Všeobecne

záväzné

nariadenie

obce P O R I A D I E
č. 2/2016
o finančnom príspevku na stravovanie dôchodcov
Obecné zastupiteľstvo obce Poriadie vo veciach územnej samosprávy v zmysle
ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších
predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
§ 1
Predmet nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje spôsob určenia náhrady
a výšky úhrady za stravovanie dôchodcov podľa § 16 zák. č. 195/1998 Z. z. a upravuje
spôsob zabezpečenia stravovania dotknutých dôchodcov v obci.
§2
Základné pojmy
1. Poskytovateľom príspevku je obec Poriadie (ďalej „poskytovateľ).
2. Príjemcom príspevku je občan, ktorý spĺňa podmienky podľa čl. 3 týchto zásad
3. Dodávateľom stravovania dôchodcov je organizácia, s ktorou má poskytovateľ na tento
účel uzatvorenú zmluvu (maximálne u dvoch dodávateľov). Výber dodávateľov stravy je
určený podľa množstva odobratých obedov našimi dôchodcami.
4. V prípade, že občania nebudú mať záujem o dodávku stravy u zazmluvneného dodávateľa,
OZ určí iného dodávateľa stravy.
§3
Podmienky poskytovania príspevku
1. Poskytovateľ poskytne príspevok občanovi, ktorý je prihlásený k trvalému pobytu na území
obce Poriadie, požiada o príspevok písomne a spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:
a) je dôchodca vo veku nad 62 rokov (vrátane), nepracujúci,
b) je predčasný dôchodca , nepracujúci.
c) plný invalidný dôchodca, nepracujúci.
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2. Písomná žiadosť obsahuje osobné údaje žiadateľa, údaje o ekonomickej situácii, čestné
vyhlásenie o tom, že nemá iný peňažný alebo nepeňažný príjem podliehajúci dani z príjmov
fyzických osôb.
3. Príspevok sa neposkytne občanovi, ktorý má k dátumu podania žiadosti nevyrovnané
záväzky voči poskytovateľovi (daňové a iné povinnosti).
4. Príspevok sa neposkytne občanovi, ktorého rodinní príslušníci žijúci s ním v spoločnej
domácnosti majú k dátumu podania žiadosti nevyrovnané záväzky voči poskytovateľovi
(daňové a iné povinnosti).
§4
Výška príspevku je stanovená vo výške 0,30 € /1 obed/1 pracovný deň.
§5
Spôsob zabezpečenia stravovania
1. Stravovanie zabezpečuje dodávateľ podľa § 2 ods. 3.
2. Poskytovateľ finančne prispieva najedno teplé jedlo v pracovných dňoch.
3. Príjemca si stravu objednáva priamo u dodávateľa, pričom nárok na príspevok dokladuje
oznámením obce o poskytovaní príspevku na stravovanie.
4. Príjemca uhrádza dodávateľovi výšku ceny za stravu zníženú o výšku príspevku
poskytovateľa uvedenú v § 4.
5. Dodávateľ je povinný upozorniť poskytovateľa a príjemcu na zmenu ceny obeda jeden
kalendárny mesiac vopred.
6. Zúčtovanie príspevku zabezpečí za príjemcu dodávateľ. Spôsob zúčtovania príspevku
dohodne dodávateľ s poskytovateľom v zmluve o poskytovaní stravovania.
§6
Osobitné ustanovenia
1. Príspevok na stravovanie sa bude príjemcovi poskytovať opakovane mesačne do 15 dní od
skončenia kalendárneho mesiaca po dobu trvania podmienok na jeho poskytnutie vo výške
podľa skutočne poskytnutých obedov.
2. Poskytovateľ nie je povinný zabezpečiť stravu, ak dodávateľ v určitom období nebude
stravu z rôznych príčin poskytovať.
§7
Záverečné ustanovenia
2

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie č.1/2016 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Poriadie
na svojom zasadnutí dňa 15.06.2016 uznesením č. 37/2016.
2 Toto VZN nadobúda účinnosť 01.07.2016.

Ing. Zuzana Boskovičová
starostka obce

V Poriadí, 30.05.2016

Návrh VZN:

Vyvesený dňa: 30.05.2016

Zvesený dňa: 14.06.2016

Schválené VZN: Vyvesené dňa:16.06.2016

Zvesené dňa: ...........................
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Žiadosť o príspevok na stravovanie

1.

Údaje o žiadateľovi

Meno, priezvisko:

Dátum narodenia:

Rodné priezvisko:

Miesto narodenia:

Rodinný stav:

Štátne občianstvo:

t. č.:

Adresa trvalého pobytu:
Aktuálna adresa:
Výška dôchodku:
Aktuálna adresa pobytu, kontaktná adresa (uvedie sa adresa, resp. zariadenie, kde sa žiadateľ v čase podania
žiadosti nachádza).

2. Súhlas na spracúvanie osobných údajov žiadateľa:
V zmysle § 7 NR SR 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vyhlasujem, že
súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti pre účely žiadosti o stravovanie.
Vyhlasujem na svoju česť, že som všetky údaje uviedol(a) pravdivo. Som si vedomý(á), že nepravdivé údaje
môžu mať za následok odňatie služby alebo i vymáhanie náhrady.
Zároveň čestne vyhlasujem, že ako dôchodca okrem dôchodku nepoberám žiadny iný príjem z pracovnoprávneho
vzťahu, zo zárobkovej, alebo inej podobnej činnosti .
V Poriadí dňa: .....................................

............................................................
podpis žiadateľa

Obec Poriadie s účinnosťou od: ..................................... súhlasí
s poskytnutím príspevku na stravovanie vo výške 0,30 € na 1obed/deň.
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.................................................
Ing. Zuzana Boskovičová,starostka
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