Dodatok č. 2
k Smernici č. 1/2022
o zabezpečení stravovania

Dátum účinnosti: od 1.9.2022

Vypracovala: Ing. Silvia Paľová

Zodpovedný: Bc. Vladimír Baran
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V zmysle Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo
6.8.2022 o sumách stravného s účinnosťou od 1.9.2022

vydáva
Obec Smilno tento Dodatok č. 2
ktorým sa mení a dopĺňa
Smernica č. 1/2022 o zabezpečení stravovania
nasledovne:
1/ mení a dopĺňa sa znenie Prílohy č. 2 k Smernici 1/2022 a nahrádza sa nasledovným znením:

Príloha č. 2 k Smernici 1/2022

Obec Smilno, Smilno 194, 086 33 Zborov, IČO: 00322571

Výška príspevku zamestnávateľa na zabezpečené stravovanie a suma finančného
príspevku na stravovanie
1. Obec Smilno ako zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie pre svojich zamestnancov formou
stravovacích poukážok.
Hodnota stravovacej poukážky je stanovená na sumu
z toho :
- príspevok zamestnávateľa je vo výške

5,00 €
2,75 €

(minimálne 55 % z hodnoty poskytnutej stravovacej poukážky, max. suma 3,52 €, čo je 55 % zo sumy 6,40
€)

- príspevok zo sociálneho fondu je vo výške
- doplatok zamestnanca je vo výške

0,50 €
1,75 €

3. Obec Smilno ako zamestnávateľ poskytuje :
- finančný príspevok na stravovanie vo výške

2,75 €

(minimálne 55 % z hodnoty stravovacej poukážky poskytovanej ostatným zamestnancom. V prípade, že
všetci zamestnanci si vyberú finančný príspevok na stravovanie, minimálna výška finančného príspevku je
55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, čo je suma 2,75 € - 55 % zo sumy 5,00 €. Maximálna výška
finančného príspevku je v sume 3,52 €, čo je 55 % zo sumy 6,40 €.)

- príspevok zo sociálneho fondu je vo výške

0,50 €

Uvedená suma príspevku zamestnávateľa na stravovanie a suma finančného príspevku na stravovanie
je platná od 1.9.2022
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2/ dopĺňa sa znenie Článku IV o bod č. 6 nasledovne:

Článok IV
Záverečné ustanovenia
6. Dňom 1.9.2022 stráca účinnosť Dodatok č. 1 k Smernici o zabezpečení stravovania č. 1/2022
a nadobúda účinnosť Dodatok č. 2.
V Smilne dňa 19.8.2022

...........................................
Bc. Vladimír Baran v. r.
starosta obce
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