Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Fiľakova č. 5/2017, ktorým sa mení
VZN č.5/2016
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne
služby

Príloha č. 3 k VZN mesta

2.2 Stravovanie
- hodnota jedla/1 deň :
raňajky + desiata
obed + olovrant
večera
Spolu

1,01
1,53
0,96

réžia
0,10
1,25
0,15

3,50

1,50

__________________________________________________
- stravná jednotka v € spolu/1 deň

5,00

2.2.1 Stravovanie - diabetici
- hodnota jedla v € /1 deň :
raňajky + desiata
obed + olovrant
večera
2. večera

1,01
1,53
0,96
0,30

0,10
1,25
0,15

Spolu
3,80
1,50
_________________________________________________________
- stravná jednotka spolu v €/1 deň

5,30

Príloha č. 4 k VZN mesta

Cenník úhrady za poskytovanie stravovania v jedálni Nezábudka n. o., Fiľakovo

Stravná jednotka na 1 deň:
a) stravovanie v jedálni - hodnota jedla (obed) v €
- réžia
- stravná jednotka spolu

1,53
1,25
2,78

b) stravovanie prostredníctvom
donášky stravy
- hodnota jedla (obed) v €
- réžia
- stravná jednotka spolu

1,53
1,25
2,78

Toto všeobecne záväzné nariadenie prijalo MZ dňa 14.12.2017
VZN bolo vyvesené dňa 14.12.2017
VZN bolo vyhlásené dňa 14.12.2017
VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2018

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátoro mesta

Dôvodová správa
Dôvodom na zmenu ceny celodennej stravnej jednotky a zmenu ceny obeda v jedálni je nárast
nákupných cien potravín – mäsa, mliečnych výrobkov, zeleniny a ovocia. Zároveň došlo
v roku 2017 k nárastu miezd a odvodov o 4%. Od januára 2018 sa zvyšujú mzdy a odvody
znova o 4% a výška minimálnej mzdy stúpa na 480 €.
Celodenná stravná jednotka sa zvyšuje o 0,57 € a cena obeda v jedálni o 0,22 €. Cena stravy
sa nemenila od r. 2012 a terajší návrh zvýšenia o uvedené sumy korešponduje s nárastom
dôchodkov.
Ceny za ostatné služby ostávajú nezmenené.
Zmeny v cenníku navrhujeme od 01.01.2018.

Fiľakovo 19.10.2017
Vypracovala: Ing. Mária Veliká, riaditeľka Nezábudka, n.o.
JUDr. Norbert Gecso, vedúci ...
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo schvaľuje od 01.01.2018 zmenu Všeobecne
záväzného nariadenia Mesta Fiľakova o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe
a výške úhrad za sociálne služby č. 5/2016 v prílohe č. 3 a prílohe č.4.

