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Obecné zastupiteľstvo Obce Poľný Kesov sa v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 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
sa

uznieslo
na tomto

Všeobecne záväznom nariadení
č. 2 / 2019
o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov

Článok 1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „nariadenie“ ) upravuje podmienky a účel
poskytovania príspevku, výšku príspevku a spôsob zabezpečenia stravovania dôchodcov s
trvalým pobytom na území obce Poľný Kesov (ďalej len „obec“). Príspevok je
nenárokovateľná finančná podpora.

Článok 2
Podmienky poskytovania príspevku
1. Príspevok na stravovanie poskytuje obec poberateľom dôchodkovej dávky ( ďalej len
„dôchodca“ ), ktorí majú trvalý pobyt na území obce a sú poberateľmi:
a) starobného dôchodku,
b) predčasného starobného dôchodku,
c) invalidného dôchodku s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad
70 %,
d) sociálneho dôchodku.
2. Nárok na poskytovanie príspevku sa preukazuje:
a) občianskym preukazom na overenie totožnosti a preukázanie trvalého pobytu v obci,
b) fotokópiou rozhodnutia Sociálnej poisťovne o priznaní starobného dôchodku,
predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku s mierou poklesu
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 %, sociálneho dôchodku,
c) čestným vyhlásením o tom, že nemá iný peňažný alebo nepeňažný príjem, podliehajúci
dani z príjmov fyzických osôb.
3. Na príspevok nemá nárok žiadateľ, ktorý nemá vysporiadané záväzky voči obci.

Článok 3
Výška príspevku
1. Výška príspevku na stravovanie sa určuje v sume 1,00 Eur na jednu stravnú jednotku
bez ohľadu na výšku dôchodku.
Článok 4
Spôsob zabezpečenia stravovania a platby
1. Žiadateľ o poskytnutie príspevku na stravovanie predloží na Obecnom úrade v Poľnom
Kesove:
a) písomnú žiadosť o poskytovanie príspevku na stravovanie ( Príloha č. 1 k tomuto
nariadeniu ),
b) fotokópiou rozhodnutia Sociálnej poisťovne o priznaní starobného dôchodku,
predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku s mierou poklesu
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 %,
c) čestné prehlásenie o tom, že nemá iný peňažný alebo nepeňažný príjem podliehajúci
dani z príjmov fyzických osôb ( Príloha č. 2 k tomuto nariadeniu),
d) súhlas so spracovaním osobných údajov ( Príloha č. 3 k tomuto nariadeniu),
2. Potvrdenie o výške príjmu ( výmer ) bude žiadateľ opakovane predkladať každoročne a to
vždy do 31.januára.
3. Žiadateľovi bude poskytnuté stravovanie v rozsahu jednej stravnej jednotky počas
pracovných dní v príslušnom roku. Stravná jednotka pozostáva z polievky a hlavného
jedla. Príspevok sa neposkytuje v dňoch pracovného pokoja, počas sviatkov, ani v období
prerušenia prevádzky resp. sanitárnych dní u dodávateľa stravy a pod.
4. Dôchodca si môže uplatňovať príspevok na stravovanie len vtedy, ak odoberá stravu u
dodávateľa, s ktorým obec uzatvorila zmluvu o poskytovaní stravy.
5. Dodávateľ pripravuje jedlo vždy podľa jedálneho lístka, ktorým včas informuje dôchodcu
o ponuke jedál. Dodávateľ zabezpečí dovoz stravy priamo do domácnosti občana.
6. Zoznam dôchodcov, ktorým bude poskytnutý príspevok, poskytne dodávateľovi obec a
podľa potreby ho bude aktualizovať.
7. Dôchodca uhrádza cenu stravnej jednotky priamo u dodávateľa.
8. Dodávateľ vždy po skončení mesiaca predloží obci faktúru podľa počtu odobratých
obedov, na ktoré bol poskytovaný príspevok na stravovanie. Prílohou k faktúre je výkaz
stravovaných osôb a odobratých stravných jednotiek za predchádzajúci mesiac.

Článok 5
Povinnosti dodávateľa stravy
1. Výška stravnej jednotky je stanovená dodávateľom, ktorý prípadné zmeny včas ohlási
poberateľovi sociálnej výpomoci a obci.
2. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a množstvo vydávanej stravy pri dodržiavaní všetkých
hygienických a bezpečnostných predpisov.
3. Dodávateľ bude pripravovať a dodávať denne jedno hlavné jedlo a polievku podľa receptúr
závodného stravovania na základe týždenného jedálneho lístka.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Poľný Kesov dňa 29. apríla
2019 uznesením číslo 47/2019.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 16. mája 2019.

Ing. Ľubica Poluchová
starostka obce

Príloha č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu
stravovanie dôchodcov

č. 2/2019 o

poskytovaní

finančného príspevku na

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na stravovanie

Meno a priezvisko: .................................................................................................................
Dátum narodenia: ..................................................................................................................
Trvalý pobyt: .........................................................................................................................
Druh dôchodku ..................... .............................................................................................*)
Žiadam o poskytnutie príspevku na stravovanie s účinnosťou od ........................................

V Poľnom Kesove dňa: ......................................

..............................................................................
vlastnoručný podpis žiadateľa

*) fotokópia rozhodnutia Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku

Príloha č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2019 o poskytovaní finančného príspevku na
stravovanie dôchodcov
Čestné prehlásenie
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.

V Poľnom Kesove dňa: ......................................

..............................................................................
vlastnoručný podpis žiadateľa

Príloha č. 3
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2019 o poskytovaní finančného príspevku na
stravovanie dôchodcov
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Meno/priezvisko:

.....................................................................................................

Trvalý pobyt:

.....................................................................................................

Dátum narodenia: ....................................................................................................
(ďalej len „dotknutá osoba“ )
Nižšie podpísaná dotknutá osoba dávam súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 5
písm. a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľovi:
Prevádzkovateľ: Obec Poľný Kesov, Poľný Kesov 68, 951 15 Mojmírovce
IČO:
00 308 391
DIČ:
2021252783
v rozsahu: predloženom v mojej žiadosti o poskytnutie príspevku na stravovanie a v
priložených prílohách
na účel: posúdenia oprávnenosti nároku na poskytnutie príspevku na stravovanie dôchodcov v
zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Poľný Kesov č. 2 / 2019

súhlas poskytujem na obdobie*: ...............................................
(uveďte počet mesiacov alebo rokov, alebo presný dátum do ktorého nám súhlas poskytujete)
V Poľnom Kesove dňa .......................................

.........................................................................
podpis dotknutej osoby

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------* V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať
súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na
zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred
poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá
osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila.

