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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce PLAVEČ

č. 49
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 sluţbách a o zmene a
doplnení
zákona
č.
455/1991
Zb.
o
ţivnostenskom
podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie:
§1
Účel všeobecne záväzného nariadenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenia“) je stanovenie
podmienok poskytovania:
- príspevku na stravovanie pre poberateľov dôchodkovej dávky.
§2
Príspevok na stravovanie
1. Príspevok na stravovanie poskytuje obec poberateľom dôchodkovej dávky, t.j.
starobného, invalidného, sociálneho dôchodku (ďalej len „dôchodcom“), ktorí majú na
území obce trvalý pobyt, na zníţenie nákladov spojených so zabezpečovaním teplého
jedla - obeda.
2. Príspevok sa neposkytuje občanom, ktorí sú poberateľmi dôchodkových dávok
uvedených v ods.1 a zároveň pracujú a poberajú ďalší príjem zo zárobkovej činnosti.
3. Ţiadateľ o príspevok k ţiadosti doloţí aktuálny výmer o výške dôchodku.
4. Dodávateľom stravy, je subjekt oprávnený poskytovať stravovacie sluţby, ktorý má
s obcou uzavretú zmluvu o poskytovaní stravy (ďalej len „dodávateľ“).
5. Príspevok sa poskytuje sa vo forme zľavy, ktorú obec poskytne dôchodcovi vo výške
ustanovenej týmto VZN.
6. Dôchodca bude stravu odoberať osobne, v priestoroch, ktoré určí Obec v spolupráci
s dodávateľom stravy.

§3
Podmienky poskytnutia príspevku
1. Občan, ktorý podľa § 2 má nárok na poskytnutie príspevku na stravovanie, vyplní
ţiadosť o poskytnutie príspevku /príloha č. 1 tohto VZN/. Obec oznámi ţiadateľovi
výšku denného príspevku na stravovanie a spôsob mesačného poskytovania príspevku.
2. Dôchodca môţe odoberať stravu a uplatňovať si tak príspevok na stravovanie u
dodávateľa, s ktorým obec uzatvorila zmluvu o dodávaní stravy.
3. Príspevok na stravovanie sa poskytuje dôchodcovi podľa § 2 na kaţdý pracovný deň
v mesiaci, neposkytuje sa v sviatky, dni pracovného pokoja, soboty, nedele.
§4
Výška príspevku na stravovanie
1. Výška poskytnutého príspevku na stravovanie bude určená po predloţení ţiadosti
o poskytnutie príspevku vo výške 0,70 €/deň.
2. Schválená výška príspevku platí na obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012.
3. Pre ďalšie obdobie bude táto výška príspevku prehodnotená a odsúhlasená uznesením
OZ.
§5
Podmienky pre dodávateľa
1. Dodávateľ pripravuje jedlo vţdy podľa jedálneho lístka, ktorým včas informuje
dôchodcu o ponuke jedál.
2. Dodávateľ poskytuje dôchodcovi stravu v priestoroch, ktoré poskytne objednávateľ,
alebo na základe dohody s dôchodcom mu zabezpečí dovoz stravy do domácnosti.
3. Výška stravnej jednotky je stanovená dodávateľom, ktorý prípadné zmeny včas ohlási
dôchodcovi a obci.
4. Dodávateľ vţdy mesačne predloţí obci faktúru za zakúpený počet stravných lístkov.
5. Občan, ktorý podľa § 2 má nárok na poskytnutie príspevku na stravovanie si zakúpi na
Obecnom úrade počet lístkov na nasledujúci mesiac. Cena lístku bude zníţená
o príspevok, ktorý poskytuje obec.
§6
Spoločné ustanovenia
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením
zastupiteľstva obce Plaveč č. 25 dňa 9. 12. 2011.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. 1. 2012.
3. Toto VZN ruší VZN obce Plaveč č. 28/2008.

Ing. Štefan M u r c k o
starosta obce

Obecného

Príloha č. 1
Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie

Meno, priezvisko: .............................................................................
Dátum nar.: .......................................................................................
Bydlisko:...........................................................................................

Žiadam o poskytnutie príspevku na stravovanie s účinnosťou od......................
Stravu si budem odoberať sám, pravidelne od zariadenia s ktorým má Obec
Plaveč dojednanú zmluvu o dodávke stravy.
Čestne prehlasujem, že ako dôchodca okrem dôchodku nepoberám žiadny iný
príjem zo zárobkovej alebo inej podobnej činnosti.

V Plavči dňa: ............................

...................................................
podpis:

