OBEC KĽAČANY

_____________________________________________

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

číslo: 1/2019

o podmienkach poskytnutia príspevku na stravovanie dôchodcov

Obecné zastupiteľstvo Obce Kľačany (ďalej len „OZ“) v y d á v a toto všeobecne záväzné
nariadenie (ďalej len „VZN“) na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy
Slovenskej republiky, podľa § 4 ods. 3 písm. h/ a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách v znení neskorších predpisov1
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Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Kľačany dňa : 13.02.2019 prijatím uznesenia č. 03/2019
Nadobúda účinnosť dňa: 01.03.2019

§1
Účel nariadenia
Účelom tohto VZN je upraviť rozsah, podmienky a spôsob poskytovania príspevku na
stravovanie dôchodcov v obci Kľačany.

§2
Príspevok na stravovanie
1. Príspevok na stravovanie poskytuje obec poberateľom dôchodkovej dávky:
a) starobného dôchodku
b) predčasného starobného dôchodku
c) invalidného dôchodku nad 70 % (ďalej len „dôchodcom“), ktorí majú na území obce
trvalý pobyt, za účelom zníženia nákladov spojených so zabezpečovaním teplého jedla –
obeda.
2. Poskytovanie príspevku na stravovanie nie je nárokovateľnou dávkou.

§3
Výška poskytnutého príspevku na stravovanie
1. Výška poskytnutého príspevku na stravovanie bude určená po predložení žiadosti o
poskytnutie príspevku a dokladu o výške dôchodku nasledovne:
a) pri výške dôchodku do 200,00 EUR príspevok 1,50 EUR,
b) pri výške dôchodku od 200,01 EUR do 300,00 EUR príspevok 1,00 EUR,
c) pri výške dôchodku od 300,01 EUR do 500,00 EUR príspevok 0,70 EUR,
d) dôchodca žijúci osamelo alebo imobilný dôchodca, ktorého výška dôchodku presahuje
hranice výšky dôchodku určené v bodoch a), b), c) § 3 ods.1 môže požiadať o
poskytnutie príspevku na stravovanie vo výške 0,70 EUR a to na základe žiadosti, kde
svoju požiadavku zdôvodní,
e) dôchodca žijúci osamelo alebo imobilný dôchodca, ktorého výška dôchodku spĺňa
hranice výšky dôchodku určené v bodoch a), b), c) § 3 ods.1 môže požiadať o
navýšenie príspevku na stravovanie o 0,70 EUR a to na základe žiadosti, kde svoju
požiadavku zdôvodní.
2. Výšku poskytnutého príspevku podľa ods. 1 môže zmeniť obecné zastupiteľstvo obce
Kľačany prijatím uznesenia.
§4
Podmienky poskytnutia príspevku
1. Príspevok na stravovanie poskytuje obec poberateľom dôchodkovej dávky, t.j. starobného
alebo invalidného dôchodku (ďalej len „dôchodca“), 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.
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3. Príspevok sa taktiež neposkytuje dôchodcom, ktorí majú neuhradené záväzky voči obci.
4. Príspevok na stravovanie sa poskytuje dôchodcovi podľa § 2 na každý pracovný deň v
mesiaci – len za odobratý obed. Neposkytuje sa na dni pracovného pokoja, sviatok, soboty a nedele.
5. Príspevok sa poskytuje vo forme zľavy, ktorú dodávateľ poskytne dôchodcovi vo výške
ustanovenej týmto nariadením.
6. Poskytnutie stravy je dodávateľ povinný vyznačiť vo formulári podľa prílohy č. 4 pri
každom poskytnutí stravy. Odobratie stravy v danom mesiaci dôchodca potvrdí na stravnom lístku (prílohy č. 4) vlastnoručným podpisom.
7. Príjemca obeda, ktorému bol priznaný príspevok je povinný písomne oznámiť poskytovateľovi do 15 dní akúkoľvek zmenu svojho príjmu a všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré
majú vplyv na poskytnutie príspevku a jeho výšku.
8. V prípade zmeny výšky príjmu posúdi poskytovateľ zmenu výšky príspevku od prvého
dňa nasledujúceho mesiaca, v ktorom došlo k zmene príjmu dôchodcu.
9. Ak poskytovateľ zistí, že mu príjemca neoznámil zmeny v určenej lehote, má nárok na
vrátenie poskytnutého príspevku. Neoprávnene prevzatý príspevok je príjemca povinný
vrátiť poskytovateľovi do pokladne obecného úradu.
10. Príjemca je povinný do 31. januára príslušného kalendárneho roku predložiť aktuálny
doklad o výške dôchodku – Rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku a to
z dôvodu prehodnotenia výšky príspevku na stravovanie. V prípade, ak tak neurobí, bude
mu poskytnutie príspevku s platnosťou od 1. februára daného roku zastavené.
11. Dôchodca môže stravu odoberať osobne, alebo požiada dodávateľa o dovoz stravy. Podmienky dovozu stravy a výšku stravného vrátane dovozu si dôchodca dohodne s dodávateľom stravy. Dôchodca je povinný vyznačiť prečiarknutím vo formulári podľa prílohy
č. 4 dni, počas ktorých stravu od dodávateľa neodobral.
12. Zoznam dôchodcov eviduje obecný úrad a tento pri zmene aktualizuje.
§5
Podanie žiadosti a uplatnenia nároku na príspevok
1. Občan, ktorý má podľa § 2 nárok na poskytnutie príspevku na stravovanie, vyplní žiadosť
o poskytnutie príspevku (príloha č. 2 tohto nariadenia).
2. Žiadateľ o príspevok k žiadosti doloží:
a) aktuálnu fotokópiu rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku,
b) v prípade, ak sa žiadateľ rozhodne z dôvodu jeho zlého zdravotného stavu alebo
imobility poveriť osobu, ktorá bude stravu preberať, doloží žiadateľ písomné
poverenie osoby.
c) čestné prehlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov (Príloha č.3)
3. Písomnú žiadosť žiadateľ doručí poštou alebo osobne do podateľne obecného úradu. Do
sedem dní od podania kompletnej žiadosti obec oznámi žiadateľovi výšku denného
príspevku na stravovanie.
§6
Podmienky pre dodávateľa
1. Dodávateľom stravy, u ktorého si dôchodca môže uplatniť príspevok na stravovanie, je
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2.

