Obec Úbrež

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020
o poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov.

Zverejnené pred schválením: 10.02.2020
Zvesené pred schválením: 26.02.2020
Zverejnené po schválení: 28.02.2020
Zvesené po schválení:

Február 2020

Obecné zastupiteľstvo v Úbreži v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 448/20008 Z.z.
o sociálnych službách
vydáva
Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2020
o poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov.
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky a účel poskytovania príspevku, výšku
príspevku a spôsob zabezpečenia stravovania dôchodcov s trvalým pobytom na území obce
Úbrež (ďalej len „obec“). Príspevok je nenárokovateľná finančná podpora.

§2
Podmienky poskytovania príspevku
1. Príspevok na stravovanie sa poskytuje občanovi, ktorý:
a) je prihlásený k trvalému pobytu na území obce
b) je poberateľom starobného dôchodku,
2. Nárok na poskytovanie príspevku občan preukazuje:
a) platným občianskym preukazom, na preukázanie trvalého pobytu v obci,
b) rozhodnutím Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku alebo potvrdením Slovenskej
pošty o výške a druhu dôchodku
§3
Výška príspevku
Príspevok obce na stravovanie je vo výške: 1,00 € / dôchodca
§4
Spôsob zabezpečenia stravovania
1. Žiadateľ predloží Obecnému úradu v Úbreži, písomnú žiadosť o poskytovanie príspevku
na stravovanie (Príloha č. 1). Súčasťou žiadosti je potvrdenie o poberaní starobného
dôchodku alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku alebo potvrdenie
Slovenskej pošty o výške a druhu dôchodku.
2. Žiadateľovi bude poskytnuté stravovanie v rozsahu jednej stravnej jednotky počas
pracovných dní v príslušnom roku. Stravná jednotka pozostáva z polievky a hlavného jedla.

3. Zoznam dôchodcov, ktorým bude poskytnutý príspevok, bude poskytnutý dodávateľovi
a podľa potreby sa bude aktualizovať.
4. Občan si stravu objednáva priamo v príslušnom stravovacom zariadení po oboznámení
dodávateľa obecným úradom.

5. Občan uhrádza cenu podľa skutočne odobratého množstva stravy v periodicite po dohode
s dodávateľom.
6. Obec uhrádza stravovaciemu zariadeniu príspevok priznaný dôchodcovi na základe
predloženej faktúry podľa skutočne odobratého množstva stravy.
7. Príspevok sa dôchodcom obce poskytuje z objemu finančných prostriedkov.
§5
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom Obce Úbrež dňa 27.02.2020
uznesením číslo 1.7/2020.
2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-stym dňom po schválení obecným
zastupiteľstvom.

Ing. Martin Hvižďak
starosta obce

Príloha č. 1 VZN 2/2020
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/a

...................................................
vlastnoručný podpis žiadateľa

*) fotokópia rozhodnutia Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku alebo potvrdenie
príslušného doručovacieho pracoviska Slovenskej pošty, š. p. Bratislava o druhu dôchodku
**) nehodiace sa prečiarknit

