Obecné zastupiteľstvo vo Víťaze v zmysle § 6 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2013
o organizovaní stravovania dôchodcov
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie upravuje rozsah, podmienky a spôsob poskytovania
príspevku na stravovanie občanom obce Víťaz.
Článok 2
Okruh občanov, ktorým sa poskytuje príspevok na stravovanie
O príspevok na stravovanie môže požiadať občan, ktorý má na území obce Víťaz
trvalý pobyt a je:
a) starobný dôchodca nad 70 rokov veku
b) dôchodca od 62 rokov veku do 70 rokov veku podľa kritérií :
- zdravotné postihnutie / odporúčanie od lekára /
- samostatne žijúci dôchodca, ktorého výška starobného dôchodku nepresahuje sumu 300 €
Článok 3
Podmienky poskytnutia príspevku na stravovanie
Príspevok na stravovanie sa občanovi poskytne na základe jeho žiadosti. K žiadosti
občan musí doložiť:
· aktuálnu fotokópiu rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku
· občiansky preukaz na overenie totožnosti
Písomnú žiadosť žiadateľ doručí do podateľne obecného úradu.
Článok 4
Spôsob zabezpečenia stravovania
Stravovanie sa zabezpečuje v rozsahu jedného teplého jedla denne v stravovacom
zariadení s ktorým má obec uzatvorenú zmluvu. Dôchodca môže stravu odoberať osobne,
alebo požiada dodávateľa o dovoz stravy. Podmienky dovozu stravy a výšku stravného
vrátane dovozu si dôchodca dojedná s dodávateľom stravy.
Ak dôchodca požiada o donášku stravy prostredníctvom Obecného úradu vo Víťazedonáška stravy sa poskytne na základe jeho písomnej žiadosti.

Poplatok za donášku stravy za jedno jedlo je stanovený vo výške 0,20€.
Článok 5
Príspevok na stravovanie
Obec Víťaz poskytne za jedno odobraté jedlo denne finančný príspevok vo výške
0,45 € / obed.
Finančný príspevok bude Obec Víťaz uhrádzať podľa počtu odobratých obedov a
na základe faktúry vystavenej stravným zariadením.
Občan je povinný pri zvyšovaní dôchodkov predložiť novú fotokópiu rozhodnutia sociálnej
poisťovne o výške dôchodku.
Ak občan odmietne predložiť fotokópiu aktuálnej výšky dôchodku, príspevok na
spoločné stravovanie mu bude pozastavený.
Článok 6
Spoločné ustanovenia
Zariadenie, ktoré poskytuje obedy po uzavretí príslušného mesiaca predloží
Obecnému úradu vo Víťaze na úhradu faktúru a zúčtovanie poskytnutých obedov (menný
zoznam, počet vydaných obedov a požadované finančné prostriedky).
Občan, ktorý má nárok na príspevok na spoločné stravovanie je povinný
bezodkladne ohlásiť Obecnému úradu vo Víťaze každú zmenu, ktorá ovplyvňuje
poskytovanie príspevku (zvýšenie dôchodku). Po predložení fotokópie rozhodnutia
zo sociálnej poisťovne o výške dôchodku nárok na príspevok na stravovanie bude opätovne
prehodnotený a pri zistení nesplnenia ustanovených podmienok bude občanovi príspevok
na stravovanie pozastavený.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo vo Víťaze, dňa
21.11.2013, uznesením č.214/2013.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2014.

Peter Jenča
starosta obce

OBEC VÍŤAZ
Obecný úrad, 082 38 Víťaz 111, č. t. 051/7911306, obecvitaz@szm.sk
________________________________________________________________

ŽIADOSŤ
o poskytnutie príspevku na stravovanie
Žiadateľ
Meno : __________________ Priezvisko : _________________________ Titul : _______
Adresa : ____________________________________________________________________
Dátum narodenia : ____________________ Dôchodca odo dňa : _________________
Telefón : _______________________ Číslo OP : _______________________________
Príjem z dôchodku
a) starobného vo výške _____________________ €
b) invalidného vo výške ____________________ €
c) iného vo výške _________________________ €
Príjem osôb žijúcich v spoločnej domácnosti so žiadateľom :
................................................€
Žiadam o poskytovanie stravy: z firmy Andre Topic, s.r.o.
PD Branisko Široké
/nehodiace sa preškrtnite/
K žiadosti priložiť rozhodnutie o poberaní dôchodku zo Sociálnej poisťovne
1. Žiadam o poskytnutie stravy za podmienok uvedených vo VZN obce Víťaz č. 1/2013,
čl. 5, ktorým sa určuje suma príspevku na stravovanie dôchodcov v obci Víťaz.
2. Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v informačnom systéme Obce Víťaz v
súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, na účely zabezpečenia
môjho stravovania.
Vo Víťaze, dňa : _____________________
podpis žiadateľa

OBEC VÍŤAZ
Obecný úrad, 082 38 Víťaz 111, č. t. 051/7911306, obecvitaz@szm.sk
________________________________________________________________

ŽIADOSŤ
o donášku stravy
Žiadateľ
Meno : __________________ Priezvisko : _________________________ Titul : _______
Adresa : ____________________________________________________________________
Dátum narodenia : ____________________ Dôchodca odo dňa : _________________
Telefón : _______________________ Číslo OP : _______________________________
Príjem z dôchodku
a) starobného vo výške _____________________ €
b) invalidného vo výške ____________________ €
c) iného vo výške _________________________ €
Príjem osôb žijúcich v spoločnej domácnosti so žiadateľom :
................................................€
................................................€
K žiadosti priložiť rozhodnutie o poberaní dôchodku zo Sociálnej poisťovne
1. Žiadam o donášku stravy za podmienok uvedených vo VZN obce Víťaz č. 1/2013,
čl. 4, ktorým sa určuje poplatok za donášku stravy.
2. Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v informačnom systéme Obce Víťaz v
súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, na účely zabezpečenia
môjho stravovania.
Vo Víťaze, dňa : _____________________
podpis žiadateľa

