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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Hnilčík

č. 1/2014
o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods.1
zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov
a zákonom č. 195/1998 o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:

všeobecnom záväznom nariadení
§1
Účel všeobecne záväzného nariadenia
1. Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej nariadenia) je stanovenie výšky
a podmienok obce na poskytovanie:
Príspevku na stravovanie pre poberateľov dôchodkovej dávky
§2
Príspevok na stravovanie
1. Príspevok na stravovanie poskytuje obec poberateľom dôchodkovej dávky, t.j.
starobného a plného invalidného dôchodku, (ďalej dôchodcom), ktorí majú na území
obce trvalý pobyt na zníženie nákladov spojených so zabezpečovaním jedného teplého
obeda denne každý pracovný deň, neposkytuje sa na dni pracovného pokoja, soboty,
nedele.
2. Dodávateľom obeda je reštauračné zariadenie Hostinec Pod Krížom v Hnilčíku /ďalej
len reštauračné zariadenie /, ktoré je oprávnené poskytovať stravovacie služby.
3. Dôchodca môže obed odoberať osobne v priestoroch reštauračného zariadenie alebo
na základe dohody mu dodávateľ obeda zabezpečí dovoz do domácnosti..
§ 3
Podmienky poskytnutia príspevku
1. Dôchodca, ktorý podľa § 2 má nárok na poskytnutie príspevku na stravovanie, vyplní
žiadosť o poskytnutie príspevku, doloží kópiu rozhodnutia sociálnej poisťovne o
výške dôchodku a predloží obci. na schválenie.
§4
Výška príspevku na stravovanie
1. Výška poskytnutého príspevku na stravovanie pre dôchodcu zo strany obce je 0,30 €
na deň, za predpokladu predloženia a schválenia žiadosti o poskytnutie príspevku
s požadovanými prílohami.
2. Schválená výška príspevku platí na obdobie od 1.6.2014 do 31.12.2014
3. Pre ďalšie obdobie bude táto výška príspevku prehodnotená a odsúhlasená uznesením
OZ.

§5
Podmienky pre dodávateľa
1. Dodávateľ mesačne / do 5-tého dňa nasledujúceho mesiaca / vyučtuje obci faktúrou
príspevok na stravovanie vo výške uvedenej v bode 4 ods 1, podľa počtu vydaných
obedov dôchodcom Prílohou faktúry je menný zoznam dôchodcov, ktorým bol
vydaný obed. s uvedením dátumu vydania a prevzatia v príslušnom mesiaci.
§6
Spoločné ustanovenia
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva obce Hnilčík č. 19-16/5-2014 dňa 16.05.2014.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho zverejnení
na úradnej tabuli.
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