NÁVRH

OBEC NEMCOVCE

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 7/2021
o príspevku na stravovanie pre občanov obce Nemcovce

Návrh VZN
vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce dňa:

21.01.2021

VZN schválené
Obecným zastupiteľstvom v Nemcovciach dňa:

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

VZN vyhlásené
po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

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

VZN účinné dňom:

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

Obecné zastupiteľstvo v Nemcovciach podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 7/2021
o príspevku na stravovanie pre občanov obce Nemcovce
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je upraviť rozsah,
podmienky a spôsob poskytovania príspevku na stravovanie občanom obce Nemcovce.
(2) Stravovanie občanov je služba, ktorú obec v rámci svojho sociálneho programu a sociálnej
výpomoci poskytuje za účelom zníženia nákladov spojených so zabezpečením teplého jedla (obeda) a
za podmienok stanovených v tomto nariadení obyvateľom s trvalým pobytom v Nemcovciach.

§2
Príspevok na stravovanie
(1) O príspevok na stravovanie môže požiadať občan, ktorý má na území obce Nemcovce trvalý
pobyt a je:
a) osobou, ktorá dovŕšila vek 62 rokov, alebo
b) ťažko zdravotne postihnutá osoba (zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej
50 %).
(2) Príspevok sa neposkytuje osobám, ktoré majú voči obci neuhradené záväzky po lehote
splatnosti.
(3) Príspevok sa poskytuje vo forme zľavy na cene stravného, ktorú obec poskytne vo výške
ustanovenej týmto nariadením.

§3
Podmienky poskytnutia príspevku na stravovanie
(1) Príspevok na stravovanie sa občanovi, ktorý spĺňa podmienky podľa § 2, poskytne na základe
jeho písomnej žiadosti (Príloha č. 1). K žiadosti je potrebné doložiť:
a) občiansky preukaz na overenie totožnosti,
b) preukaz osoby s ŤZP (ak žiadateľom je osoba s ŤZP).
(2) Písomnú žiadosť doručí žiadateľ do podateľne obecného úradu. Do siedmych dní od podania
kompletnej žiadosti obec oznámi žiadateľovi spĺňajúcemu všetky podmienky podľa tohto nariadenia
deň, odkedy sa príspevok na stravovanie bude poskytovať.
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§4
Spôsob zabezpečenia stravovania
(1) Stravovanie sa zabezpečuje v rozsahu jedného teplého jedla denne – obeda (polievka + hlavné
jedlo). Obedy sú dodávané len v pracovných dňoch.
(2) Obedy sú občanom dodávané priamo do domácnosti, a to prostredníctvom dodávateľa, ktorého
zabezpečí obec. V mimoriadnych prípadoch môžu byť obedy dodané na obecný úrad; v takom prípade
sú občania povinní vyzdvihnúť si obedy osobne. O tejto skutočnosti obecný úrad informuje občanov
bezodkladne.
(3) Dodávateľ stravy pripravuje jedlo vždy podľa jedálneho lístka, ktorým včas informuje občanov o
ponuke jedál na daný týždeň. Občania si obedy objednávajú podľa pokynov obecného úradu
a dodávateľa.
(4) Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a množstvo dodávanej stravy pri dodržiavaní všetkých
hygienických a bezpečnostných predpisov.

§5
Výška príspevku na stravovanie, podmienky úhrady
(1) Obec Nemcovce poskytne občanovi za jedno odobraté jedlo denne príspevok na stravovanie vo
výške 0,50 € / obed.
(2) Výška stravnej jednotky je stanovená dodávateľom stravy, ktorý prípadné zmeny včas ohlási
obecnému úradu a občanovi.
(3) Občan uhrádza rozdiel medzi výškou stravnej jednotky (cena jedla) a výškou príspevku na
stravovanie.
(4) Celkovú úhradu za skutočne odobratú stravu počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca je
občan povinný vykonať najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Úhrada sa vykoná
v hotovosti do pokladne obce alebo prevodom na účet.
(5) Obec uhrádza dodávateľovi stravy náklady na dodané jedlo na základe predloženej faktúry podľa
skutočne odobratého množstva stravy za daný mesiac.

§6
Záverečné ustanovenia
(1) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Nemcovce dňa ...... uznesením
č. .........
(2) Toto nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Nemcovce č. 1/2017 o poskytovaní
stravovania pre občanov obce Nemcovce, schválené dňa 15.12.2017.
(3)

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce.

..................................................
Mgr. Martina Matejová
zástupkyňa starostu obce
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Prílohy
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Príloha č. 1
Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie

Žiadosť
o poskytnutie príspevku na stravovanie
Žiadateľ:
Meno, priezvisko:

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

Dátum nar.:

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

Bydlisko:

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

1. Žiadam o poskytnutie príspevku na stravovanie za podmienok uvedených vo VZN obce Nemcovce č.
7/2021 o príspevku na stravovanie občanom obce Nemcovce. Poskytnutie príspevku žiadam
s účinnosťou od .......................... .
2. Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v informačnom systéme obce Nemcovce v súlade
so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, za účelom vedenia evidencie o príspevkoch na stravovanie.

V Nemcovciach, dňa: .....................

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

Obec Nemcovce súhlasí s poskytnutím príspevku na stravovanie s účinnosťou od: .......................

..................................................
Mgr. Martina Matejová
zástupkyňa starostu obce
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