Obec Smilno

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o poskytovaní príspevku na
stravovanie poberateľov dôchodku

Obecné zastupiteľstvo obce Smilno v súlade s ustanovením § 6 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s § 58 zákona č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní príspevku na stravovanie poberateľov
dôchodku.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej „VZN“) sa upravuje rozsah, podmienky
a spôsob poskytovania príspevku na stravu pre dôchodcov z rozpočtu obce na území obce
Smilno.
Čl.2
Príspevok na stravovanie
1) Obec Smilno v zmysle § 58 zákona 448/2008 o sociálnych službách poskytuje príspevok
na stravovanie pre občanov, ktorí majú na území obce Smilno trvalý pobyt a zároveň sú
poberateľmi starobného dôchodku (po dovŕšení dôchodkového veku).
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.

Čl. 3
Podmienky poskytnutia príspevku na stravovanie
1) Občan, ktorý má podľa článku 2 nárok na poskytnutie príspevku na stravovanie, vyplní
žiadosť o poskytnutie príspevku (príloha č. 1 tohto VZN).
2) Žiadateľ o príspevok k žiadosti doloží:
- Súhlas so spracovaním osobných údajov (príloha č. 2),

- Čestné prehlásenie o nevykonávaní zárobkovej činnosti (príloha č. 3),
- aktuálnu fotokópiu rozhodnutia Sociálnej poisťovne o priznaní starobného dôchodku,
- občiansky preukaz na overenie totožnosti.
3) Písomnú žiadosť s prílohami doručí žiadateľ poštou alebo osobne v kancelárii obecného
úradu v Smilne.
4) Príspevok na stravovanie sa neposkytne tomu občanovi, ktorý má nevyrovnané záväzky
voči obci Smilno (daň z nehnuteľností, komunálny odpad, atď.).
5) Pri splnení ustanovených podmienok bude žiadateľovi zaslané Oznámenie o poskytnutí
príspevku na stravovanie s uvedením sumy príspevku a od kedy sa bude príspevok
poskytovať.
Čl. 4
Spôsob zabezpečenia stravovania
1) Obec Smilno poveruje organizovaním stravovacích služieb pre dôchodcov Školskú jedáleň
pri Základnej škole s materskou školou v Smilne (ďalej len „ŠJ), s ktorou obec Smilno
dohodne zmluvné podmienky pre poskytovanie finančného príspevku.
2) Stravovanie sa zabezpečuje v rozsahu jedného teplého jedla denne (obed) v ŠJ dôchodcovi
podľa čl. 2 na každý pracovný deň v mesiaci (len za odobratý obed). Stravovanie sa
neposkytuje v dňoch pracovného pokoja, v soboty a nedele. V ŠJ ani v období prerušenia
prevádzky počas prázdnin resp. sanitárnych dní a pod.
3) V prípade záujmu o stravovanie počas školských prázdnin, uzavrie obec Smilno zmluvu na
toto obdobie s iným stravovacím zariadením.
4) Príspevok na stravovanie sa poskytuje formou zľavy, ktorú obec Smilno poskytne
dôchodcovi vo výške ustanovenej týmto ustanovením v čl. 5.

5) Zoznam dôchodcov, ktorým bude poskytnutý príspevok, bude poskytnutý zo strany obce
Smilno dodávateľovi stravy, t. j. ŠJ alebo inému stravovaciemu zariadeniu a podľa potreby sa
bude aktualizovať na základe vydaných Oznámení o priznaní príspevku na stravovanie.
Čl. 5
Výška príspevku na stravovanie
1) Výška poskytnutého príspevku na stravovanie sa dôchodcovi určuje po predložení žiadosti
o poskytnutie príspevku vo výške 0,30 eur za jeden odobratý obed. Celkový nárok na
príspevok na stravovanie v konkrétnom mesiaci sa zúčtuje a poskytne na základe zoznamu,
v ktorom jednotliví stravníci svojím podpisom potvrdia počet odobratých obedov.
2) Výšku poskytnutého príspevku podľa odseku 1 môže obecné zastupiteľstvo obce Smilno
zmeniť dodatkom k tomuto všeobecne záväznému nariadeniu.
3) Celková hodnota obeda a čiastka doplácaná dôchodcom, vrátane podmienok organizácie
stravovania pre dôchodcov sú uvedené v prílohe č. 4 tohto uznesenia.
4) Obec Smilno vo výdavkovej položke – sociálne zabezpečenie, vyčlení finančné prostriedky
na stravovanie dôchodcom na príslušný kalendárny rok. Finančný príspevok na stravu sa
poskytuje do výšky objemu rozpočtovaných finančných prostriedkov na tento účel v danom
roku.
Čl. 6
Zmluvné podmienky pre poskytovanie finančného príspevku
1) O poskytovaní finančného príspevku na stravovanie uzatvára obec Smilno so ŠJ, príp.
s iným dodávateľom písomnú zmluvu, ktorá musí obsahovať náležitosti vyplývajúce z § 74
zákona č. 448/2008 o sociálnych službách:
a) charakter služby a rozsah jej poskytovania (organizovanie stravovania pre dôchodcov),
b) podmienky a miesto poskytovania služby (výdaj stravy, rozvoz),
c) čas poskytovania služby v pracovných dňoch ( v čase 13:00 – 13:30),
d) cena jedla a výška finančného príspevku,
e) podmienky, za ktorých sa finančný príspevok poskytuje a spôsob jeho mesačného
vyúčtovania,

