OBEC KOSTOĽANY NAD HORNÁDOM

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Kostoľany nad Hornádom
č. 1/2018
o poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov

Obecné zastupiteľstvo Kostoľany nad Hornádom sa na svojom 18. riadnom zasadnutí dňa
24. 4. 2018 v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zariadení v znení neskorších 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 uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení (ďalej len VZN), ktorým sa určujú podmienky poskytovania príspevku na
stravovanie pre dôchodcov v obci Kostoľany nad Hornádom.
§1
Predmet úpravy
1. Toto VZN vymedzuje podmienky poskytovania príspevku na stravovanie, výšku príspevku
a upravuje spôsob zabezpečenia stravovania dotknutých dôchodcov v obci Kostoľany nad
Hornádom.
2. Cieľom poskytnutia príspevku je vytvoriť podmienky na lepšie uspokojovanie ich
základných životných potrieb.
3. Účelom tohto VZN 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 dôchodku  invalidného dôchodku  sociálneho dôchodku (ďalej len
„dôchodcom“), ktorí majú na území obce trvalý pobyt, za účelom zníženia nákladov
spojených so zabezpečením 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 a poberateľom
predčasného starobného dôchodku.

3. Príspevok na stravovanie sa neposkytne tomu občanovi, ktorému je poskytovaná
opatrovateľská služba a v rámci nej má zahrnutý úkon prípravy jedla.
4. Poskytovanie príspevku na stravovanie nie je nárokovateľný.
5. Na príspevok nemá nárok občan, ktorý nemá usporiadané záväzky voči obci po lehote
splatnosti.
6. Dodávateľom stravy, u ktorého si môže dôchodca uplatniť príspevok na stravovanie, je
zariadenie, ktoré spĺňa legislatívne a iné predpoklady (napr.: kapacitné, prevádzkové,
hygienické a pod.) na výkon tejto služby a má s obcou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní
stravy (ďalej len „dodávateľ“).
7. Príspevok sa poskytuje vo forme zľavy, ktorú dodávateľ stravy poskytne dôchodcovi vo
výške ustanovenej týmto VZN.
8. Stravovanie je zabezpečené prostredníctvom donášky jedla do domácnosti na adresu
trvalého bydliska stravníka.
§3
Podmienky poskytnutia príspevku
1. Občan, ktorý má podľa § 2 tohto VZN nárok na poskytnutie príspevku na stravovanie,
vyplní žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie a predloží k nahliadnutiu doklad o
poberaní dôchodku na Obecný úrad v Kostoľanoch nad Hornádom. Tlačivo žiadosti o
poskytnutie príspevku dôchodcovi tvorí prílohu č. 1 tohto VZN.
2. Čestne prehlási, že okrem dôchodkovej dávky, nemá iný príjem.
3. Do troch dní od podania kompletnej žiadosti obec oznámi žiadateľovi spôsob mesačného
poskytovania príspevku.
4. Dôchodca môže odoberať stravu a uplatňovať si tak príspevok na stravovanie u dodávateľa,
ktorý spĺňa podmienky podľa § 2 ods. 6 tohto VZN.
5. Príspevok na stravovanie sa poskytuje dôchodcovi podľa § 2 na každý pracovný deň v
mesiaci. Neposkytuje sa v dňoch pracovného pokoja, soboty a nedele.
6. Podmienky poskytovania príspevku podľa § 3 na stravu môže zmeniť Obecné
zastupiteľstvo uznesením.
§4
Výška príspevku
1. Príspevok obce na stravovanie je vo výške 0,50 EUR pre občanov obce, ktorých mesačná
výška vyplácaného dôchodku nepresiahne výšku 350 EUR v bežnom roku.
2. Výšku poskytnutého príspevku a maximálnu výšku vyplácaného dôchodku podľa ods. 1
môže zmeniť Obecné zastupiteľstvo uznesením.
§5
Podmienky pre dodávateľa
1. Dodávateľ pripravuje jedlo vždy podľa jedálneho lístka, ktorým včas informuje dôchodcu o
ponuke jedál.
2. Dodávateľ poskytuje dôchodcovi stravu v čase od 11.00 hod. do 13.00 hod. formou
donášky.

3. Výška stravnej jednotky je stanovená dodávateľom stravy, ktorý je povinný prípadné
zmeny včas ohlásiť dôchodcovi a obci.
4. Dodávateľ vždy po ukončení mesiaca predloží obci faktúru na preplatenie príspevku obce
dôchodcom (t. j. poskytnutej zľavy). Zvyšnú sumu ceny obeda (po poskytnutí zľavy) uhradí
občan dodávateľovi stravy podľa ním zadaných podmienok.
§6
Záverečné ustanovenie
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Kostoľany nad Hornádom sa uznieslo
Obecné zastupiteľstvo v Kostoľanoch nad Hornádom dňa 24. 4. 2018
2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Kostoľany nad Hornádom.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli obce.

Mgr. Anton Medvec
starosta obce
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Príloha č. 1

Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie

Meno a priezvisko: ..............................................................................
Dátum narodenia: ...............................................................................
Bydlisko: ..............................................................................................
Druh a výška dôchodku1:
....................................................................................................................
Žiadam o poskytnutie príspevku na stravovanie s účinnosťou od ...................................
Stravu si budem odoberať na adrese svojho trvalého bydliska. Platby sa zaväzujem uhrádzať
pravidelne dodávateľovi stravy.
Zároveň čestne prehlasujem, že ako dôchodca okrem dôchodku nepoberám žiadny iný príjem
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. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov dávam obci Kostoľany nad Hornádom svojim podpisom písomný súhlas na
spracovanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, stav, rodné číslo, bydlisko, výška
dôchodkovej dávky) pre účely vybavenia žiadosti o poskytnutie príspevku na stravovanie.

V Kostoľanoch nad Hornádom dňa: .............................

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

1) Žiadateľ je povinný predložiť aktuálne rozhodnutie o výške a druhu dôchodku

