Návrh

Dodatok č. 1/2016

k VZN č. 4/2015 o úhradách za sociálne služby v zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb Štiavnik č. 764,
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Štiavnik o zmene výšky úhrady za obslužné činnosti a ubytovanie v tomto znení

Čl.I
Predmet dodatku
VZN č.4/2015 sa mení a dopĺňa nasledovne:
1.V Čl.7 Výška úhrady za stravovanie , v ods.2 sa dopĺňa a nahrádza označením 1.1.- 11.1.
(1) Stravovanie je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb
podľa stravných jednotiek. Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na
suroviny a režijné náklady na prípravu stravy.
(2) Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného na každý druh podávanej stravy na dobu dvoch kalendárnych týždňov
vopred. Jedálny lístok zostavuje stravovacia komisia, zložená zo zástupcov školskej jedálne, Základnej školy, ZpS a DSS Štiavnik.
Stravovanie
1.1. Stravovanie v ZPS a DSS Štiavnik sa poskytuje:
a) klientom,
2.1. Stravovanie sa zabezpečuje prípravou stravy v stravovacej prevádzke zariadenia Základnej
školy s materskou školou v Štiavniku.
3.1. Strava sa poskytuje v súlade so zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na vek,
zdravotný stav stravníkov a podľa určených stravných jednotiek.
4.1. Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára.
5.1. Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, desiata, obed, olovrant a večera ak sa
poskytujú spolu. Pri diéte diabetickej, bielkovinovej, výživnej a špeciálnych diétach sa za
celodenné stravovanie považujú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera.
6.1. Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného na každý druh podávanej stravy.
. Zostavovanie jedálneho lístka je možné prispôsobiť sezónnosti ročných období, rôznorodosti podmienok, zvyklostiam danej lokality, v
ktorej sa Zps a Dss Štiavnik nachádza. Jedálny lístok musí byť schválený vedúcou zariadenia, podpísaný a vystavený na viditeľnom mieste k
nahliadnutiu. Každá zmena v jedálnom lístku musí byť vyznačená. Základná zásada pri zostavovaní jedálneho lístka je dodržovanie stravnej
jednotky.
7.1. Výška úhrady za stravnú jednotku pre klienta, ktorému sa poskytuje starostlivosť
V Zps a DSS Štiavnik formou celoročného pobytu s počtom odoberaných jedál
zodpovedajúcim celodennému stravovaniu, sa každoročne stanovuje na základe cenového
výnosu riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Štiavnik pre
stravovaciu prevádzku. Cenový výnos musí byť schválený Obecným zastupiteľstvom

obce Štiavnik.
8.1. Určená stravná jednotka sa zvyšuje o 25 % na deň na klienta, ktorému sa poskytuje
diabetická diéta, bielkovinová diéta, výživná diéta alebo špeciálna diéta.
9.1. Za stravnú jednotku v Zps a DSS Štiavnik s celodenným stravovaním sa považujú
náklady na suroviny pripadajúce na jeden ubytovací deň. Za celkovú hodnotu stravy sa
považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy v súlade s ustanovením
§ 17 ods. 3 zákona o sociálnych službách.
10.1. Rozdiely v stravných jednotkách sa vyrovnávajú ku koncu štvrťroka tak, aby stravná
jednotka bola v priemere na deň dodržaná.
11.1. Výška úhrady za stravovanie v Zps a DSS Štiavnik na deň a klienta sa určí pri
starostlivosti, ktorá sa poskytuje celoročne alebo týždenne podľa počtu odobratých jedál
v kalendárnom mesiaci.
(3) Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, desiata, obed, olovrant a večera.
(4) Prijímateľ, ktorému sa poskytuje starostlivosť v ZPS a DSS celoročnou pobytovou formou, je povinný odoberať stravu minimálne
v rozsahu dvoch jedál denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera.
(5) Stravná jednotka pre občana, ktorému sa poskytuje sociálna služba formou celoročného pobytu v ZpS a DSS Štiavnik, s počtom
odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu pri poskytovaní racionálnej a šetriacej stravy je = 5,06 Eur na deň.
(6) Výška úhrady za stravovanie je stanovená nasledovne:
a) stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba formou celodenného stravovania v ZPS
a DSS je pri poskytovaní racionálnej a šetriacej stravy na deň vo výške: 5,06 € z toho:

Pobytová celoročná forma

Racionálna a šetriaca strava

%

Limit na
náklady

Raňajky

12%

0,42 € + 0,10 €

Desiata

9%

0,29 € + 0,10 €

Obed

40%

1,19 € + 1,26 €

Olovrant

9%

0,21 € + 0,10 €

Večera

30%

0,69 € + 0,70€

spolu

potraviny

+režijné

2,80 € + 2,26 €
= 5,06 €

(7) Výška úhrady za stravovanie sa určuje podľa počtu odobratých jedál v kalendárnom mesiaci.
(8) Odhlásenie stravy je možné len na celý deň v prípade prerušenia poskytovania sociálnej služby z dôvodov uvedených v čl. IV, ods.8,
tohto VZN minimálne 2 dni vopred. V prípade náhleho prerušenia poskytovania soc. služby z dôvodov uvedených v čl. IV , ods.8, písm. a)
tohto VZN sa odoberanie stravy odhlási bezprostredne po nástupe prijímateľa soc. služby do zdravotníckeho zariadenia.

(9) Na počte odoberaných jedál sa prijímateľ sociálnych služieb v ZpS a DSS dohodne s poskytovateľom sociálnych služieb v Zmluve
o poskytovaní sociálnych služieb.

2.Ostatné ustanovenia VZN č.4/2015 ostávajú nezmenené.

Dodatok č.1/2016 k VZN bol schválený Zastupiteľstvom Obce Štiavnik ........................2016
účinnosť 15.dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Obce Štiavnik

Uznesením č.........a nadobúda

Štiavnik 08.02. 2016

Ing. Štefan Vároš
starosta obce

