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Vec : Petícia za nezvyšovanie ceny stravného v zariadení SUBSIDIUM – ŠZ, ZpS a DSS
– oznámenie o vybavení petície
Dňa 19.6.2017 sme obdržali ako vecne príslušný orgán petíciu na nezvyšovanie ceny
stravného v zariadení SUBSIDIUM – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb so sídlom v Rožňave, Betliarska 18 ( ďalej len „zariadenie SUBSIDIUM“).
V záujme čo najskôr informovať prijímateľov sociálnych služieb k uvedenej petícii príslušný
orgán nevyužil ustanovenie § 5ods.4 zákona č. 85/1990 Zb o petičnom práve v znení neskorších
predpisov k odstráneniu nedostatkov petície a pristúpil k oznámeniu výsledku vybavenia petície.
Na základe uvedeného Vám v súlade s ustanovením § 5 ods.5 zákona č. 85/1990 Zb.
o petičnom práve v znení neskorších predpisov oznamujeme nasledovné :
Určenie výšky stravnej jednotky a režijných nákladov na prípravu stravy:
Podľa § 3 ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia č.17/2012 Košického samosprávneho kraja
o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len „VZN KSK“) sa celková hodnota stravy skladá zo stravnej
jednotky a režijných nákladov na prípravu stravy.
Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Podľa § 4 ods. 3 cit. VZN KSK výšku
stravnej jednotky schvaľuje KSK na základe žiadosti zariadenia. Výška stravnej jednotky musí
zodpovedať skutočným nákladom za suroviny. Stravná jednotka zariadenia SUBSIDIUM je od
01.03.2017: racio strava 3 €/deň/fyzickú osobu, dia strava 3,75 €/deň/fyzickú osobu.
Za režijné náklady na prípravu stravy sa považujú najmä mzdy a odvody do poisťovní,
energie, vodné, stočné, náklady spojené s vývozom odpadu, čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami,
deratizáciou, praním obrusov, utierok, osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, opravou
a údržbou technológie, revíziou technických zariadení, povinným maľovaním priestorov, nákupom
inventáru a pomôcok. Podľa § 4 ods. 8 VZN KSK výšku úhrady za režijné náklady na prípravu stravy
schvaľuje KSK na základe žiadosti zariadenia, v ktorej sú špecifikované a zohľadnené všetky náklady,
ktoré súvisia s prípravou stravy. Výška režijných nákladov je v súčasnosti 1,44 €/deň/fyzickú osobu.
Výška režijných nákladov bola KSK schválená v roku 2013 s platnosťou od 1.1.2014.
Zvýšenie režijných nákladov je realizované na základe žiadosti zariadenia SUBSIDIUM vychádzajúc
zo Správy o výsledku kontroly vykonanej podľa poverenia č. 8/2017 zo dňa 18.4. 2017.
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Dňa 16.6.2017 bola Úradu Košického samosprávneho kraja doručená žiadosť o schválenie výšky
úhrady za režijné náklady na prípravu stravy pre zariadenie SUBSIDIUM – ŠZ, ZpS a DSS,Betliarska
18, Rožňava a pre zariadenie JASANIMA – Domov sociálnych služieb, Špitálska 7, Rožňava pre
ktoré stravu zabezpečuje. V žiadosti zariadenia SUBSIDIUM bolo navrhované zvýšenie výšky úhrady
za režijné náklady na prípravu stravy pre zariadenie SUBSIDIUM- ŠZ, ZpS a DSS z pôvodnej sumy
1,44 €/deň/fyzickú osobu na sumu 2,05 €/deň/fyzickú osobu a pre zariadenie JASANIMA – DSS
z pôvodnej sumy 1,60 €/deň/fyzickú osobu na sumu 2,25 €/deň/fyzickú osobu.
V súlade s ustanovením § 4 ods. 8 VZN KSK Košický samosprávny kraj s predloženým návrhom
- výšky úhrady za režijné náklady na prípravu stravy vo výške 2,05 €/deň/fyzickú osobu
pre zariadenie SUBSIDIUM – ŠZ, ZpS a DSS,
- výšky úhrady za režijné náklady na prípravu stravy vo výške 2,25 €/deň/fyzickú osobu
pre zariadenie JASANIMA – DSS súhlasil s účinnosťou od 01.07. 2017.
V súvislosti s platením úhrady v zariadení sociálnych služieb uvádzame nasledovné :
Pri platení úhrady za sociálnu službu zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších
predpisov ustanovuje tzv. „ochranu príjmu“. Je potrebné prihliadať hlavne na skutočnosti,
že prijímateľ platí podľa svojho príjmu a majetku a tiež sa posudzuje jeho situácia vzhľadom na
ochranu príjmu . V súlade s ustanovením § 73 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
v znení neskorších predpisov po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí
prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25% sumy životného minima
pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Ak nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť
úhradu za sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na zaopatrené plnoleté
deti a rodičov, ak sa ich príjem spoločne neposudzuje a spoločne nezapočítava s príjmom prijímateľa
sociálnej služby. Zaopatreným plnoletým deťom alebo rodičom po zaplatení úhrady za sociálnu službu
musí mesačne zostať 1,65 násobok sumy životného minima.
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