
DODATOK Č. 2 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA MICHALOVCE

Č. 197/2018 ZO DŇA 27.2.2018 O ROZSAHU POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB,

O SPÔSOBE A VÝŠKE ÚHRAD ZA SOCIÁLNE SLUŽBY V MESTE MICHALOVCE

Článok 20
Výška úhrady za stravovanie

v Michalovskom domove seniorov {MDS) pre prijímateľov sociálnej služby ZpS a ZOS

20.1 Stravovanie je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím
na vek a zdravotný stav fyzickej osoby podľa stravných jednotiek. Za celkovú hodnotu
stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy.
Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny.

20.2 Výška úhrady za stravovanie v ZpS a v ZOS je stanovená nasledovne:
Celková hodnota stravy v ZpS aj v zas predstavuje finančnú čiastku vo výške 6,00 €/1
klient, ktorá sa skladá zo sumy nákladov na suroviny vo výške 3,60 € a zo sumy režijných
nákladov na prípravu stravy vo výške 2,40 €.
Stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby v Zariadení pre seniorov (ZpS)
a v Zariadení opatrovateľskej služby (Zas), ktorému sa poskytuje starostlivosť
v Michalovskom domove seniorov (MDS) na osobu a deň je 3,60 € - hradí ju zo svojich
príjmov klient. Režijné náklady v sume 2,40 € znáša za prijímateľa sociálnej služby zo
svojho rozpočtu MDS.

Strava racionálna, denný raňajky desiata obed olovrant večera
šetriaca, neslaná limit 12% 9% 40% 9% 30%
suroviny 3,60 0,44 0,32 1,44 0,32 1,08
réžia 2,40 0,28 0,22 0,96 0,22 0,72
suroviny a réžia 6,00 0,72 0,54 2,40 0,54 1,80

20.3 Schválená stravná jednotka sa zvyšuje o 25 % na deň na prijímateľa sociálnej služby
v ZpS a v zas, ktorému sa poskytuje diabetická diéta, na základe odporúčania
odborného lekára. Pri zmene poskytovania diétneho stravovania je potrebné
odporúčanie odborného lekára.

Strava denný raňajky desiata obed olovrant večera
večera

2
diabetická limit 11% 8% 40% 8% 27% 6%

suroviny 4,50 0,50 0,36 1,80 0,36 1,21 0,27
réžia 2,40 0,26 0,20 0,96 0,20 0,64 0,14
suroviny a réžia 6,90 0,56 0,52 2,76 0,56 1,85 0,41



20.4 Výška úhrady stravnej jednotky na deň pre prijímateľa sociálnej služby s celoročnou
pobytovou formou.

Raňajky,
Stravný limit a réžia Denný limit desiata Obed, olovrant Večera

v€ v€ v€ v€
racionálna, šetriaca,

6,00 1,26 2,94 1,80
neslaná diéta

diabetická diéta 6,90 1,32 3,32 2,26

20.5 Pri poskytovaní sociálnej služby v ZpS a v ZOS v zariadení s celoročnou pobytovou
sociálnou službou je zariadenie povinné poskytovať celodenné stravovanie, za ktoré sa
považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá; pri diabetickej diéte, pri
bielkovinovej diéte a pri výživnej diéte tri vedľajšie jedlá. Prijímateľ sociálnej služby je
povinný odobrať v rámci tejto sociálnej služby aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno
musí byť obed alebo večera. Poskytovateľ sociálnej služby nie je zodpovedný za
zhoršenie zdravotného stavu prijímateľa sociálnej služby z dôvodu nedostatočného
stravovania alebo zdravotných ťažkostí vzniknutých z dôvodu iného stravovania ako v
zariadení.

20.6 Stravná jednotka sa môže zvýšiť o sumu 6,64 € na kalendárny rok na prijímateľa
sociálnej služby na zvýšenie stravnej jednotky počas sviatkov.

20.7 Rozdiely v stravných jednotkách sa vyrovnávajú raz ročne, tak aby stravná jednotka
bola v priemere dodržaná.

Článok č. 29
Účinnosť

Dodatok č. 2 k VZN 197/2018 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a
výške úhrad za sociálne služby v Meste Michalovce nadobúda účinnosť odo dňa 1.10.2020.
Dňom účinnosti Dodatku č. 2 stráca platnosť a účinnosť Článok 20 z VZN č. 197/2018, zo dňa
27.2.2018, o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne
služby v Meste Michalovce
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach schválilo Dodatok č. 2 k VZN 197/2018 o rozsahu
poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste
Michalovce na svojom zasadnutí dňa 27.8.2020 uznesením MsZ č. 135.

V Michalovciach, dňa 7.9.2020 Viliam Zahorčák
primátor mesta


