Všeobecne záväzné nariadenie obce Hôrky č. 1/2018
o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre poberateľov
dôchodku
Obecné zastupiteľstvo obce Hôrky v súlade s § 4 ods. 3 písmeno p) a § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v súlade s §58 zákona NR
SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa uznieslo na na tomto:
Všeobecne záväznom nariadení obce Hôrky č. 1/2018 o podmienkach poskytovania príspevku na
stravovanie pre poberateľov dôchodku

Zásady poskytovania príspevku na stravovanie pre poberateľov dôchodku

Článok I.
Úvodné ustanovenia
1. Zásady poskytovania príspevku na stravovanie sa stanovujú podmienky a postup pri poskytovaní
príspevku na stravovanie pre poberateľov dôchodku z rozpočtu Obce Hôrky za účelom poskytnutia
sociálneho príspevku, na zmiernenie ich nepriaznivej finančnej situácie. Pri posudzovaní nároku na
príspevok sa aplikujú sumy životného minima uvedené v zákone č. 601/2003 Z.z. o životnom
minime v znení neskorších predpisov.
2. Príspevok na stravovanie bude poskytnutý občanovi, ktorý je poberateľom dôchodku na jedno
jedlo denne na pracovný deň v mesiaci, ktorého príjem a príjem spoločne posudzovaných osôb je
nižší alebo sa rovná maximálne do výšky stanovenej týmito Zásadami.
3. Príspevok na stravovanie poskytuje obec poberateľom dôchodkovej dávky, t.j. starobného alebo
invalidného dôchodku invalidita (podľa právoplatného rozhodnutia alebo posudku Sociálnej
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poisťovne s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 %), (ďalej len
„dôchodca“), ktorí majú na území obce trvalý pobyt, na zníženie nákladov spojených so
zabezpečovaním teplého jedla - obeda.
4. Príspevok sa neposkytuje občanom, ktorí sú poberateľmi dôchodkových dávok uvedených v
ods.3 a zároveň majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo poberajú ďalší príjem zo zárobkovej
činnosti alebo z inej činnosti. Príspevok sa taktiež neposkytuje dôchodcom, ktorí majú neuhradené
záväzky voči obci.
5. Dodávateľom stravy, u ktorého si dôchodca môže uplatniť príspevok na stravovanie je zariadenie
školského stravovania bez právnej subjektivity, ktorého zriaďovateľom je obec a je ako súčasť ZŠ s
MŠ Hôrky.
6. Poskytovateľom príspevku je Obec Hôrky. Príspevok sa poskytuje vo forme zľavy na stravu,
ktorú dodávateľ poskytne dôchodcovi vo výške ustanovenej týmto nariadením.
7. Poskytovanie príspevku nie je nárokovateľnou službou.
8. 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.
Článok II.
Výška príspevku
1. Výška príspevku obce na stravovanie dôchodcov v školskej jedálni je nasledovná: - na jednu
osobu 0,70 € na jedno jedlo denne.
2. Nariadením sa určuje výška príspevku obce na stravovanie nepracujúcich dôchodcov s trvalým
pobytom na území obce, ktorých jediným príjmom je dôchodok. Dôchodca je povinný predložiť
čestné vyhlásenie, že jeho jediným príjmom je poberanie dôchodku, a že nie je v žiadnom
pracovnom pomere a nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.
Článok III.
Podmienky poskytnutia príspevku na stravovanie
Obec Hôrky poskytne občanovi príspevok na stravovanie na základe jeho písomnej žiadosti, tlačivo
žiadosti o poskytnutie príspevku dôchodcovi tvorí prílohu č.1 tohto nariadenia. Povinné prílohy k
žiadosti, ktoré občan doloží:
• platný občiansky preukaz na overenie totožnosti,
• aktuálnu fotokópiu rozhodnutia zo Sociálnej poisťovne o druhu a výške dôchodku,
• čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nemá iný príjem podliehajúci dani z príjmov fyzických
osôb,
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• súhlas so spracovávaním osobných údajov podľa prílohy č.2 tohto nariadenia.
• 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.
2. Po splnení podmienok ustanovených týmito zásadami bude žiadateľovi priznaný príspevok na
stravovanie dôchodcov a to Rozhodnutím o priznaní príspevku na stravovanie pre poberateľov
dôchodkov, ktoré vydáva obec Hôrky.
Článok IV.
Spôsob zabezpečenia stravovania
1. Žiadateľovi bude poskytnutý príspevok na stravovanie v rozsahu jednej stravnej jednotky počas
pracovného dňa. Stravná 
jednotka pozostáva z polievky a hlavného jedla.
2. Akceptovaná bude strava pripravovaná stravovacím zariadením – školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Hôrky (ďalej len stravovacie zariadenie).
3. Občan uhrádza rozdiel medzi výškou stravnej jednotky a príspevkom obce Hôrky priamo v
stravovacom zariadení, podľa skutočne odobratého množstva stravy za príslušný kalendárny
mesiac.
4. Obec Hôrky uhrádza stravovaciemu zariadeniu príspevok priznaný dôchodcovi podľa skutočne
odobratého množstva stravy, a to na základe faktúry, ktorú je 
stravovacie zariadenie povinné
doručiť OÚ Hôrky najneskôr do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
Článok V.
Podmienky pre dodávateľa
1. Dodávateľ odovzdá dôchodcovi stravu v stravovacom zariadení, alebo na základe dohody s
dôchodcom, v prípade imobility žiadateľa, mu zabezpečí dovoz stravy do domácnosti.
2. Výška stravnej jednotky je stanovená dodávateľom, ktorý prípadné zmeny včas ohlási
dôchodcovi.
3. Dodávateľ vždy mesačne predloží obci faktúru na preplatenie poskytnutých zliav dôchodcom.
Článok VI.
Podmienky pre posúdenie nároku na príspevok
1. Žiadateľ písomnú žiadosť spolu s vyššie uvedenými prílohami pred podaním v podateľni OÚ
Hôrky osobne predloží a preukáže sa platným občianskym preukazom. Na základe predloženej
žiadosti a ostatných príloh je žiadosť spracovaná. Finančný príspevok na stravovanie priznáva alebo
zamieta Obec Hôrky a to Rozhodnutím o priznaní alebo nepriznaní príspevku na stravovanie pre
poberateľov dôchodkov.
Žiadateľ – dôchodca odovzdá fotokópiu Rozhodnutia o priznaní alebo nepriznaní príspevku na
stravovanie do stravovacieho zariadenia - Školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Hôrky.
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2. Príspevok sa môže poskytnúť iba občanovi s trvalým bydliskom v Obci Hôrky na základe
písomnej žiadosti a splnení podmienok ustanovených týmito Zásadami.
3. Poberateľ príspevku alebo ním poverená osoba, prípadne príbuzný je povinný písomne oznámiť
Obci Hôrky do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre trvanie podmienok pre poberanie
príspevku (hospitalizácia, zmena príjmu, úmrtie, atď.). V prípade úmrtia poberateľa príspevku na
stravovanie nevzniká nárok na ich prevzatie ani osobe poverenej ich preberaním a zaniká právo na
poberanie príspevkov na stravovanie.
4. Príspevok na stravovanie dôchodcov sa poskytne na jedno jedlo denne na pracovný deň v
mesiaci.
5. Príspevok na stravovanie sa neposkytne tomu žiadateľovi, ktorý má nevyrovnané záväzky voči
Obci Hôrky (daň z nehnuteľnosti, komunálny odpad, atď.).
Článok VII.
Všeobecné ustanovenia
1. O nároku na priznanie príspevku na stravovanie rozhoduje Obce Hôrky formou Rozhodnutia na
základe doručených podkladov stanovených týmito Zásadami od žiadateľa. Rozhodnutie bude
vydané na dobu trvania podmienok pre poberanie príspevku na stravovanie.
2. Príspevok na stravovanie sa bude poskytovať opakovane mesačne po dobu trvania podmienok na
jeho poskytnutie.
Článok VIII.
Zrušovacie ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní príspevku na stravovanie poberateľov
dôchodku nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho zverejnení na úradnej tabuli obce Hôrky po
schválení v obecnom zastupiteľstve.
2. Zmeny a doplnky Zásad tohto nariadenia sa môžu vykonať len všeobecne záväzným nariadením.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o poskytovaní príspevku na stravovanie
poberateľov dôchodku prerokovalo a schválilo na svojom zasadnutí Obecné zastupiteľstvo Obce
Hôrky dňa 15. 03. 2018 uznesením č. 301/2018.
Vo Hôrkach dňa 19. 02. 2018
Erika Mojáková
starostka obce Hôrky
Návrh vyvesený na úradnej tabuli dňa: 20. 02. 2018
Návrh zvesený z úradnej tabule dňa: 16. 03. 2018
Toto VZN bolo podľa § 6, ods. 8 zákona č. 369/1990 Z. z. vyvesené na úradnej tabuli obce dňa
16. 03. 2018 zvesené dňa ...............
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Príloha č. 1

Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie

Meno, priezvisko: ............................................................................
Dátum narodenia:............................................................................
Bydlisko:..........................................................................................
Druh a výška dôchodku:..........................................................................………………………………

Žiadam o poskytnutie príspevku na stravovanie s účinnosťou od ..............................……….
Stravu si budem odoberať sám, pravidelne zo Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Hôrky.
Platby sa zaväzujem uhrádzať pravidelne vždy k 15. dňu v mesiaci prevádzkovateľovi
zariadenia.

Vo Hôrkach, dňa:...................................

...................................................
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Príloha č.2
OBEC HÔRKY
Obecný úrad Hôrky, Hôrky 111, 010 04 Žilina

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Meno, priezvisko, titul: ................................................................

Bydlisko: .....................................................................................

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov súhlasím so
spracovaním svojich osobných údajov obcou Hôrky pre účely vybavenia žiadosti
o poskytnutie príspevku na stravovanie a to v rozsahu meno, priezvisko, titul, stav, rodné
číslo, bydlisko, výška dôchodkovej dávky po dobu poskytovania príspevku na stravovanie
obcou Hôrky.

Vlastnoručný podpis: ..................................................................

Vo Hôrkach, dňa: .............................................................

ČESTNÉ PREHLÁSENIE
Týmto 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.

Vlastnoručný podpis: ..................................................................

Vo Hôrkach, dňa: .............................................................
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