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Všeobecne záväzné nariadenie obce
Plaveč č. 73
ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Plaveč č. 53 o
podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre
dôchodcov.

Obecné zastupiteľstvo obce Plaveč vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6
ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov
v súlade s § 58 zákona NR SR 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
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Plaveč č. 53 o podmienkach poskytovania
príspevku na stravovanie pre dôchodcov sa mení a dopĺňa nasledovne:
Bod I.
§ 2 – Príspevok na stravovanie sa mení nasledovne:
Odsek (1) znie:
(1) Príspevok na stravovanie poskytuje obec poberateľom dôchodkovej dávky, t.j.
starobného, plného invalidného (postihnutie min. 70%) a sociálneho dôchodku (ďalej
len „dôchodcom“), ktorí majú na území obce trvalý pobyt, na zníženie nákladov
spojených so zabezpečovaním teplého jedla - obeda.
Bod II.
§ 3 – Podmienky poskytnutia príspevku sa mení nasledovne:
Odseky (2) a (3) znejú:
(2) Dôchodca môže odoberať stravu (uplatňovať si tak príspevok na stravovanie) iba u
dodávateľa, s ktorým obec uzatvorila zmluvu o dodávaní stravy.
(3) Príspevok na stravovanie sa poskytuje dôchodcovi podľa § 2 a jeho požiadavky,
maximálne však na každý pracovný deň v mesiaci, neposkytuje sa v sviatky, dni
pracovného pokoja, soboty a nedele.
Bod III.
§ 5 - Podmienky pre dodávateľa sa dopĺňa o ďalší odsek (6), ktorý znie:

(6) Dodávateľ pri uzatvorení zmluvy o poskytovaní stravy nesmie vykazovať žiadne
záväzky voči obci Plaveč, ani počas zmluvného vzťahu nesmie vykazovať záväzky po
dobe splatnosti viac ako 60 dní, v opačnom prípade je obec oprávnená od
zmluvného vzťahu s takýmto dodávateľom odstúpiť, resp. prerušiť odoberanie
stravy po dobu nesplnenia tejto povinnosti.
Bod IV.
Ostatné ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia č. 53 ostávajú nezmenené.

Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Plavči na
svojom zasadnutí dňa 23.06.2017 uznesením č. 205/2017.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15.07.2017.

Ing. Štefan M u r c k o
starosta obce

