Všeobecné záväzné nariadenie Obce Kendice
č. 6/2012
o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov

Obecné zastupiteľstvo obce Kendice v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení a v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto

všeobecne záväzné nariadenie obce Kendice
o poskytnutí príspevku na stravovanie dôchodcov.

Čl. 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 Kendice.

Čl. 2
Podmienky poskytovania príspevku
1. Príspevok na stravovanie sa poskytne občanovi, ktorý:
a) je poberateľom starobného dôchodku,
b) pre svoj nepriaznivý zdravotný stav je odkázaný na spoločné stravovanie, ak jeho
stravovanie nie je možné zabezpečiť inak.
2. Podmienky uvedené v ods. 1. občan obce preukazuje:
a) dokladom na preukázanie trvalého pobytu,
b) posledným platným rozhodnutím sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku, alebo
potvrdením pošty o výške a druhu dôchodku,

c) u občanov, ktorí sú odkázaní na spoločné stravovanie pre svoj nepriaznivý zdravotný stav,
dokladom na preukázanie zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť,
d) čestným vyhlásením o tom že nemá iný peňažný alebo nepeňažný príjem, podliehajúci dani
z príjmov fyzických osôb.
3. Ak obec zistí, že príspevok poskytnutý na stravovanie dôchodcom sa zneužíva na
stravovanie inej než z tohto všeobecne záväzného nariadenia oprávnenej osoby, obec Kendice
pozastaví poskytovanie príspevku dôchodcovi, ktorý takéto zneužitie svojim konaním
umožnil.

Čl. 3
Výška príspevku
1. Výška príspevku z rozpočtu obce Kendice je stanovená v záväznosti na výšku dôchodku
poberateľa príspevku na stravovanie takto:

Výška dôchodku
do 1,2 násobku živ. minima
do 1,6 násobku živ. minima
nad 1,6 násobku živ. min

Úhrada občana
1,84,- Eur
1,94,- Eur
2,34,- Eur

Príspevok obce
0,50,- Eur
0,40,- Eur
0,00,- Eur

2. Výška stravnej jednotky od 1.1.2012 je 2,34,- Eur/1 obed.
3. Posudzovanie nároku na príspevok sa uskutočňuje raz ročne, a to do 31. 03. kalendárneho
roka.
Čl. 4
Spôsob zabezpečenia stravovania
1. Hodnotu jedla schvaľuje obecné zastupiteľstvo každoročne uznesením, pri zohľadnení
skutočných nákladov súvisiacich s prípravou jedla.
3. Náklady na donášku hradí obec na vlastné náklady. Dôchodcovia za donášku jedla do
domácnosti obci nedopláca.
4. Predaj stravných lístkov realizuje poverená pracovníčka Školskej jedálne pri Materskej
škole v Kendiciach a predáva ich stravujúcich sa dôchodcom v cene rozdielu, po odpočítaní
príslušného príspevku.

Čl. 5
Záverečné ustanovenie
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Kendice
Uznesením č. 112 /2011 zo dňa 09. 12. 2011.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2012.
3. VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli od 12. 12. 2011 do 28. 12. 2011

V Kendiciach dňa 09.12.2011
Mgr. Róbert ONDREJ
starosta obce

