MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR:
MsZ:

18. schôdza
18. zasadnutie

Názov materiálu:

dňa:
dňa:

25.11.2021
7.12.2021

Dodatok č. 7 k VZN č. 1/2011 o poskytovaní sociálnych
služieb, spôsobe určenia a výšky úhrady za sociálne
služby na území mesta

Dôvodová správa:
Dodatkom č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č.1/2011 - o poskytovaní sociálnych
služieb, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálnu službu na území mesta (ďalej len „VZN“)
navrhujeme zmeniť v Prílohe č. 4 VZN – Cenník za poskytované sociálne služby v Zariadení pre
seniorov v Novom Meste nad Váhom, v úseku OBSLUŽNÉ ČINNOSTI, časť Stravovanie od
1.1.2022 platbu za stravu z dôvodu zvyšovania cien potravín. Ceny vysúťažené ZPS v roku 2015
oproti cenám vysúťaženým v r. 2021 vzrástli v priemere o 35 % a suma úhrady za stravovanie sa
doposiaľ nemenila!
V súlade § 72 ods.2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), určuje
mesto Nové Mesto nad Váhom ako verejný poskytovateľ sociálnej služby sumu úhrady za sociálnu
službu v zariadení pre seniorov tak, aby priemerná suma úhrady za sociálnu službu požadovanú od
prijímateľov tejto sociálnej služby bola po prepočítaní tejto úhrady na jedného prijímateľa najviac vo
výške rozdielu medzi priemernými ekonomicky oprávnenými nákladmi poskytovateľa za
predchádzajúci rozpočtový rok po ich prepočítaní na jeden mesiac na prijímateľa sociálnej služby
(predpokladané EON bez odpisov za rok 2021 = 1034 EUR) a priemerným príjmom poskytovateľa
sociálnej služby z finančného príspevku ministerstva na rok 2022 § 71 ods.6 zákona (= 544,86 EUR).
T.j., úhrada prijímateľa sociálnej služby pre rok 2022 môže byť v predpokladanej maximálnej výške
489,14 EUR.
Súčasná priemerná mesačná zmluvná úhrada za sociálnu službu na prijímateľa sociálnej služby v ZPS
je vo výške 423,17 EUR. Navrhovaná priemerná zmluvná úhrada za sociálnu službu na prijímateľa
sociálnej služby od 1.1.2022, by po zvýšení stravnej jednotky o 1 EUR /deň bola v maximálnej výške
453,59 EUR/mesiac.
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V Novom Meste nad Váhom dňa 7.12.2021

Mestské zastupiteľstvo mesta Nové Mesto nad Váhom podľa § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 72 ods.2 zákona č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto Dodatku č. 7 k VZN
č. 1/2011 O poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe určenia a výšky úhrady za sociálne
služby na území mesta:
§1
Predmet úpravy
Týmto Dodatkom č.7 sa mení v prílohe č.4 – Cenník poskytovaných sociálnych a iných
služieb v ZPS, v úseku OBSLUŽNÉ ČINNOSTI, časť Stravovanie, VZN č. 1/2011 takto:
Cenník poskytovaných sociálnych a iných služieb v ZPS
Stravovanie:
racionálna strava

3,98 €/deň

diabetická strava a ostatné diéty

4,57 €/deň

bezlepková diéta

4,87 €/deň
§2
Spoločné ustanovenia

Tento dodatok č. 7 k VZN č. 1/2011 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva mesta
č. ......../2021-MsZ dňa 7.12.2021 a nadobúda účinnosť 1.1.2022.

Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta

V Novom Meste nad Váhom dňa 7.decembra.2021

