OBEC KLENOVEC

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016
Obecné zastupiteľstvo v Klenovci na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g), §
6 ods. 1 a § 11 ods. 4, písm. g) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto všeobecnom
záväznom nariadení obce Klenovec o poskytovaní príspevku na stravovanie pre
dôchodcov (ďalej len VZN)

ZÁSADY POSKYTOVANIA PRÍSPEVKU NA STRAVOVANIE
PRE DȎCHODCOV

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Zásady poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov vymedzujú podmienky
poskytovania príspevku, výšku príspevku a spôsob zabezpečenia stravovania
dôchodcov.
2. Poskytnutie

príspevku

na

stravovanie

poberateľov

starobného,

predčasného

starobného, vdovského, vdoveckého alebo invalidného dôchodku je služba, ktorú obec
Klenovec poskytuje v rámci svojho programu „Služby občanom“ a za podmienok
stanovených v týchto „Zásadách poskytovania príspevku na stravovanie pre
dôchodcov“ (ďalej len Zásady).
3. Stravovanie je zabezpečované v troch prevádzkach, a to:
a) Hotel Vepor Klenovec
b) Reštaurácia Demko
c) Gastro-Poľana, Danka Dovalová
4. Poskytovateľom príspevku je obec Klenovec.
5. Poskytovanie príspevku na stravovania nie je nárokovateľnou službou.

Článok 2
Podmienky pre posúdenie nároku na poskytnutie príspevku
1. Žiadateľ o poskytnutie príspevku na stravovanie musí byť poberateľom starobného,
predčasného starobného, vdovského, vdoveckého alebo invalidného dôchodku, kde
percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %
a nesmie mať žiadny iný príjem.
2. Žiadateľ musí mať na území obce Klenovec trvalý pobyt.
3. Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie musí byť podaná na predpísanom
tlačive, ktoré je dostupné na internetovej stránke obce alebo toto tlačivo bude vydané
zamestnancom obecného úradu (príloha č. 1).

4. Prílohou k žiadosti o poskytnutie príspevku na stravovanie je posledné aktuálne
rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku a čestné prehlásenie, žiadateľa, že
nemá žiadny iný príjem. (príloha č. 2)
5. Výška jeho celkového príjmu nepresiahne hodnotu 500 EUR. V prípade príjmu nad
sumu 500 EUR sa príspevok na stravovanie poskytne na základe individuálneho
posúdenia sociálnou komisiou podľa stupňa sociálnej odkázanosti poberateľa
príspevku na stravu v zmysle zákona 448/2008 Z. z. v z. n. p. (príloha č. 3B – stupeň
sociálnej odkázanosti 5, 6)
6. Každú zmenu o výške dôchodku je žiadateľ povinný bezodkladne oznámiť.
7. Žiadateľ o poskytnutie príspevku na stravovanie musí mať vyrovnané všetky
podlžnosti voči obci Klenovec.

Článok 3
Výška príspevku
1. Výška príspevku na stravovanie dôchodcov je
0,01 - 0,40 EUR/obed
2. Výška poskytnutého príspevku závisí od počtu odberateľov, ako aj od finančného
limitu stanoveného v rozpočte obce Klenovec pre roky 2016 – 2018.
3. Ak obec Klenovec ako poskytovateľ zistí, že mu príjemca príspevku na stravovanie
neoznámil zmeny podľa článku 2, ods. 6, príjemca je povinný príspevok vrátiť.

Článok 4
Poskytovanie príspevku
1. Stravovanie zabezpečuje dodávateľ podľa článku 1, ods. 3 týchto zásad.
2. Poskytovateľ prispieva na jeden obed v deň, kedy je strava podávaná.
3. Príjemca má právo na jeden obed v deň, kedy je strava podávaná.
4. Príjemca si stravu objednáva priamo vo vybranom zariadení uvedenom v článku 1,
ods. 3.
5. Príjemca uhrádza dodávateľovi výšku ceny za stravu zníženú o výšku príspevku podľa
článku 3, ods. 1.

6. S poskytovateľom stravy obec Klenovec uzatvorí zmluvu o poskytovaní stravy na
dobu neurčitú.
7. Prílohou faktúry od dodávateľa je zoznam dôchodcov a počet vydaných obedov
v kalendárnom mesiaci.

Článok 5
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. O nároku na poskytnutie príspevku rozhoduje obec Klenovec zastúpená starostkou
obce.
2. Príspevok na stravovanie sa príjemcovi bude poskytovať pravidelne mesačne, po
dobu trvania podmienok na jeho poskytnutie.
3. Poskytovateľ nie je povinný zabezpečiť stravu, ak dodávateľ nebude stravu v určitom
období poskytovať.
4. Každá zmena jednotlivých ustanovení v týchto zásadách sa môže realizovať až po
schválení v obecnom zastupiteľstve.
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením číslo 289/2016
Obecným zastupiteľstvom obce Klenovec dňa 28. 07. 2016 a nadobúda účinnosť dňa
13. 08. 2016.
6. Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce Klenovec dňa 15. 06. 2016.
7. Návrh VZN zvesený z úradnej tabule obce Klenovec dňa 29. 07. 2016.
8. VZN vyvesené na úradnej tabuli dňa 29. 07. 2016.

V Klenovci, dňa 28.07.2016

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce

Príloha č. 1

Obec Klenovec
Obecný úrad, Nám. Karola Salvu č.1, 980 55 Klenovec

Žiadosť
o poskytnutie príspevku na stravovanie občanov
Meno a priezvisko žiadateľa: ....................................................................
Dátum narodenia: ......................................................................................
Adresa trvalého pobytu: ............................................................................

Príjem, druh príjmu: dôchodok -

.................... Eur
Iný príjem

.................... Eur

Spôsob stravovania:*
1. Osobný odber obeda v zariadení spoločného stravovania
2. Rozvoz stravy
Zariadenie spoločného stravovania:*
1. Hotel Vepor Klenovec
2. Reštaurácia Demko
3. Gastro – Poľana Danka Dovalová
Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, čo potvrdzujem svojim podpisom.

*(zakrúžkujte a vyplňte potrebné údaje)

V Klenovci, dňa ...................................

..................................................

Podpis žiadateľa

Príloha č. 2

Čestné prehlásenie

Ja, .............................................. (meno a priezvisko), nar. ..........................................
čestne prehlasujem, že ako dôchodca okrem dôchodku poberám/nepoberám* iný príjem
z pracovnoprávneho vzťahu, zo zárobkovej alebo inej podobnej činnosti a všetky údaje
v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/vedomá* právnych následkov z uvedenia
nepravdivých údajov.
Zároveň v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v z. n. p.
dávam obci Klenovec súhlas na spracovanie mojich osobných údajov pre účely vybavenia
žiadosti a poskytovania príspevku na stravovanie.

V Klenovci, dňa .........................

...........................................
Podpis žiadateľa

