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Obec Pečeňady v zmysle § 4 ods.3 písm. p) a § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 58 zákona č.448/2008 Z. z.
o sociálnej pomoci
v y d á v a pre územie obce Pečeňady toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č . 8 / 2017

O podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov

§1
Úvodné ustanovenie
1. Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej nariadenia) je stanovenie
podmienok poskytovania príspevku na stravovanie pre poberateľov dôchodkovej dávky.
§2
Predmet
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

Príspevok na stravovanie poskytuje obec poberateľom dôchodkovej dávky, t.j.
predčasného, starobného, invalidného, sociálneho dôchodku (ďalej dôchodcom), ktorí
majú na území obce trvalý pobyt, na zníženie nákladov spojených so zabezpečovaním
teplého jedla - obeda.
Príspevok sa neposkytuje občanom, ktorí sú poberateľmi dôchodkových dávok
uvedených v ods.1 a zároveň pracujú a poberajú ďalší príjem podliehajúci zdaneniu
v zmysle zákona o dani z príjmov.
Príspevok na stravovanie sa neposkytne občanovi, ktorý má nevyrovnané záväzky
voči obci.
Dodávateľom stravy, u ktorého si dôchodca môže uplatniť príspevok na stravovanie,
je subjekt oprávnený poskytovať stravovacie služby, ktorý má s obcou uzavretú zmluvu
o poskytovaní stravy (ďalej len dodávateľ).
Príspevok sa poskytuje vo forme zľavy, ktorú dodávateľ zohľadní dôchodcovi vo
výške ustanovenej týmto VZN.
Dôchodca si môže stravu odoberať osobne. V prípadoch plne imobilných dôchodcov
ako i v prípadoch osobitného zreteľa s ohľadom na daný prechodný alebo trvale
zhoršený zdravotný stav dôchodcu, dodávateľ stravy zabezpečí na ich požiadanie dovoz
stravy priamo do domácnosti za podmienky, že títo dôchodcovia si zabezpečia na takýto
rozvoz stravy také nádoby na odber stravy, ktoré zodpovedajú hygienickým normám
a predpisom.
Na základe dohody s ostatnými dôchodcami neuvedenými v ods. 6 môže dodávateľ
stravy zabezpečiť dovoz stravy priamo do domácnosti i tým dôchodcom, ktorí sa
s dodávateľom na takomto postupe dohodnú. Podmienkou zostáva, že dôchodcovia si
zabezpečia na takýto rozvoz stravy také nádoby na odber stravy, ktoré zodpovedajú
hygienickým normám a predpisom.
§3
Okruh oprávnených osôb

1.

V zmysle § 58 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
možno stravovanie zabezpečiť fyzickej osobe, ktorá:
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných
potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
c) dovŕšila dôchodkový vek

2

§4
Podmienky poskytnutia príspevku
1.

2.
3.

Občan, ktorý má podľa § 2 nárok na poskytnutie príspevku na stravovanie, vyplní
žiadosť o poskytnutie príspevku. Vzor žiadosti o poskytnutie príspevku na stravovanie
zverejní obec. Na základe žiadosti obec vydá žiadateľovi stravné poukážky na príslušný
mesiac.
Dôchodca môže odoberať stravu a uplatňovať si tak príspevok na stravovanie
u zmluvného dodávateľa, ktorého určí obec.
Príspevok na stravovanie sa poskytuje dôchodcovi podľa § 2 na každý pracovný deň
v mesiaci, neposkytuje sa na dni pracovného pokoja, soboty a nedele.
§5
Výška príspevku na stravovanie

1.

Výška poskytnutého príspevku na stravovanie je 2,50 EUR / 1 teplé jedlo / 1 deň.
§6
Podmienky pre dodávateľa

1.
2.
3.

4.

Dodávateľ pripravuje jedlo vždy podľa jedálneho lístka, ktorým včas informuje dôchodcu
o ponuke jedál.
Dodávateľ poskytuje dôchodcovi stravu v zariadení.
V prípadoch plne imobilných dôchodcov ako i v prípadoch osobitného zreteľa s ohľadom
na daný prechodný alebo trvale zhoršený zdravotný stav dôchodcu dodávateľ stravy
zabezpečí na ich požiadanie dovoz stravy priamo do domácnosti za podmienky, že títo
dôchodcovia si zabezpečia na takýto rozvoz stravy také nádoby na odber stravy, ktoré
zodpovedajú hygienickým normám a predpisom.
Dodávateľ vždy mesačne predloží obci faktúru na preplatenie poskytnutých zliav
dôchodcom. Prílohou faktúry sú ústrižky stravných poukážok, ktoré slúžili ako
objednávka obeda.
§7
Spoločné ustanovenia

1.

2.

Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2017 O podmienkach
poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie č. 12/2009 O podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre
dôchodcov zo dňa 11.12.2009.
Obecné zastupiteľstvo v Pečeňadoch sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení
č.8/2017 O podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov uznieslo
dňa 06.12.2017.
§8
Účinnosť

1.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
Ladislav Boháčik
starosta obce Pečeňady
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