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poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcov
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Platnosť:
13.12.2019, dňom vyvesenia na úradnej tabuli obce Vechec
Účinnosť:
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Obecné zastupiteľstvo vo Vechci podľa § 4 ods. 3 písm p), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 58 zákona 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 sa na svojom zasadnutí konanom dňa 12.12.2019
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 70/2019
o podmienkach poskytovania
finančného príspevku na stravovanie dôchodcov
Článok I
Úvodné ustanovenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) sa určujú podmienky poskytovania
finančného príspevku na stravovanie dôchodcov (ďalej len „príspevok na stravovanie“) ako
podpornej sociálnej služby pre obyvateľov s trvalým pobytom na území obce Vechec.
Článok II
Podmienky poskytovania stravovania a príspevku na stravovanie
1/ Príspevok na stravovanie obec poskytne občanom, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku,
predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku a nemajú akýkoľvek iný príjem okrem
poberaného dôchodku (ďalej len „žiadateľ“ alebo „dôchodca“). Vdovský dôchodok sa nezapočítava
do výšky starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku a
nepovažuje sa ani za iný príjem.
2/ Obec poskytne dôchodcovi stravovanie, prípadne prizná príspevok, na základe jeho písomnej
žiadosti, ktorej vzor tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia (ďalej len „žiadosť“). K žiadosti dôchodca
doloží:
-

rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku (starobného, invalidného),

-

čestné vyhlásenie (súčasť prílohy č. 1) o tom, že žiadateľ nemá iný príjem okrem poberaného
dôchodku (starobného, predčasného starobného, invalidného).

3/ V prípade splnenia podmienok stanovených v tomto nariadení obec písomne informuje žiadateľa o
poskytovaní stravovania, prípadne aj o výške priznaného príspevku.
4/ Príspevok na stravovanie dôchodcov sa poskytne na jedno jedlo denne na každý pracovný deň v
mesiaci. Príspevok sa neposkytuje na dni pracovného pokoja, soboty a nedele.
5/ Príspevok sa bude poskytovať mesačne počas doby trvania podmienok na jeho poskytnutie v
zmysle tohto nariadenia.
6/ Stravovanie dôchodcom obec poskytne v školskej jedálni pri ZŠ vo Vechci, alebo dodávkou
hotového jedla zo školskej jedálne na adresu dôchodcu na náklady obce. Stravovanie v iných
stravovacích zariadeniach ako aj dodávku hotového jedla z iných stravovacích zariadení si dôchodca
zaobstará sám na vlastné náklady.
7/ Príspevok podľa tohto nariadenia môže byť poskytnutý len žiadateľovi, ktorý nemá žiadne
nesplnené alebo nezaplatené záväzky a dlhy voči obci.
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8/ Hodnotenie splnenia konkrétnych podmienok na poskytnutie príspevku podľa tohto nariadenia je
v každom jednotlivom prípade, so zohľadnením ďalších relevantných okolností, vo výlučnej
právomoci obce.
9/ Príspevok podľa tohto nariadenia má charakter nenávratnej finančnej pomoci, na ktorú žiadateľ
nemá právny nárok.
10/ Žiadateľ pri každom odbere stravy potvrdí svojím podpisom jeho prevzatie.
Článok III
Výška príspevku na stravovanie
1/ Výška príspevku na stravovanie je vzhľadom k príjmu žiadateľa a výške životného minima
nasledovná:
Žiadateľovi odoberajúcemu stravu zo školskej jedálne pri Základnej škole vo Vechci:
a) vo výške 1,00 € - ak výška dôchodku nepresahuje 380 € (vrátane) mesačne,
b) vo výške 0,80 € - ak výška dôchodku je od 381 € do 440 € (vrátane) mesačne,
c) vo výške 0,60 € - ak výška dôchodku je od 441 do 500 € (vrátane) mesačne,
d) vo výške 0,40 € - ak výška dôchodku je nad 501 € (vrátane) mesačne.
2/ Žiadateľ, ktorý má nárok na príspevok na stravovanie, je povinný bezodkladne obci ohlásiť, a to
do 30 dní, každú zmenu (príloha č. 2), ktorá ovplyvňuje poskytovanie príspevku, najmä zmenu
výšky dôchodku, alebo vznik iného príjmu.
3/ Žiadateľ má povinnosť do 10. dňa nasledujúceho mesiaca uhradiť sumu za reálne odobraté
množstvo obedov za predchádzajúci mesiac, pričom hradí iba výslednú sumu už po odčítaní dotácie
na stravovanie, na ktorú ma nárok podľa článku III. bod 1/.
Článok IV
Záverečné ustanovenia

1/ Toto VZN o podmienkach poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcov
schválilo Obecné zastupiteľstvo vo Vechci na zasadnutí konanom dňa 12.12.2019 uznesením
číslo 91/2019.
2/ Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia.
Ladislav Tóth
starosta obce
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Príloha č. 1

OBEC VECHEC
Hlavná 133, 094 12 Vechec
Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie

1. Meno a priezvisko žiadateľa(ky): ..........................................................................
Dátum narodenia: ................................................ Rodinný stav:....................................
Trvalé bydlisko, PSČ: ....................................................................................................
Telefón: ...............................................................
2. Žiadam o poskytnutie príspevku na stravovanie od (uviesť dátum): ............................
3. Predkladám doklad o výške dôchodku:
□ invalidný dôchodok
□ predčasný starobný dôchodok
□ starobný dôchodok
Výška dôchodku1:

Čestné prehlásenie:
Čestne prehlasujem, že ako dôchodca okrem dôchodku nepoberám žiadny iný príjem 2 zo zárobkovej
alebo inej podobnej činnosti a že nemám žiadne nezaplatené záväzky a dlhy voči obci Vechec.
Zároveň vyhlasujem, že všetky údaje sú pravdivé a som si vedomý(a) právnych následkov, v prípade
uvedenia nepravdivých údajov.
Vo Vechci, dňa .........................

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

Vdovský dôchodok sa nezapočítava do výšky starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku,
invalidného dôchodku.
2
Vdovský dôchodok sa nepovažuje za iný príjem.
1
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Príloha č. 2
Súhlas so spracovaním osobných údajov:
V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, súhlasím so spracovaním mojich osobných
údajov za účelom vybavenia žiadosti o poskytnutie príspevku na stravovanie.

V Vechci, dňa ..........................

...................................................
podpis žiada
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OBEC VECHEC
Hlavná 133, 094 12 Vechec
Žiadosť o zmenu v poskytovaní príspevku na stravovanie

1. Meno a priezvisko žiadateľa(ky):
Dátum narodenia: ..................................

Rodinný stav:

Trvalé bydlisko, PSČ:
Telefón: ......................

2. Žiadam o zmenu v poskytovaní príspevku na stravovanie od (uviesťdátum):

3. Dôvod zmeny:
□

zmena výšky/druhu dôchodku (uviesť výšku/druh dôchodku)

□

iný príjem (uviesť druh príjmu) ...........................

□

iný dôvod .............................................................

Vo Vechci, dňa ............
podpis žiadateľa
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Žiadateľ je povinný predložiť aktuálne rozhodnutie o výške a druhu dôchodku
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