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Všeobecne záväzné nariadenie obce Telgárt
číslo 1/2017
o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre
dôchodcov
Obecné zastupiteľstvo obce Telgárt v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Základné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie upravuje rozsah, podmienky a spôsob poskytovania
príspevku na stravovanie dôchodcom obce Telgárt.
§2
Príspevok na stravovanie
1)
-

Príspevok na stravovanie poskytuje obec poberateľom dôchodkovej dávky, t.j.
starobného dôchodku;
predčasného starobného dôchodku;
invalidného dôchodku nad 70%
(ďalej len „dôchodcom“), ktorí majú na území obce trvalý pobyt, na zníženie
nákladov spojených so zabezpečovaním teplého jedla – obeda.

2) Príspevok sa neposkytuje občanom, ktorí sú poberateľmi dôchodkových dávok
uvedených v ods. 1 a zároveň majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, alebo
poberajú ďalší príjem zo zárobkovej činnosti alebo z inej činnosti.
3) Poskytovanie príspevku na stravovanie nie je nárokovateľnou dávkou.
§3
Podmienky poskytnutia príspevku na stravovanie
1) Občan, ktorý podľa § 2 má nárok na poskytnutie príspevku na stravovanie, vyplní
žiadosť o poskytnutie príspevku (príloha č. 1 tohto nariadenia).
2) Žiadateľ o príspevok k žiadosti doloží:
- aktuálnu fotokópiu rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku alebo
potvrdenie príslušného doručovacieho pracoviska Slovenskej pošty, š. p.
Bratislava o druhu a výške dôchodku
- občiansky preukaz na overenie totožnosti
3) Písomnú žiadosť žiadateľ doručí poštou alebo osobne do podateľne obecného
úradu.
4) Na príspevok nemá nárok občan, ktorý nemá vysporiadané záväzky voči obci po
lehote splatnosti.
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§4
Spôsob zabezpečenia stravovania
1) Stravovanie sa zabezpečuje v rozsahu jedného teplého jedla denne v
stravovacích zariadeniach. Dodávateľom stravy, u ktorého si môže dôchodca
uplatniť príspevok na stravovanie je zariadenie stravovania, s ktorým má obec
Telgárt uzatvorenú dohodu o poskytovaní stravovacích služieb. Zoznam
zariadení stravovania je zverejnený v sídle obce a na webovej stránke obce.
2) Príspevok sa poskytuje vo forme zľavy, ktorú obec poskytne dôchodcovi vo
výške ustanovenej týmto nariadením.
3) Dôchodca 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
Výška príspevku na stravovanie
1) Výška poskytnutého príspevku na stravovanie sa dôchodcovi určuje po
predložení žiadosti o poskytnutie príspevku vo výške: 0,30 € za jeden obed
2) Príspevok na stravovanie sa poskytuje dôchodcovi podľa článku 2 na každý deň
v mesiaci – len za odobratý obed.
§6
Podmienky pre dodávateľa
1) Dodávateľ pripravuje jedlo vždy podľa jedálneho lístka, ktorým včas informuje
dôchodcu o ponuke jedál.
2) Dodávateľ poskytuje dôchodcovi stravu v priestoroch svojho zariadenia
osobným odberom jedla dôchodcom, alebo na základe dohody mu zabezpečí
dovoz stravy do domácnosti.
3) Výška stravnej jednotky je stanovená dodávateľom, ktorý prípadné zmeny včas
ohlási dôchodcovi a obci.
4) Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a množstvo vydávanej stravy pri dodržiavaní
všetkých hygienických a bezpečnostných predpisov.
5) Dodávateľ bude pripravovať a dodávať denne jedno hlavné jedlo a polievku
podľa receptúr závodného stravovania na základe týždenného jedálneho lístka.
6) Dodávateľ vždy po skončení mesiaca predloží obci faktúru podľa počtu
odobratých obedov, na ktoré bol poskytovaný príspevok na stravovanie.
Prílohou k faktúre je výkaz stravovaných osôb za predchádzajúci mesiac.
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§7
Záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Telgárt schválilo obecné
zastupiteľstvo v Telgárte dňa: ............. uznesením č. ..............
2) Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom a osobitnými predpismi.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Telgárt
nadobúda účinnosť
dňom:...........

V Telgárte, dňa
Ing. Peter Novysedlák
starosta obce
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Príloha č. 1 VZN 1/2017
Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie

Meno a priezvisko:
........................................................................................................................................
Dátum narodenia:
........................................................................................................................................
Bydlisko:
........................................................................................................................................
Druh dôchodku
.....................................................................................................................................*)
Žiadam o poskytnutie príspevku na stravovanie s účinnosťou od.................................
- Stravu budem odoberať zo zariadenia:

___________________________________________________________________
(doplniť názov zariadenia)

*) fotokópia rozhodnutia Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku alebo potvrdenie
príslušného doručovacieho pracoviska Slovenskej pošty, š. p. Bratislava o druhu
dôchodku
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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. 122/2013 Z. z. o ochrane údajov v znení
neskorších predpisov dávam obci Telgárt svojim podpisom písomný súhlas na
spracovanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, číslo, bydlisko) pre účely
vybavenia žiadosti o poskytnutie príspevku na stravovanie.

V Telgárte dňa:.........................

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