
Obec Horný Vadičov                         NÁVRH 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č.    2 /2019 
o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov 

 obce Horný Vadičov 
 

     Obec Horný Vadičov v súlade s ustanovením §3 ods. 2 a 4, §4 ods. 2, písm. p) a §6 ods. 1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §27 zákona č. 
417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, vydáva toto 

 všeobecne záväzné nariadenie 

Čl. 1 

Príspevok na stravovanie pre poberateľov dôchodkovej dávky 

1. Príspevok na stravovanie 

a) príspevok na stravovanie poskytuje obec poberateľom dôchodkovej dávky, t. j. 
starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku (zdravotné postihnutie nad 70 %), ktorí 
majú na území obce trvalý pobyt, na zníženie nákladov spojených so zabezpečovaním 
teplého jedla – obeda 

b) príspevok sa neposkytuje dôchodcom, ktorí majú ďalší príjem zo zárobkovej činnosti, tiež 
dôchodcom, ktorí majú neuhradené záväzky voči obci 

c) dodávateľom stravy, u ktorého si dôchodca môže uplatniť príspevok na stravovanie, je 
subjekt oprávnený poskytovať stravovacie služby, ktorý má s obcou uzavretú zmluvu 
o poskytovaní stravy (ďalej dodávateľ ). 

d) príspevok sa poskytuje vo forme zľavy, ktorú dodávateľ poskytne dôchodcovi vo výške 
ustanovenej týmto nariadením.  

2. Podmienky poskytnutia príspevku 

a) osoba, ktorá podľa ods. 1 písm. a), b) má nárok na poskytnutie príspevku na stravovanie, 
vyplní žiadosť o poskytnutie príspevku (príloha č. 1 tohto nariadenia) 

b) k žiadosti priloží súhlas so spracovávaním osobných údajov a čestné vyhlásenie o príjmoch 
(príloha č. 2 tohto nariadenia) 

c) obec bezodkladne, najneskôr do troch dní od podania žiadosti, oznámi 
žiadateľovi  súhlas/nesúhlas s odoberaním stravy 



3. Výška príspevku na stravovanie 

a) obec poskytuje príspevok na stravovanie pre dôchodcu  vo výške 0,50 € za každý odobratý 
obed 

b) dôchodca platí za stravu dodávateľovi  

4. Podmienky pre dodávateľa 

a) dodávateľ pripravuje jedlo vždy podľa jedálneho lístka, ktorým včas informuje dôchodcu 
o ponuke jedál 

b) dodávateľ zabezpečí pre dôchodcu dovoz stravy do domácnosti 

c) výška stravnej jednotky je stanovená dodávateľom, ktorý prípadné zmeny včas ohlási 
dôchodcovi 

d) dodávateľ vždy mesačne predloží obci faktúru na preplatenie poskytnutých zliav 
dôchodcom podľa skutočne odobratých obedov 

Čl. 2 

Záverečné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1. júla 2019 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom 

v Hornom Vadičove dňa 21. 6. 2019  uznesením číslo ................................ 
 
 
 

Návrh VZN zverejnený: 05.06.2019 

 

VZN schválené obecným zastupiteľstvom zverejnené: ........................................ 

 

 

 

 

V Hornom Vadičove         Miroslav Káčerik 
               starosta 

 

 



Príloha č. 1 

 

Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie 

 

Meno a priezvisko ............................................................................................ 

Dátum narodenia ........................................................... 

Bydlisko ........................................................................................................... 

     Žiadam o poskytnutie príspevku na stravovanie s účinnosťou od .......................................... 

Žiadam/nežiadam* o dovoz stravy na horeuvedenú adresu. 

Stravu budem odoberať na adrese: 

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

V Hornom Vadičove, dňa ...................................... 

 

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

 

OBEC HORNÝ VADIČOV s účinnosťou od ..................................................... súhlasí 

s poskytnutím príspevku na stravovanie v zmysle platného VZN o poskytovaní príspevku na 

stravovanie dôchodcov 

 

        ................................................. 
            Miroslav Káčerik – starosta 
 
 
 
 



 
*nehodiace sa prečiarknite 

Príloha č. 2 

OBEC HORNÝ VADIČOV 
Obecný úrad v Hornom Vadičove, Horný Vadičov 160. 023 45  Horný Vadičov 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov 

 

     Súhlasím so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, titul, stav, rodné číslo, 
bydlisko, druh dôchodku) pre účely vybavenia žiadosti o poskytnutie príspevku na 
stravovanie 

 

Meno, priezvisko, titul ..................................................................................................... 

Bydlisko: .......................................................................................................................... 

 

 

Vlastnoručný podpis ................................................... 

V Hornom Vadičove, dňa ............................................... 

 

ČESTNÉ PREHLÁSENIE 

 

Týmto čestne prehlasuje, že nikde nepracujem a nemám žiadny iný príjem 

 

Vlastnoručný podpis  ......................................................... 

V Hornom Vadičove, dňa ................................................... 


