Všeobecné záväzné nariadenie obce Pribeník č. 5/2007
o poskytovaní dotácií na obedy pre vybrané skupiny dôchodcov.
Obec Pribeník v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. p a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b, §
16 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov vydáva pre
územie obce toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN).
Článok I.
Všeobecné ustanovenia
Toto VZN upravuje rozsah, podmienky a spôsob poskytovania čiastočných úhrad za obedy
zo strany obce Pribeník.
Článok II
Okruh občanov, ktorým sa poskytuje stravovanie.
1. Okruh občanov, ktorým sa prispieva na stravovanie v rámci organizovania spoločného
stravovania tvoria starobní dôchodcovia, invalidní dôchodcovia, ťažko zdravotne postihnutí
občania, občania ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba - ktorí majú trvalé bydlisko v obci
Pribeník.
Samostatne žijúci dôchodca je osoba, ktorá žije v rodinnom dome sama, čiže nežije s ňou
žiadna blízka ani iná osoba a má trvalý pobyt v obci
Dvojica dôchodcov sú samostatne žijúci dôchodcovia manželia, príp. druh a družka, s ktorými
nebývajú v spoločnej domácnosti žiadne iné blízke ani iné osoby.
Dôchodca bývalý zamestnanec obce je dôchodca ktorá v čase dovŕšenia veku a nároku na
dôchodok bol zamestnancom obce.
2. Zľavy sa neposkytujú dôchodcom, ktorí sú v pracovnom pomere(vzťahuje sa to aj na dohody o
vykonaní práce príp. dohody o pracovnej činnosti).
3. Organizačne a personálne zabezpečujú výdaj zľavnených obedov vedúca školskej kuchyni.
4. Žiadateľ predloží vedúcej kuchyne originál rozhodnutia o výške dôchodku a rozhodnutie (ak je
poberateľom ) dávky a príspevku v hmotnej núdzi, ktorá sa počíta do príjmu a občiansky preukaz
( k dokumentácii si priloží fotokópie týchto dokladov a overí splnenie podmienok na poskytnutie
zľavy na obed). Po potvrdení vedúcou školskej kuchyne, ktorá zodpovedá za správnosť o
oprávnenosti poskytnutia zľavy na obed odstúpi 1 x spis na obecný úrad.
5. Vedúca školskej kuchyne dá súhlas k vydaniu obedov po úhrade objednaných obedov.
6. V prípade ak občan, ktorému sa poskytovalo stravovanie nevyužije túto možnosť v priebehu
troch mesiacov, je povinná vedúca kuchyne takéhoto občana vyradiť v evidencie a nahlásiť jeho
vyradenie obce Pribeník.
Článok III.
Spôsob zabezpečovania stravovania
1. Stravovanie sa zabezpečuje v školskej kuchyni pri ZŠ ul. Hlavná č. 215, Pribeník počas
školského roka v čase od 11,00 hod. do 11,30 hod.
2. Obedy sa vydávajú do prinesených obedárov v čase od 11,00 hod. do 11,30 hod. v dňoch
školského vyučovania.
3. Zmeny týkajúce sa prihlasovania a odhlasovania na obedy je potrebné nahlásiť minimálne 24
hodín vopred inak nebude akceptované.
Článok IV.

Príspevok na stravovanie
1. Príspevok na stravovanie pri organizovaní spoločného stravovania sa podľa príjmu určuje
v piatich príjmových pásmach.
2. Hodnota stravného lístka je 54,- Sk.
Návrh 1
_______________________________________________________________________________
Príjem v Sk

Úhrada občana
z celkovej ceny
stravného lístka

Príspevok obce
z celkovej ceny
stravného lístka

do 6 900
28,- Sk
26,- Sk
od 6 901 – 7 900
30,- Sk
24,- Sk
od 7 901 – 8 900
32 ,-Sk
22,- Sk
od 8 901 – 9 900
34 ,-Sk
20,- Sk
od 9 901
40 ,-Sk
14,- Sk
Pre dôchodcu ,bývalého zamestnanca obce platia kritéria ako pre zamestnancov obce Pribeník
Článok V.
Spoločné ustanovenia
1. Vedúca školskej kuchyne po uzavretí príslušného mesiaca predloží Obci Pribeník zúčtovanie
poskytnutých obedov (menný zoznam, počet vydaných obedov, vybrané finančné prostriedky,
požadované finančné prostriedky). Po odsúhlasení obcou Pribeník, pracovníčkou sociálneho
oddelenia Obecného úradu Pribeník budú do 25-eho dňa príslušného mesiaca požadované
finančné prostriedky zaslané príslušnej škole.
2. Povinnosťou odberateľa zľavnených obedov je bezodkladne ohlásiť zmenu svojich príjmov
týkajúce sa podmienok poskytovania zľavnených obedov a nové podmienky zdokumentovať.
Článok VI.
Kontrola ustanovení
1. Kontrolu oprávnenosti vydávania zľavnených obedov vykonávajú vedúca školskej kuchyne a
hlavný kontrolór obce.
2. Obec Pribeník si vyhradzuje právo v prípade porušenia podmienok tohto nariadenia, alebo
zneužitia vydávania zľavnených obedov na ukončenie ich vydávania a vymáhania vzniknutej
škody.
Článok VII.
Záverečné ustanovenia
Toto Všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí ObZ v Pribeníku dňa
16.októbra 2007.
Toto VZN nadobudne právoplatnosť a účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli
tj. 1.novembra 2007
V Pribeníku, dňa 16.10.2007
Pavol Fulop
starosta obce v.r.
Vyvesené dňa: 17.10.2007

