OBEC

Kľušov

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2015

o poskytovaní príspevku na stravu

Všeobecne záväzné nariadenie obce K ľ u š o v
o poskytovaní príspevku na stravu
č. 2/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kľušove na základe ustanovenia § 6 zákona č.369/90 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách vydáva pre Obec Kľušov toto všeobecne záväzné nariadenie.
§1
Úvodné ustanovenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa upravujú podmienky o
poskytovaní príspevku na stravu pre dôchodcov z rozpočtu obce na území obce Kľušov.
§2
Organizovanie spoločného stravovania a poskytovanie finančného príspevku na
stravovanie dôchodcom.
1. Obec v zmysle § 58 zákona 448/2008 o sociálnych službách poskytuje stravovanie pre
občanov, ktorí:
a) nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných
životných potrieb,
b) majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
c) dovŕšili dôchodkový vek.
2. Obec organizovaním stravovacích služieb pre dôchodcov na základe zmluvy poveruje
subjekty, ktoré sa takouto činnosťou profesionálne zaoberajú:
reštauračné zariadenie (ďalej len „príslušný subjekt“).
3. Obec sa s príslušným subjektom, ktorý stravovanie dôchodcov organizačne
zabezpečuje zmluvne dohodne na výške, rozsahu a podmienkach poskytovania
finančného príspevku na jedno teplé jedlo denne.
§3
Zmluvné podmienky pre poskytovanie finančného príspevku
1. O poskytovaní finančného príspevku uzatvára obec s príslušným subjektom písomnú
zmluvu, ktorá musí obsahovať náležitosti, vyplývajúce z § 74 zákona 448/2008 o
sociálnych službách:
a) charakter služby a rozsah jej poskytovania (organizovanie spoločného stravovania
pre dôchodcov),
b) podmienky a miesto poskytovania služby ( rozvoz – roznáška, výdaj stravy),
c) čas poskytovania služby v pracovných dňoch ( v čase od - do),
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, príslušného subjektu ).
2. Pred uzatvorením zmluvy vykoná obec v stravovacom zariadení príslušného subjektu
kontrolu úrovne poskytovania stravovacích služieb, s dôrazom na ich úroveň, kvalitu a
hygienu stravovacieho zariadenia.
3. 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.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

§4
Stanovenie podmienok – kritérií a určenie výšky príspevku
Obec, vo výdavkovej položke – sociálne zabezpečenie, vyčlení finančné prostriedky
na stravovanie dôchodcom na príslušný kalendárny rok. Východiskom, pre takéto
rozpočtovanie, je :
a) podiel z dane z príjmov fyzických osôb určený na sociálne zabezpečenie,
b) počet občanov, ktorým vznikol nárok na dôchodok a spĺňajú podmienky na
poskytovanie finančného príspevku,
c) počet žiadateľov o poskytnutie finančného príspevku, poberateľov stravy a počet
vydaných jedál.
Nárok na poskytovanie finančného príspevku na stravu má občan, ktorý spĺňa aspoň
jedno z nasledujúcich kritérií:
a) má viac ako 70 rokov,
b) poberateľ starobného dôchodku nad 62 rokov, ak jeho zdravotný stav podmieňuje
poskytnutie služby – potvrdené ošetrujúcim lekárom.
c) poberateľ invalidného dôchodku - ak jeho zdravotný stav podmieňuje poskytnutie
služby –potvrdené ošetrujúcim lekárom a príslušným špecialistom, s podmienkou,
že nemá zabezpečené ošetrovanie inou osobou, poberajúcou finančné vyrovnanie
za vykonanú službu. Žiadatelia o finančný príspevok na stravu podľa odseku a) až
c) sú povinný preukázať oprávnenosť poberania príspevku preukázaním výšky
príjmu pred začiatkom jeho poberania.
Výška príspevku sa stanovuje na základe výšky dôchodku : - viď príloha č.1.
Stravník má nárok na jedno jedlo každý pracovný deň.
Finančný príspevok na stravu sa poskytuje do výšky objemu rozpočtovaných
finančných prostriedkov na tento účel v danom roku.
Žiadosť o poskytnutie príspevku je prílohou č. 2 tohto VZN.

§5
Spracovanie žiadostí a termín poskytovania služby
1. Žiadatelia podávajú žiadosť o poskytnutie príspevku písomne do 30.11 pre nasledujúci
rok, do 31.5.2015 v roku 2015.
2. Komisia finančná a správy majetku vyhodnotí prijaté žiadosti. Obec písomne
informuje žiadateľov a výške poskytnutého príspevku.
3. Táto služba sa začne poskytovať od 1.1. nasledujúceho roka, pre rok 2015 od
1.7.2015.
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§6
Prechodné a záverečné ustanovenia
Podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov je obec Kľušov povinná chrániť osobné údaje získané o osobách, ktorým
poskytuje finančný príspevok na stravu.
Pri poskytovaní príspevku na stravu a stanovovaní úhrad za túto službu sa primerane
použije zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákon č.
601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
platnom znení, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kľušov č. 2/2015 o poskytovaní príspevku na
stravu schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 27.3.2015 uznesením
č. 56/2015
Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom v Kľušove a
účinnosť pätnástym dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli dňa 13.4.2015.

Jozef Valko
starosta obce Kľušov

Príloha č. 1
VÝŠKA PRÍSPEVKU
S účinnosťou od 1.7.2015
Pri dôchodku
171,00 – 200,00
201,00 – 230,00
231,00 – 260,00
261,00 – 290,00
291,00 – 320,00
321,00 – 350,00
351,00 – 380,00

€
€
€
€
€
€
€

Maximálny príspevok OcU
1,50
1,35
1,20
1,05
0,90
0,75
0,60

Za donášku náklady uhrádza stravník do 15 dňa nasledujúceho mesiaca v zmysle
výkazu za skutočne odobraté obedy za príslušný mesiac.

Príloha č.2

Meno a priezvisko žiadateľa, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska
Kľušov ..........................................

Obecný úrad Kľušov
086 22 Kľušov 175

Vec
Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravu podľa VZN
Žiadam o poskytovanie príspevku na stravovanie dôchodcov v roku ............
Som poberateľom(ľkou) ............................................. dôchodku.
Súhlasím s evidovaním mojich osobných údajov v informačnom systéme
Obce Kľušov v zmysle zákona č. 136/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.

S pozdravom

..........................................................
podpis žiadateľa

Prílohy:
potvrdenie o výške dôchodku