3.
4.

5.

subjekt oprávnený poskytovať stravovacie služby, ktorý má s obcou uzavretú zmluvu o
poskytovaní stravy (ďalej len dodávateľ). Dodávateľom môže byť aj zariadenie školského
stravovania, ktorého zriaďovateľom je obec. Vzor zmluvy o poskytovaní stravy tvorí
prílohu č. 1 tohto nariadenia.
Výška stravnej jednotky je stanovená dodávateľom stravy, ktorý je povinný prípadné
zmeny ceny obedov oznámiť poskytovateľovi dotácie a príjemcovi stravy jeden
kalendárny mesiac vopred.
Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a množstvo dodávanej stravy pri dodržiavaní všetkých
hygienických a bezpečnostných predpisov.
Dodávateľ bude pripravovať a dodávať denne jedno hlavné jedlo a polievku podľa
receptúr stravovania na základe týždenného jedálneho lístka, ktorým včas informuje
dôchodcu.
Dodávateľ vždy po skončení mesiaca predloží obci faktúru podľa počtu všetkých
odobratých obedov, na základe stravných lístkov (skutočný odber obedov - Príloha č.4).

§7
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Kľačany
03/2019 zo dňa 13.02.2019
2. VZN číslo 1/2019 nadobúda účinnosť 01.03.2019 po zákonom stanovenej lehote
zverejnenia na úradnej tabuli a webovej stránke obce.
3. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné
zastupiteľstvo.

Ing. Emília Cvíčelová
starostka obce

Podmienky platnosti VZN

Vyvesené na
úradnej tabuli

Zvesené z
úradnej tabuli

Zverejnenie návrhu na
úradnej tabuli

28.01.2019

14.02.2019

Vyhlásenie na úradnej tabuli

14.02.2019

01.03.2019

Nadobúda právoplatnosť

01.03.2019
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Potvrdenie
údajov

Príloha č.1 k VZN 1/2019

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
Zmluvné strany
Dodávateľ:

Obchodný názov spoločnosti:
Adresa:
Bankové spojenie:
Číslo účtu - IBAN:
IČO:
IČ DPH:
Adresa prevádzky:
Kontakt:
Odberateľ:
Názov spoločnosti: Obec Kľačany
V zastúpení:
Ing. Emília Cvíčelová, starostka obce
Sídlo:
Kľačany 211, 920 64 Kľačany
Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK12 0200 0000 0000 1302 4212
IČO
00312631
DIČ:
2021175629
Kontakt:
0337443200, 0911388828
uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní stravovacích služieb
§1
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka stravy pre dôchodcov a podmienky, za ktorých bude
strava dodávaná.
§2
Podmienky poskytovania stravy
1. Dodávateľ bude pripravovať a dodávať denne jedno hlavné jedlo a polievku stravníkom
podľa receptúr závodného stravovania na základe týždenného jedálneho lístka v čase od
11.00 hod. do 13.00 hod.
2. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a množstvo vydávanej stravy pri dodržiavaní všetkých
príslušných hygienických a bezpečnostných predpisov.
3. Stravníkom podľa tejto zmluvy sú obyvatelia obce Kľačany – dôchodcovia, ktorí
požiadali o príspevok na stravovanie dôchodcov podľa tohto Všeobecne záväzného
nariadenia obce Kľačany a príspevok im bol obcou schválený.
4. Dodávateľ zabezpečí dovoz stravy do domácnosti stravníka pri dodržiavaní hygienických
predpisov.
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§3

