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Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Valaliky a webovom sídle obce dňa: 08.08.2019
VZN schválené obecným zastupiteľstvom dňa : 28.08.2019
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Valaliky dňa: 04.09.2019
VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.10.2019
Obec Valaliky podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov a podľa §58 zákona 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

Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaliky č. 3/2019
o spôsobe zabezpečenia a poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je upraviť podmienky a účel poskytovania
príspevku, výšku príspevku a spôsob zabezpečenia stravovania dôchodcom s trvalým pobytom na
území obce Valaliky.
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Článok 2
Príspevok na stravovanie
Príspevok na stravovanie sa poskytne dôchodcovi, ktorý je poberateľom dôchodkovej dávky, a to
starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku
a vdovského/vdoveckého dôchodku.
Príspevok sa neposkytuje dôchodcovi, ktorý je poberateľom dôchodkovej dávky a zároveň pracuje
a poberá ďalší príjem zo zárobkovej činnosti.
Príspevok sa neposkytuje dôchodcovi, ktorý má neuhradené záväzky voči obci.
Ak obec zistí, že príspevok poskytnutý na stravovanie dôchodcovi podľa Článku 5 ods. 1 tohto
nariadenia sa zneužíva na stravovanie inej než z tohto všeobecne záväzného nariadenia
oprávnenej osoby, obec pozastaví poskytovanie príspevku dôchodcovi, ktorý takéto zneužitie
svojim konaním umožnil.
Príspevok na stravovanie sa bude poskytovať opakovane mesačne po dobu trvania podmienok na
jeho poskytnutie.

Článok 3
Podmienky poskytovania príspevku
Nárok na príspevok na stravovanie obec posudzuje na základe predloženej žiadosti o poskytnutie
príspevku na stravovanie, ktorá tvorí prílohu tohto nariadenia a ku ktorej dôchodca priloží:
a) ostatné rozhodnutie Sociálnej poisťovne, Ústredia v Bratislave o priznaní dôchodku alebo
potvrdením príslušného doručovacieho pracoviska Slovenskej pošty, a.s., Banská Bystrica
o výške a druhu dôchodku,
b) čestné vyhlásenie o tom, že nemá iný peňažný alebo nepeňažný príjem .
Pre účely stanovenia výšky príspevku na stravovanie sa posudzuje celkový príjem dôchodcu zo
všetkých dôchodkových dávok.
Ak na základe predloženej žiadosti vrátane príloh vznikne dôchodcovi nárok na príspevok na
stravu, dôchodca uzatvorí s obcou dohodu o poskytovaní príspevku na stravu.
Dôchodca, ktorému sa poskytuje príspevok na stravovanie, je povinný na základe výzvy obce
predložiť aktuálne rozhodnutie Sociálnej poisťovne, Ústredia v Bratislave o priznaní dôchodku
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alebo potvrdením príslušného doručovacieho pracoviska Slovenskej pošty, a.s., Banská Bystrica
o výške a druhu dôchodku, a to do troch pracovných dní odo dňa doručenia výzvy.
Článok 4
Zabezpečenie stravy
1. Obec zabezpečuje dôchodcovi stravu zloženú z jedného hlavného jedla a polievky
prostredníctvom dodávateľa, s ktorým má uzatvorenú zmluvu na poskytovanie stravy pre
dôchodcov vrátane jej rozvozu na miesto trvalého pobytu dôchodcu.
2. Deň nadobudnutia účinnosti dohody o poskytovaní príspevku na stravu je zároveň prvým dňom,
v ktorom bude dôchodcovi poskytnutá strava.
3. Strava sa bude dôchodcovi poskytovať iba v pracovných dňoch.
4. Dôchodca na základe dohody uzatvorenej s obcou bude odoberať stravu, ktorú objedná obec od
dodávateľa, s ktorým má obec uzatvorenú zmluvu na poskytovanie stravy pre dôchodcov.
5. Z poskytovania stravy sa môže dôchodca odhlásiť, a to v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. dňa,
ktorý predchádza dňu, v ktorom nemá záujem o poskytovanie stravy.
6. Na základe počtu odobraných obedov v danom mesiaci obec vyhotoví dôchodcovi faktúru za
počet poskytnutých obedov, pričom od tejto sumy sa odpočíta výška príspevku na stravovanie, na
ktorú má dôchodca nárok. Faktúru je povinný dôchodca uhradiť v termíne splatnosti, a to
v hotovosti do pokladne Obecného úradu Obce Valaliky, poštovým poukazom alebo prevodom na
bankový účet obce vedený v Prima banke Slovensko, číslo účtu: IBAN: SK09 5600 0000 0004 0022
9007.
7. V prípade omeškania dôchodcu so zaplatením faktúry podľa bodu 6 tohto článku o viac ako 15 dní,
obec môže prerušiť zabezpečovanie stravy pre dôchodcu, a to až do doby vysporiadania záväzkov
voči obci.
Článok 5
Výška príspevku
1. Výška príspevku z rozpočtu obce je stanovená v nadväznosti na výšku dôchodku poberateľa
príspevku nasledovne:
Výška všetkých dôchodkov spolu:
a) do 400 €
2 €/obed
b) od 400,01 € do výšky minimálnej mzdy 1 €/obed

Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Valaliky dňa
28.08.2019 uznesením č. 88/2019.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenia nadobúda účinnosť dňa 01.10.2019.

Vo Valalikoch, dňa 04.09.2019

Ing. Štefan Petrík
starosta obce
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Príloha č. 1
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA STRAVOVANIE

Meno a priezvisko:

_____________________________________________

Dátum narodenia:

_____________________________________________

Adresa trvalého pobytu:

_____________________________________________

Druh a výška dôchodku:
a)
b)
c)
d)
e)

Starobný dôchodok: .............................. €/mesiac
Invalidný dôchodok: .............................. €/mesiac
Výsluhový dôchodok: .............................. €/mesiac
Vdovský a vdovecký dôchodok: .............................. €/mesiac
Iný dôchodok:
.............................. €/mesiac

Týmto žiadam o poskytnutie príspevku na stravovanie a zároveň čestne prehlasujem, že:
a) nemám iný peňažný alebo nepeňažný príjem,
b) nemám žiadne záväzky voči obci Valaliky,
c) súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, dátum
narodenia, adresa trvalého pobytu, údaj o druhu a výške dôchodku pre účely poskytovania
príspevku na stravovanie po dobu trvania účinnosti dohody o poskytovaní príspevku na
stravu.

Vo Valalikoch, dňa:

_______________________
Podpis žiadateľa
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