018 obsahuje
legislatívne zmeny v súvislosti s novelizáciou zákona o sociálnych službách1 ohľadom
zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku.
Predkladaný návrh nariadenia sa týka:
1. úpravy finančných pásiem nákladov na nákup potravín na jedno jedlo
Návrh sa predkladá v nadväznosti na úpravu finančných pásiem nákladov na nákup potravín na
jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR platnej od 1.9.2019.
2. zvýšenie režijných nákladov na prípravu stravy pre dôchodcov a osoby so ZŤP
Návrh sa predkladá z dôvodu zvýšenia skutočných nákladov na prípravu stravy, pričom rozdiel
medzi skutočnými nákladmi a čiastočnou úhradou režijných nákladov sa naďalej bude hradiť
z rozpočtu CSS napojeného na rozpočet mesta Dunajská Streda.
3. zjednotenia ceny obeda pre dôchodcov na území mesta
Stravovanie pre cudzích stravníkov bude zjednotené na území mesta Dunajská Streda, prípravu
stravy pre seniorov v tejto cenovej relácii zabezpečí aj Zariadenie pre seniorov
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda a súkromná školská jedáleň zriaďovateľa
Gastro DS, s.r.o..
Zabezpečenie stravovania (v rozsahu obed)
1. pre dôchodcov s trvalým pobytom v meste Dunajská Streda,
2. pre fyzickú osobu s trvalým pobytom v meste Dunajská Streda, ktorá nemá zabezpečené
nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných podmienok a
3. pre fyzickú osobu s trvalým pobytom v meste Dunajská Streda, ktorá má ťažké
zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav
na úrovni terajšej ceny 1,00 € a 1,30 € je neudržateľné, nevykryjú sa ani výdavky na nákup
potravín/surovín. Návrh, ktorý sa predkladá, stanovuje cenu obeda na 2,10 €, z ktorej sa pri
splnení kritéria nižšieho príjmu (žiadateľa a spoločne posudzovanej osoby žijúcej so
žiadateľom v jednej domácnosti) ako dvojnásobok životného minima, poskytuje zľava 0,50 €.
Doterajšia cena
Zariadenie
stravná jednotka v rozsahu 1,50 €
starostlivosti
desiata,
obed
a olovrant
o deti do troch a k tomu
príspevok
na
rokov veku

Navrhovaná
cena
1,90 €

čiastočnú úhradu režijných
nákladov
Denný
stravná jednotka v rozsahu
stacionár
desiata a obed a k tomu
príspevok na čiastočnú úhradu
režijných nákladov
Jedáleň
pre Stravník, ktorého príjem
dôchodcov
nepresahuje
2-násobok
životného minima (vrátane)
Stravník, ktorého príjem je
vyšší
ako
2-násobok
životného minima

1,69

2,30 €

výška príjmov a výška príjmov
1,60 €
osôb, ktorých príjmy sa spoločne
posudzujú neprevyšuje 1,3
násobok ustanoveného životného
2,10 €
minima 1,00 €
cb) pre dôchodcov nad 80 rokov
1,00 €
cc) v ostatných prípadoch okrem
písm.ca) a cb) 1,30 €

Komisia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo
dňa 8. júna 2020 predmetný návrh prerokovala a odporúča uzniesť sa na VZN.

Materiál vypracovala: Mgr. Johanna Bíró, riaditeľka CSS
Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry
Mgr. Alica Miklósová, vedúca oddelenia sociálnych vecí

zákon NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
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