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Obecné zastupiteľstvo v Krajnom v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2010
o organizovaní spoločného stravovania
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie upravuje rozsah, podmienky a spôsob poskytovania
príspevku na stravovanie občanom obce Krajné.
Článok 2
Okruh občanov, ktorým sa poskytuje príspevok na stravovanie
O príspevok na stravovanie môže požiadať občan, ktorý má na území obce Krajné
trvalý pobyt a je:
a) poberateľom starobného dôchodku,
b) poberateľom invalidného dôchodku,
c) poberateľom sociálneho dôchodku,
do výšky 300 €, ktorý je jeho jediný zdroj príjmu alebo do výšky 500 €, ak o príspevok na
spoločné stravovanie požiadajú manželské dvojice.
Článok 3
Podmienky poskytnutia príspevku na stravovanie
Príspevok na stravovanie sa občanovi poskytne na základe jeho žiadosti. K žiadosti
občan musí doložiť:
• aktuálnu fotokópiu rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku
•
občiansky preukaz na overenie totožnosti
•
v prípade, ak sa žiadateľ rozhodne z dôvodu jeho zlého zdravotného stavu alebo
imobility poveriť osobu, ktorá bude stravu preberať, doloží žiadateľ písomné
poverenie osoby.
Písomnú žiadosť žiadateľ doručí do podateľne obecného úradu.
Pri splnení ustanovených podmienok bude žiadateľovi zaslaná odpoveď, kde bude
uvedená suma, v akej výške a odkedy sa mu bude doplácať za stravnú jednotku za každý
pracovný deň.

Článok 4
Spôsob zabezpečenia stravovania
Stravovanie sa zabezpečuje v rozsahu jedného teplého jedla denne v stravovacích
zariadeniach a spôsobom odberu nasledovne:
•
•
•

HANY Reštaurácia – p. Anna Haššanová, Krajné č. 14 – osobne, rozvoz
Jedáleň Základnej školy s Materskou školou v Krajnom - osobne
Pizzéria STOP Restaurant, Krajné č. 232 - osobne

Pod organizovaním spoločného stravovania v rozsahu jedného teplého jedla denne
sa rozumie:
1.
zabezpečenie a výdaj stravy v pracovných dňoch
2.
zabezpečenie donášky stravy do domácnosti žiadateľa v pracovných dňoch
zamestnancom stravného zariadenia HANY Reštaurácia
3.
poskytnutie finančného príspevku na úhradu časti stravnej jednotky od obce Krajné
Článok 5
Príspevok na stravovanie
Obec Krajné poskytne za jedno odobraté jedlo denne finančný príspevok podľa
výšky dôchodku nasledovne:
Jednotlivci:
od 250 €

do
do

250 €
300 €

0,66 €
0,50 €

Manželské dvojice: (dôchodok spolu)
od 465 €

do
do

465 €
500 €

0,66 €
0,50 €

pre každého z dvojice
- // -

Finančný príspevok bude Obec Krajné uhrádzať podľa počtu odobratých obedov a
na základe faktúry vystavenej stravným zariadením.
Príspevok na spoločné stravovanie sa môže meniť v prípade zvýšenia dôchodkov.
Občan je povinný pri zvyšovaní dôchodkov predložiť novú fotokópiu rozhodnutia sociálnej
poisťovne o výške dôchodku.
Ak občan odmietne predložiť fotokópiu aktuálnej výšky dôchodku, príspevok na
spoločné stravovanie mu bude pozastavený.
Článok 6
Spoločné ustanovenia
Zariadenia, ktoré poskytujú obedy po uzavretí príslušného mesiaca predložia
Obecnému úradu v Krajnom na úhradu faktúru a zúčtovanie poskytnutých obedov (menný
zoznam, počet vydaných obedov, vybrané finančné prostriedky a požadované finančné
prostriedky).
Občan, ktorý má nárok na príspevok na spoločné stravovanie je povinný
bezodkladne ohlásiť Obecnému úradu v Krajnom každú zmenu, ktorá ovplyvňuje
poskytovanie príspevku (zvýšenie dôchodku). Po predložení fotokópie rozhodnutia zo

sociálnej poisťovne o výške dôchodku nárok na príspevok na stravovanie bude opätovne
prehodnotený a pri zistení nesplnenia ustanovených podmienok bude občanovi príspevok
na stravovanie pozastavený.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupitelstvo v Krajnom dňa
29.4.2010 uznesením č. 2/2010 časť A bod 5
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli obce Krajné, t.j. 15.5.2010
V Krajnom dňa 30.4.2010

Ing. Vladislav Šuster
starosta obce

