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Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Liptovská Osada
č. 3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Osade v zmysle § 4 ods. 3 písmeno p) a § 6 ods. 1 zákona
SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v súlade s § 58
zákona NR SR 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 vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie
o podmienkach poskytovania stravovania pre osoby, ktoré poberajú
starobný dôchodok s trvalým pobytom v obci Liptovská Osada
v jedálni ZOS a ZpS Liptovská Osada
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je stanovenie podmienok
poskytovania:
- príspevku na stravovanie pre poberateľov dôchodkovej dávky
Článok 2
Príspevok na stravovanie
1) Príspevok na stravovanie poskytuje obec poberateľom
- starobného dôchodku,
2) Poskytovanie príspevku na stravovanie nie je nárokovateľnou službou.
3) Na príspevok nemá nárok občan, ktorý nemá vysporiadané záväzky voči obci po lehote
splatnosti.
4) Dodávateľom stravy, u ktorého si môže dôchodca uplatniť príspevok na stravovanie je Obec
Liptovská Osada – Kuchyňa - Zariadenia opatrovateľskej služby a zariadenie pre seniorov
Liptovská Osada .
5) Príspevok sa poskytuje vo forme zľavy, ktorou dodávateľ stravy zníži konečnú cenu
stravného lístka podľa ustanovenej ceny uvedenej v tomto VZN.
6) Dôchodca bude stravu odoberať osobne v priestoroch kuchyne Zariadenia opatrovateľskej
služby a zariadenia pre seniorov Liptovská Osada č.s. 306 .
§3
Podmienky poskytnutia príspevku.
1) Občan, ktorý má podľa § 2 tohto VZN nárok na poskytnutie príspevku na stravovanie, vyplní
žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie a predloží doklad o aktuálnej výške dôchodku.
Potvrdenie o výplate dôchodku predloží žiadateľ vždy do 15 dní po skončení kalendárneho roka
alebo do 15 dni po každej úprave dôchodku, z dôvodu prehodnotenia výšky príspevku. Tlačivo
žiadosti o poskytnutie príspevku dôchodcovi tvorí prílohu č. 1 tohto VZN. Dôchodca, ktorý má
ešte mimo dôchodku príjmy z iných zárobkových činnosti je povinný predložiť Obecnému
úradu Liptovská Osada čestné vyhlásenie o výške týchto príjmov.
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2) Dôchodca a ŤZP môže odoberať stravu v Zariadení opatrovateľskej služby za zníženú cenu
lístka o príspevok podľa jednotlivých kategórií uvedených v tomto VZN.
3) Príspevok na stravovanie sa poskytuje dôchodcovi podľa § 2 na každý pracovný deň v
mesiaci. Neposkytuje sa na dni pracovného pokoja, soboty a nedele.

§4
Celková cena stravného lístka obce, cena stravného lístka pre verejnosť / „i“ / a cena
stravného lístka pre FO , ktoré sú poberateľmi starobného dôchodku sa stanovuje
nasledovne

1) Celková cena stravného lístka obce ................................................................. 3,50 €/ks

2) Cena stravného lístka pre verejnosť / tzv. „ i „ /................................................ 3,50 €/ks

3) Cena stravného lístka pre FO s trvalým pobytom v obci Liptovská Osada, ktorá je
poberateľom starobného dôchodku

- mesačný starobný dôchodok do 200,00 € ............................................................. 2,50 €/ks
/ výška príspevku obce ................ 1,00 €/ks /

- mesačný starobný dôchodok od 200,01 € do 500,00 € ......................................... 2,90 €/ks
/ výška príspevku obce ................ 0,60 €/ks /

- mesačný starobný dôchodok nad 500,01 € ........................................................... 3,20 €/ks
/ výška príspevku obce ................ 0,30 €/ks /

§5
Podmienky pre dodávateľa
1) Dodávateľ pripravuje jedlo vždy podľa jedálneho lístka, ktorým včas informuje stravníkov
o ponuke jedál.
2) Dodávateľ poskytuje dôchodcovi stravu v priestoroch kuchyne Zariadenia opatrovateľskej
služby.
3) Výška stravnej jednotky je stanovená dodávateľom stravy – obcou, ktorá je povinná prípadné
zmeny včas ohlásiť dôchodcovi .
4) Sumu ceny obeda (po poskytnutí zľavy) uhradí občan dodávateľovi stravy podľa ním
zadaných podmienok.
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§6
Spoločné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva
v Liptovskej Osade uznesením č................/2019 na zasadnutí, ktoré sa konalo dňa ................
2) Toto nariadení ruší predošlé VZN č. 1/2018 o výške poplatku za stravu pre dôchodcov.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť ..........................2019
Zverejnené: 28.05.2019
Zvesené:

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

Ing. Róbert Kuzma
starosta obce
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