NÁVRH

OBEC PEČOVSKÁ NOVÁ VES

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2021
o podmienkach poskytovania stravy a finančného príspevku na stravovanie
pre dôchodcov v obci Pečovská Nová Ves

Návrh VZN

vyvesený na úradnej tabuli:
zverejnený na internetovej adrese obce:
zverejnený na elektronickej úradnej tabuli:

od 24.11.2021 do 09.12.2021
od 24.11.2021 do 09.12.2021
od 24.11.2021 do 09.12.2021

Pripomienky do 03.12.2021
Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa ............... uznesením č. ......................
Schválené VZN vyvesené na úradnej tabuli:
zverejnené na internetovej adrese obce:
zverejnené na elektronickej úradnej tabuli:
VZN nadobúda účinnosť dňa: 1.1.2022

od
od
od

do
do
do

Obecné zastupiteľstvo v Pečovskej Novej Vsi v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto:

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 2/2021
o podmienkach poskytovania stravy a finančného príspevku na stravovanie
pre dôchodcov v obci Pečovská Nová Ves
Čl. 1
Predmet úpravy
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) stanovuje podmienky a účel
poskytovania príspevku, výšku finančného príspevku a spôsob zabezpečenia stravovania
dôchodcov s trvalým pobytom na území obce Pečovská Nová Ves (ďalej len „obec“) .
Čl. 2
Podmienky poskytovania príspevku
1) Finančný príspevok na stravovanie poskytuje obec v rámci sociálnej pomoci
poberateľom dôchodkových dávok (ďalej len dôchodca) , ktorí majú trvalý pobyt na
území obce a pre svoj nepriaznivý zdravotný stav sú odkázaní na spoločné stravovanie
a sú poberateľmi :
a) starobného dôchodku,
b) predčasného starobného dôchodku,
c) invalidného dôchodku (invalidita podľa právoplatného rozhodnutia, alebo
posudku Sociálnej poisťovne s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť nad 70%).
2) Nárok na poskytovanie príspevku sa preukazuje :
a) občianskym preukazom na overenie totožnosti a preukázanie trvalého pobytu
v obci,
b) fotokópiou aktuálneho rozhodnutia Sociálnej poisťovne o priznaní starobného
dôchodku al. predčasného starobného dôchodku,
c) čestným prehlásenie o tom, že nemá iný peňažný alebo nepeňažný príjem
podliehajúci dani z príjmov fyzických osôb,
3) Rozhodnutie o výške dôchodku predkladá dôchodca vždy do 15- tich dní po skončení
kalendárneho roka, alebo po každej úprave dôchodku, z dôvodu prehodnotenia výšky
príspevku.
4) Finančný príspevok je nenárokovateľná finančná podpora a poskytuje sa za účelom
zníženia nákladov spojených so zabezpečením teplého jedla – obeda dôchodcovi
podľa platného jedálneho lístka dodávateľa stravy počas pracovných dní v príslušnom
roku. Príspevok sa neposkytuje v dňoch pracovného pokoja, počas sviatkov, ani
v období prerušenia prevádzky resp. sanitárnych dní u dodávateľa stravy.
5) Na príspevok nemá nárok dôchodca, ktorý nemá vysporiadané záväzky voči obci.

Čl. 3
Výška príspevku
1) Výška stravnej jednotky za hlavné jedlo - obed je vo je stanovená dodávateľom
stravy - Jozef Havrila – MARTINI BAR, Platanová 15, Ľubotice, ktorý je povinný
prípadné zmeny včas ohlásiť dôchodcovi a obci.
2) Obec z vlastného rozpočtu poskytuje finančný príspevok za jednu stravnú jednotku na
základe Zmluvy o poskytovaní spoločného stravovania so stravníkom, v závislosti od
výšky dôchodku nasledovne :
- ak je dôchodok nižší alebo sa rovná 350,- € príspevok obce je vo výške:
0,50 Eur/obed,
- ak je dôchodok od 351,- € do 400,- € príspevok obce je vo výške :
0,30 Eur/obed,
- ak je dôchodok vyšší ako 401,- € stravník nemá nárok na príspevok a platí plnú
výšku stravnej jednotky,
- posudzovanie príjmu pri manželskej dvojici prebieha nasledovne :
- v prípade, že manželia odoberajú spoločne jeden obed posudzuje sa ich spoločný
príjem,
- v prípade, že manželia odoberajú 2 obedy posudzuje sa ich príjem individuálne.
3) Dôchodca uhrádza rozdiel medzi výškou stravnej jednotky a príspevkom obce po
dodaní faktúry dodávateľom stravy najneskôr do 20-teho dňa nasledujúceho mesiaca
do pokladne obce alebo na jej bankový účet, podľa skutočne odobratého množstva
stravy za príslušný kalendárny mesiac.
4) Prílohou faktúry bude zoznam stravovaných osôb a počet odobratých stravných
jednotiek za predchádzajúci mesiac.
Čl. 4
Záverečné ustanovenia.
1) Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne
záväzné nariadenie obce Pečovská Nová Ves č. 52/2009 zo dňa 27.2.2009.
2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecného zastupiteľstvo obce
Pečovská Nová Ves dňa ................... uznesením č. .................
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2022.

V Pečovskej Novej Vsi, dňa

PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

Príloha č. 1

Meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa:

Čestné prehlásenie
Čestne prehlasujem, že ako dôchodca okrem dôchodku nepoberám žiadny iný príjem
z pracovnoprávneho vzťahu, zo zárobkovej alebo inej obdobnej činnosti. Som si vedomý
právnych následkov z uvedenia nepravdivých údajov.

V Pečovskej Novej Vsi,
................................................
vlastnoručný podpis žiadateľa

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU
A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle
www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach
prevádzkovateľa.

