Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018
o poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov.
Obecné zastupiteľstvo v Dvorany nad Nitrou v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v y d á v a
Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2018
O poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov.
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky a účel poskytovania príspevku,
výšku príspevku a spôsob zabezpečenia stravovania dôchodcov s trvalým pobytom na území
obce Dvorany nad Nitrou (ďalej len „obec“). Príspevok je nenárokovateľná finančná podpora.
§2
Podmienky poskytovania príspevku
1. Príspevok na stravovanie sa poskytuje občanovi, ktorý:
a) je prihlásený k trvalému pobytu na území obce
b) je poberateľom starobného dôchodku, predčasného dôchodku
c) alebo je poberateľom invalidného dôchodku (invalidita podľa právoplatného rozhodnutia
alebo posudku Sociálnej poisťovne s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť nad 70 %),
d) alebo je poberateľom sociálneho dôchodku
2. Nárok na poskytovanie príspevku občan preukazuje:
a) platným občianskym preukazom, na preukázanie trvalého pobytu v obci,
b) rozhodnutím Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku alebo potvrdením Slovenskej pošty
o výške a druhu dôchodku
c) čestným vyhlásením o tom, že nemá iný peňažný alebo nepeňažný príjem, podliehajúci
dani z príjmov fyzických osôb.
§3
Výška príspevku
Príspevok obce na stravovanie je vo výške:
1,- € pre občana obce, ktorého mesačná výška dôchodku nepresiahne 1,3 násobok životného
minima .
0,50 € pre občana obce, ktorého mesačná výška dôchodku je od 1,3 až do 1,75 násobku
životného minima.

§4
Spôsob zabezpečenia stravovania
1. Žiadateľ predloží Obecnému úradu v Dvoranoch nad Nitrou, písomnú žiadosť o
poskytovanie príspevku na stravovanie (Príloha č. 1). Súčasťou žiadosti je potvrdenie o výške
príjmu (výmer) – starobného, predčasného, invalidného, vdovského alebo sociálneho
dôchodku a čestné prehlásenie o tom, že nemá iný peňažný alebo nepeňažný príjem
podliehajúci dani z príjmov fyzických osôb (Príloha č. 2). Potvrdenie o výške príjmu (výmer)
bude žiadateľ predkladať každoročne.
2. Žiadateľovi bude poskytnuté stravovanie v rozsahu jednej stravnej jednotky počas
pracovných dní v príslušnom roku. Stravná jednotka pozostáva z polievky a hlavného jedla.
3. Občan môže odoberať stravu a uplatňovať si tak príspevok na stravovanie u dodávateľa,
s ktorým obec uzatvorila zmluvu o poskytovaní stravy.
4. Zoznam dôchodcov, ktorým bude poskytnutý príspevok, bude poskytnutý dodávateľovi a
podľa potreby sa bude aktualizovať.
5. Občan si stravu objednáva priamo v príslušnom stravovacom zariadení, pričom nárok na
príspevok dokladuje oznámením Obecného úradu Dvorany nad Nitrou.
6. Občan uhrádza cenu podľa skutočne odobratého množstva stravy priamo v stravovacom
zariadení.
7. Obec uhrádza stravovaciemu zariadeniu príspevok priznaný dôchodcovi na základe
predloženej faktúry podľa skutočne odobratého množstva stravy.
8. Príspevok sa obyvateľom obce poskytuje z objemu finančných prostriedkov vyčlenených
na tento účel z rozpočtu obce, maximálne do výšky schválenej v rozpočte.
§5
Záverečné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.08.2018.
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starosta obce
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Príloha č. 1 VZN 1/2018

Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie
Meno a priezvisko: .................................................................................................................
Dátum narodenia: ..................................................................................................................
Bydlisko: ................................................................................................................................
Druh dôchodku ..................... .............................................................................................*)

Žiadam o poskytnutie príspevku na stravovanie s účinnosťou od ........................................
Stravu si budem odoberať sám/a

........................................................... vlastnoručný podpis žiadateľa

*) fotokópia rozhodnutia Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku alebo potvrdenie
príslušného doručovacieho pracoviska Slovenskej pošty, š. p. Bratislava o druhu dôchodku
**) nehodiace sa prečiarknite

Príloha č. 2 VZN 1/2016

Čestné prehlásenie

Zároveň čestne prehlasujem, že ako dôchodca okrem dôchodku nepoberám žiadny iný príjem
z pracovnoprávneho vzťahu, zo zárobkovej alebo inej podobnej činnosti a že všetky údaje v
žiadosti sú pravdivé a som si vedomý (á) právnych následkov z uvedenia nepravdivých
údajov.
Súčasne v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane údajov v znení neskorších predpisov
dávam obci Dvorany nad Nitrou svojim podpisom písomný súhlas na spracovanie osobných
údajov (meno, priezvisko, titul, číslo, bydlisko) pre účely vybavenia žiadosti o poskytnutie
príspevku na stravovanie.
V Dvoranoch nad Nitrou dňa: .........................

...........................................................
vlastnoručný podpis žiadateľa

