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Záznam o preštudovaní
     

Riadenie dokumentov a záznamov

Dátum Meno a priezvisko Podpis 

V zmysle  Všeobecne  záväzného  nariadenia  Žilinského  samosprávneho  kraja  č.  31/2014 
o poskytovaní  sociálnych  služieb  v zariadeniach  sociálnych  služieb  zriadených  Žilinským 
samosprávnym  krajom,  o určení  sumy  úhrady  za  sociálne  služby,  spôsob  ich  určenia 
a platenia  schváleného Zastupiteľstvom ŽSK dňa 28. apríla 2014, Uznesením č. 11/4 vydáva 
riaditeľka Centra sociálnych služieb Žarec, M. R. Štefánika 2533/13, 022 01  Čadca (ďalej len 
„CSS Žarec“) tento

                                                      DODATOK č. 12  
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                                                  k internému predpisu  
               o poskytovaní sociálnych služieb, určení sumy úhrady za sociálne služby, 
                                                   spôsob ich určenia a platenia   

  
 Interný    predpis  sa  upravuje  dodatkom  v súlade  s čl.  XIII.  bodom  2.   interného 
predpisu s účinnosťou od 01.02.2019  nasledovne:

  Článok VI. -  Spôsob určenia sumy úhrady za stravovanie

1. Suma úhrady za stravovanie v CSS Žarec sa určí ako súčet nákladov na suroviny  (stravná 
jednotka) a režijných nákladov na prípravu stravy na deň na prijímateľa sociálnej služby.

2. Výška stravnej jednotky (náklady na suroviny) v CSS Žarec (vrátane pracoviska Čierne) 
a režijných nákladov na prípravu stravy v CSS Žarec (vrátane pracoviska Čierne) je na 
obdobie  od 01.02.2019.

celodenná 
racionálna 
strava

náklady na 
suroviny

režijné 
náklady

suma 
úhrady za 
stravovanie

raňajky 0,33 € 0,40 € 0,73 €
desiata 0,25 € 0,30 € 0,55 €
obed 1,09 € 1,31 € 2,40 €
olovrant 0,25 € 0,30 € 0,55 €
večera 0,82 € 0,98 € 1,80 €
spolu 2,74 € 3,29 € 6,03 €

                                                                                                                           
3. Suma úhrady za stravovanie na deň sa zvyšuje u prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa 
poskytuje  diabetická  diéta,  výživná  diéta,  alebo  špeciálna  diéta v CSS  Žarec  (vrátane 
pracoviska Čierne ) je na obdobie od 01.02.2019 – 31.01.2020 nasledovná:
                                                                                                                                

celodenná 
diabetická 
strava

náklady na 
suroviny

režijné 
náklady

suma úhrady za 
stravovanie

raňajky 0,37 € 0,44 € 0,81 €
desiata 0,27 € 0,32 € 0,59 €
obed 1,34 € 1,61 € 2,95 €
olovrant 0,27 € 0,32 € 0,59 €
večera 0,90 € 1,08 € 1,98 €
večera 2 0,20 € 0,24 € 0,44 €
spolu 3,35 € 4,01 € 7,36 €
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4. Výška úhrady za stravovanie – obedy pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, 
alebo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový 
vek,  ktoré nie  sú prijímateľmi sociálnej  služby v zariadení  sa stanovuje na deň ako súčet 
nákladov na suroviny (stravná jednotka) a režijných nákladov:

Náklady na  suroviny -  predstavujú skutočnú hodnotu surovín na konkrétne odobraté 
jedlo – obed

Režijné náklady pre obdobie od 01.02.2019 – 31.01.2020 

-   režijné náklady na prípravu stravy (osobný odber do vlastných nádob) – 
         1,31 €/ 1 obed,
-  režijné náklady na prípravu stravy (rozvoz, donáška, odber v nádobách zariadenia) –  
         1,41 €/1 obed 

Článok  XII.  -  Podmienky  poskytovania  sociálnej  služby  fyzickej  osobe,  o ktorej 
poskytnutie požiadala obec alebo iný samosprávny kraj

1. V CSS  Žarec  môže  byť  poskytnutá  sociálna  služba  fyzickej  osobe,  o  ktorej 
poskytnutie preukázateľným spôsobom, požiadala obec alebo iný samosprávny kraj 
(iný ako ŽSK) poskytovateľ sociálnej služby.

2. V prípade, že o poskytnutie sociálnej služby požiadal poskytovateľ sociálnej služby 
iný samosprávny kraj, tento je povinný uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby 
písomnú  zmluvu  o  uhradení  ekonomicky  oprávnených  nákladov  a  uhradiť 
ekonomicky  oprávnené  náklady  spojené  s poskytovaním  tejto  sociálnej  služby 
znížené o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby.

                            
  

3. Výška ekonomicky oprávnených nákladov v CSS Žarec je za rok 2018:
870,74 € /klient/ mesiac

      z toho:
      Pracovisko M.R. Štefánika 2533/13, 022 01 Čadca:
     869 €/klient/mesiac, rozčlenené na sociálnu službu:
       ZpS  Žarec – 782,60 € /klient/ mesiac
       ŠZ Žarec -     915,87 € /klient/ mesiac
       DSS Žarec -  868,12 € /klient/ mesiac

       Pracovisko Čierne 156 :
       878,99  € /klient/mesiac rozčlenené na sociálnu službu:
       ZpS Čierne –  816,99 € /klient/ mesiac
       ŠZ Čierne –    957,62 € /klient/ mesiac
       DSS Čierne –  901,47 € /klient/ mesiac

Ostatné   ustanovenia  Interného  predpisu  zo  dňa  25.06.2014  a jeho  následných  dodatkov 
zostávajú nezmenené.
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   V Čadci, dňa   29.01.2019

                                                                                           
                                                                                PhDr. Eva Larišová
                                                                               riaditeľka CSS Žarec
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