Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Lada
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci LADA
VZN nadobúda účinnosť

dňa: 21.11.2017
dňa: 13.12.2017
dňa: 01.01.2018

Obecné zastupiteľstvo obce Lada, v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších predpisov vydáva všeobecné
záväzné nariadenie o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov.

Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2017
o poskytovaní stravovania pre občanov obce Lada.
Článok 1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje rozsah, podmienky a spôsob poskytovania
príspevku na stravovanie občanom obce Lada.

Článok 2
Okruh občanov, ktorým sa poskytuje stravovanie
1. Stravovanie sa poskytuje občanovi, ktorý:
a) je dôchodca nad 62 rokov, prihlásený k trvalému pobytu na území obce
b) je invalidným dôchodcom, prihlásený k trvalému pobytu na území obce
c) alebo pre svoj nepriaznivý zdravotný stav je odkázaný na pomoc, ak jeho stravovanie
nemožno zabezpečiť inak.
2. Poskytovanie príspevku na stravovanie :
a) dôchodca nad 62 rokov, prihlásený k trvalému pobytu na území obce
b) dôchodca nad 62 rokov, ktorý požiada obec o príspevok na stravovanie musí mať
vyrovnané všetky záväzky voči obci Lada
Článok 3
Výška príspevku
Príspevok obce na stravovanie je vo výške 0,50 EUR pre dôchodcu nad 62 rokov.
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Článok 4
Spôsob zabezpečenia stravovania
1. Záujem o stravovanie nahlási občan na obecnom úrade.
2. Žiadateľovi bude poskytnuté stravovanie v rozsahu jednej stravnej jednotky počas
pracovných dní v príslušnom roku. Stravná jednotka pozostáva z polievky a hlavného
jedla dodávaná od dodávateľa s ktorým má obec uzatvorenú zmluvu.
3. Občan si objednáva stravu na základe jedálneho lístka na obecnom úrade.
4. Strava je dodávaná v obedároch, ktoré zakúpil obecný úrad pre dôchodcov nad 62 rokov.
Ostatní stravníci si obedáre zabezpečujú sami.
5.

Dôchodcom a imobilným občanom je zabezpečená dodávka stravy domov.

6. V nepredvídateľných situáciách a mimoriadnych prípadoch si dôchodca vyzdvihne stravu
osobne na obecnom úrade.
7. Občan uhrádza cenu podľa skutočne odobratého množstva stravy v hotovosti na obecnom
úrade po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.
8. Obec uhrádza stravovaciemu zariadeniu náklady na dodané jedlo na základe predloženej
faktúry podľa skutočne odobratého množstva stravy.
9. Príspevok pre dôchodcov obce poskytuje
vyčlenených na tento účel z rozpočtu obce.

obec z objemu finančných prostriedkov

Článok 5
Záverečné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Lade, dňa 13.12.2017,
uznesením č. 245/2017.
Toto všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2018.

V Lade 14.11.2017
Vyvesené: 13.12.2017
Ing. Milan Hudák
starosta obce

Zvesené: 29.12.2017
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Príloha č. 1
Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie
Meno, priezvisko: ............................................................................
Dátum nar.:......................................................................................
Bydlisko:..........................................................................................
Žiadam o poskytnutie príspevku na stravovanie s účinnosťou od..................... .
Stravu si budem/nebudem odoberať sám. Žiadam/nežiadam o dovoz stravy na horeuvedenú
adresu.
Stravu budem odoberať pravidelne od zariadenia:............................................
V Lade dňa:................................... ...................................................
Obec Lada s účinnosťou od: ........................................ súhlasí s poskytnutím príspevku na
stravovanie vo výške: ......................................... .

...................................................
Ing. Milan Hudák
starosta obce

3

Príloha č. 2
Obec Lada, Lada 240, 082 12 Kapušany
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súhlasím so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, titul, stav, rodné číslo,
bydlisko, výška dôchodkovej dávky) pre účely vybavenia žiadosti o poskytnutie príspevku na
stravovanie.
Meno, priezvisko, titul:.................................................................
Bydlisko: .....................................................................................
Vlastnoručný podpis: ..................................................................
V Lade, dňa: .............................................................
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