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Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2018 ktorým sa určuje postup pri
poskytovaní stravovania starobným a invalidným dôchodcom v obci Važec
Obecné zastupiteľstvo vo Važci v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 Zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov sa uznieslo na VZN, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní stravovania
starobným a invalidným dôchodcom v obci Važec

ČI. I
Úvodné ustanovenie
1. Stravovanie dôchodcov je služba obyvateľom, ktorú Obec Važec poskytuje v
rámci svojho sociálneho programu za podmienok stanovených v tomto
Všeobecne záväznom nariadení občanom obce, ktorí sú poberateľom
starobného alebo invalidného dôchodku a sú prihlásení v obci Važec k
trvalému pobytu.
2. Stravovanie je zabezpečované v zariadení školskej jedálne Základnej školy vo
Važci, ktorej zriaďovateľom je Obec Važec, a ktorá spĺňa legislatívne
predpoklady (napr. kapacitné, prevádzkové a pod.) na výkon tejto služby.
3. Záujemca o stravovanie, ktorý spĺňa podmienky stanovené týmto všeobecne
záväzným nariadením, o poskytovanie služby písomne požiada.
4. Záujemca o stravovanie, ktorý splnil podmienky stanovené týmto všeobecne
záväzným nariadením a je mu predmetná služba zabezpečovaná, sa pre účely
tohto všeobecného záväzného nariadenia nazýva ,, stravník".

ČI. II
Predmet služby
1. Predmetom služby je poskytovanie hlavného jedla - obeda - stravníkovi v
zariadení školskej jedálne Základnej školy vo Važci podľa jedálneho lístka
schváleného na príslušný týždeň vedúcou tohto zariadenia. Hmotnosť hotovej
porcie jedla musí zodpovedať hmotnosti hotovej porcie podľa 2. finančného
pásma kategórie 15-18/19 rokov.
2. Stravníkovi bude jedlo vydané do thermoobedára.
3. Cena jedla je určená výškou nákladov na nákup potravín+ režijných nákladov.
4. Príspevok Obce Važec na cenu stravného lístka pre starobných a invalidných
dôchodcov je nasledovný:

Príjem občana/mesiac

Úhrada občana % podiel z
celkovej strany stravného lístka

Príspevok obce % podiel z
celkovej ceny stravného lístka

Do 400,00 €

82 %

18 %

Od 400,01 €

100 %

0%

5. Výšku dôchodku budú dôchodcovia preukazovať rozhodnutím Sociálnej
poisťovne.

ČI. Ill
1. Žiadateľ v žiadosti uvedie údaje:
a)
b)
c)
d)
e)

meno a priezvisko
adresa trvalého pobytu
dátum narodenia
číslo občianskeho preukazu
kontaktné údaje (telefón)

2. Žiadateľ žiadosť doručí na Obecný úradu vo Važci. V prílohe žiadosti je
žiadateľ povinný doložiť kópiu aktuálneho rozhodnutia Sociálnej poisťovne za
účelom preukázania skutočnosti, že ide o poberateľa starobného alebo
invalidného dôchodku.
3. O splnení, resp. nesplnení podmienok, informuje obec žiadateľa formou
písomného oznámenia. V prípade, že žiadateľ spĺňa podmienky stanovené v
tomto všeobecne záväznom nariadení, školská jedáleň mu vydá stravné
lístky.
4. Obecný úrad vo Važci vedie prvotnú evidenciu žiadostí o poskytovanie stravy
v zariadení školskej jedálne a vydaných oznámení. Vedúca školskej jedálne
vedie podrobnú evidenciu stravníkov dôchodcov ( čl. III ods. 4 tohto
všeobecne záväzného nariadenia) a zabezpečuje vyúčtovanie príspevku obci
podľa počtu odobraných obedov na obecnom úrade prostredníctvom
mesačnej fakturácie.

ČI. IV
Osobitné ustanovenia
1. Obec Važec má právo zrušiť poskytovanie tejto služby v zariadení školského
stravovania ak toto zariadenie prestane spĺňať legislatívne predpoklady na
poskytovanie stravovania stravníkom.
ČI. V
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
vo Važci dňa .
Všeobecne záväzné nariadenie obce Važec č.1/2018 nadobúda účinnosť
Vo Važci dňa

Ing. Milan Lištiak
starosta Obce Važec