f) spôsob kontroly používania finančného príspevku,
g) dôvody zastavenia výplaty finančného príspevku (nedodržanie zmluvných podmienok,
vyčerpanie účelových rozpočtových prostriedkov a pod.),
h) dôvody odstúpenia od zmluvy (zo strany obce, ŠJ, iného stravovacieho zariadenia).
2) Výšku finančného príspevku, účel a spôsob jeho použitia, poskytnutia a vyúčtovania
dohodne obec s príslušným subjektom na základe tohto nariadenia a spresní na príslušný
kalendárny rok formou písomného dodatku, ako súčasti zmluvy.
Čl.
Prechodné a záverečné ustanovenia
1) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Smilne dňa 13.10.2017
uznesením č. A-17.3/2017.
2) Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
obce Smilno.
3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.11.2017 .

V Smilne 12.9.2017

Bc. Vladimír Baran
Vyvesené: 12.9.2017
Vyvesené po schválení: 16.10.2017
Zvesené: 31.10.2017

starosta obce

Príloha č. 1 k VZN č. 2/2017

Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie
Meno, priezvisko: ............................................................................
Dátum nar.:......................................................................................
Bydlisko:..........................................................................................
Druh dôchodku:.............................................................................

Žiadam Obec Smilno o poskytnutie príspevku na stravovanie s účinnosťou od .........................

ŽIADAM / NEŽIADAM o dovoz stravy na hore uvedenú adresu. *

Stravu budem odoberať zo Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ v Smilne v dňoch:
1) od pondelka do piatka *
2) v uvedených dňoch: PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK *

Platby sa zaväzujem uhrádzať pravidelne vždy do 10. dňa v mesiaci vedúcej Školskej jedálne
pri ZŠ s MŠ v Smilne, Smilno č. 64.

V Smilne, dňa:...................................

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

podpis žiadateľa
______________________________
Podčiarknite svoj výber *

Príloha č. 2 k VZN č. 2/2017

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane údajov znení neskorších predpisov dávam obci
Smilno svojím podpisom súhlas na spracovanie mojich osobných údajov (meno, priezvisko,
titul, stav, rodné číslo, bydlisko, výška dôchodkovej dávky) pre účely vybavenia žiadosti
o poskytnutie príspevku na stravovanie od obce Smilno
Meno, priezvisko, titul:.................................................................

Bydlisko: .....................................................................................
V Smilne, dňa: .................................

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

Príloha č. 3 k VZN č. 2/2017

ČESTNÉ PREHLÁSENIE
Týmto 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.

V Smilne dňa: ..................................

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

Príloha č. 4 k VZN č. 2/2017

PODMIENKY STRAVOVANIA DÔCHODCOV V OBCI SMILNO
Účinnosť od 1.11.2017

Celková hodnota obeda:

3,10 eur/obed

Z toho: dôchodca uhrádza stravovaciemu zariadeniu:

2,80 eur/obed

obec Smilno dopláca stravovaciemu zariadeniu:

0,30 eur/obed

Výdaj obedov pre stravníkov podľa VZN č. 2/2017 bude v čase: 13:00 – 13:30.
Podmienkou výdaja obedov sú dva obedáre na výmenu, poskytnuté zo strany stravníka.
Obedáre musia byť nevyhnutne označené menom stravníka.
Donášku zabezpečí obec Smilno vo vlastnej réžii v rámci obce.

