Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Liptovská Osada
č.1/2018
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 príspevku na stravovanie pre dôchodcov
a ŤZP
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je stanovenie podmienok
poskytovania:
- Príspevku na stravovanie pre poberateľov dôchodkovej dávky
- príspevku na stravu Zdravotne ťažko postihnutých občanov
Článok 2
Príspevok na stravovanie
1) Príspevok na stravovanie poskytuje obec poberateľom
- starobného dôchodku,
- invalidného dôchodku, ak jeho držiteľ nie je v pracovnom pomere
- a držiteľom preukazu ŤZP podľa kategórii v tomto VZN
(ďalej len „dôchodcom a ŤZP), ktorí majú na území obce trvalý pobyt, za účelom zníženia
nákladov spojených so zabezpečením teplého jedla – obeda.
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 – Zariadenie opatrovateľskej služby 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 .
§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. Do sedem dní od podania kompletnej
žiadosti obec oznámi žiadateľovi výšku denného príspevku na stravovanie a spôsob mesačného

poskytovania príspevku. Dôchodca, ktorý má ešte mimo dôchodku príjmy z iných zárobkových
činnosti je povinný predložiť Obecnému úradu Liptovská Osada čestné vyhlásenie o výške týchto
príjmov.
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
Výška príspevku na stravovanie
1)Cena stravného lístka sa určuje na 3,40 €

2) Výška príspevku Obce podľa jednotlivých kategórií:
a)Samostatne žijúca FO s preukazom ŤZP nad 80 rokov s výškou starobného dôchodku do
300 €: príspevok obce : 2€ konečná cena lístka: 1,40 €.
b)Samostatne žijúca FO s preukazom ŤZP pred dôchodkovým vekom s príjmom do 300 €:
príspevok obce je 1,70 €, konečná cena lístka: 1,70 €.
c)Spoločne žijúce FO v domácnosti z ktorých je jedna s preukazom ŤZP so spoločným
príjmom nižším ako je 1,3 násobok životného minima v aktuálnom roku:
príspevok obce je 1,70 €, konečná cena lístka: 1,70 €.
d) FO so starobným dôchodkom - príspevok obce

- konečná cena stravného lístka

do 300 €.…………………………….........1,70€……………….....1,70€ /stravný lístok
od 300,01€ - do 400€…………….......…1,40€……..…..…...…..2,00€ /stravný lístok
od 400,01€ - do 500€…………….......…1,10€……………….....2,30€ /stravný lístok
od 500,01€ - do 600€……………...........0,80€……………….…2,60€ /stravný lístok
nad 600€………………………….......…..0,50€…………………..2,90€ /stravný lístok

§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.

§6
Spoločné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva
v Liptovskej Osade uznesením č.16/2018 dňa 23.3.2018.
2) Toto nariadení ruší predošlé VZN o výške poplatku za stravu pre dôchodcov.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.5.2018
Zverejnené: 26.3.2018
Zvesené: 10.4.2018

Ing. Róbert Kuzma
starosta obce