Doba plnenia
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 1 mesiac od doručenia
písomnej výpovede.
2. Odberateľ môže v prípade nedodržania podmienok uvedených v § 2 bod 1., 2., 3., tejto
zmluvy od zmluvy odstúpiť.
§4
Cena za služby a spôsob úhrady
1. Cenou sa rozumie výška príspevku na stravovanie, ktorú obec poskytne stravníkovi na
základe výšky jeho dôchodku podľa príslušného Všeobecne záväzného nariadenia obce.
Stravník zaplatí dodávateľovi cenu za stravnú jednotku (obed – polievka a hlavné jedlo)
zníženú o príspevok poskytnutý obcou. Príspevok dodávateľ bude následne fakturovať
obci. Podkladom pre fakturáciu je Stravný lístok vystavený obcou – odberateľom, ktorého
vzor je prílohou tejto zmluvy.
2. Cena jedného stravného jedla a polievky je stanovená nasledovne:
3. ................................... EUR vrátane dovozu.
4. Príspevok na stravovanie bude dodávateľ fakturovať odberateľovi mesačne, najneskôr do
15. dňa nasledujúceho mesiaca, so splatnosťou 10 dní.
5. Pri fakturácii dodávateľ zároveň predloží vyplnené tlačivo Stravný lístok, na ktorom sú
uvedené údaje o stravníkovi, výške príspevku, vyznačený počet odobratých jedál, suma
uhradená stravníkom a podpis stravníka, ktorým overí správnosť údajov uvedených na
stravnom lístku.
§5
Reklamácia a sankcie
1. Zmluvné strany sa dohodli, že vzniknuté reklamácie budú riešiť do 24 hodín od ich
vzniku.
Prehodnotenie podmienok zmluvy je možné 4 krát do roka v prípade zvýšenia cien
vstupných surovín a energií.
2. Prípadné zmeny a doplnky je možné riešiť len dohodou zmluvných strán.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po zverejnení zmluvy na webovom sídle obce.

v Kľačanoch, dňa ....................................

..........................................
odberateľ

........................................
dodávateľ
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Príloha č. 2 k VZN č. 1/2019

Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie

Meno a priezvisko: .....................................................................................................................
Dátum narodenia: ......................................................................................................................
Bydlisko: .....................................................................................................................................
Druh dôchodku: ......................................................................................................................*)
Žiadam o poskytnutie príspevku na stravovanie s účinnosťou od .......................................
Stravu si budem odoberať sám áno/nie (**
Žiadam o dovoz stravy áno/nie (**
............................................................
podpis

Obec Kľačany s účinnosťou od: ........................................ súhlasí s poskytnutím príspevku
na stravovanie vo výške: .........................................

*) fotokópia rozhodnutia Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku
**) nehodiace sa škrtnite
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Príloha č. 3 k VZN č.1/2019

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. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov dávam Obci Kľačany svojim podpisom písomný súhlas na spracovanie osobných
údajov (meno, priezvisko, titul, číslo, bydlisko) pre účely vybavenia žiadosti o poskytnutie
príspevku na stravovanie.

v Kľačanoch, dňa ..............................................

............................................................
podpis
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Príloha č. 4 k VZN č.1/2019

Stravný lístok pre dôchodcov
za mesiac: ...............................
Meno, priezvisko: ...................................................................................................
Bydlisko: ................................................................................................................
Výška príspevku: ...................................................................................................
Dodávateľ a spôsob odberu: .................................................................................

...............................................
pečiatka a podpis starostu obce

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Výška vlastnej úhrady zaplatenej dodávateľovi stravy: ..................................
Podpisom potvrdzujem rozsah odobratej stravy a výšku úhrady.
v Kľačanoch, dňa: ...............................................

Podpis dôchodcu: ................................................

Poučenie
1. Dodávateľ stravy je povinný označiť odber stravy vždy v deň odberu stravy na tlačivo stravný lístok pre dôchodcov.
2. Dôchodca je povinný na tlačive Stravný lístok pre dôchodcov svojím podpisom potvrdiť odobratie stravy za celý

mesiac a výšku úhrady, ktorú zaplatil dodávateľovi z vlastných prostriedkov.
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