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...........................................
Štefan Peňák
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Kline 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

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce K L I N
č. 15/2013
o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov

§1
Účel všeobecne záväzného nariadenia
1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je stanovenie
podmienok poskytovania:
- Príspevku na stravovanie pre poberateľov dôchodkovej dávky.

§2
Príspevok na stravovanie
1) Príspevok na stravovanie poskytuje obec poberateľom dôchodkovej dávky, t.j.:
- starobného dôchodku,
- invalidného dôchodku,
- sociálneho dôchodku
(ďalej len „dôchodcom), ktorí majú na území obce trvalý pobyt, za účelom zníženia
nákladov spojených so zabezpečením teplého jedla – obeda.
2) Príspevok sa neposkytuje občanom, ktorí sú poberateľmi dôchodkových dávok
uvedených v ods. 1 a zároveň pracujú a poberajú ďalší príjem zo zárobkovej činnosti.
3) Poskytovanie príspevku na stravovanie nie je nárokovateľnou službou.
4) Na príspevok nemá nárok občan, ktorý nemá vysporiadané záväzky voči obci po lehote
splatnosti.
5) Dodávateľom stravy, u ktorého si môže dôchodca uplatniť príspevok na stravovanie je
zariadenie školského stravovania – t.j. Školská jedáleň Klin č. 325 a Výdajná školská
jedáleň Klin č. 122, ktorých zriaďovateľom je obec Klin a ktoré spĺňa legislatívne ako
aj iné predpoklady (napr.: kapacitné, prevádzkové, súhlas zriaďovateľa, hygieny a pod.)
na výkon tejto služby. Dodávateľom môže byť aj iný subjekt oprávnený poskytovať
stravovacie služby, ktorý má s obcou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní stravy (ďalej len
„dodávateľ“).
6) Príspevok sa poskytuje vo forme zľavy, ktorú dodávateľ stravy poskytne dôchodcovi vo
výške ustanovenej týmto VZN. Poskytnutie zľavy je dodávateľ povinný potvrdiť
pečiatkou a svojim podpisom pri každom poskytnutí stravy vo formulári podľa prílohy č.
2 tohto VZN.

7) Dôchodca bude stravu odoberať osobne v priestoroch Školskej jedálne č. 325 (Materská
škola), Výdajnej školskej jedálne č. 122 (Základná škola), prípadne v iných priestoroch,
ktoré určí Obec v spolupráci s iným dodávateľom stravy, s ktorým má obec uzatvorenú
zmluvu o poskytovaní stravy.
§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. Tlačivo žiadosti o poskytnutie príspevku dôchodcovi tvorí prílohu č. 1 tohto
VZN. Ihneď, alebo najneskôr do troch dní od podania kompletnej žiadosti obec oznámi
žiadateľovi výšku denného príspevku na stravovanie a spôsob mesačného poskytovania
príspevku.
2) Dôchodca môže odoberať stravu a uplatňovať si tak príspevok na stravovanie
u dodávateľa, ktorý spĺňa podmienky podľa § 2 ods. 3 tohto 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, a v zariadeniach
školského stravovania ani v období školských prázdnin.
§4
Výška príspevku na stravovanie
1) Výška poskytnutého príspevku na stravovanie bude určená po predložení žiadosti
o poskytnutie príspevku a dokladu o výške dôchodku nasledovne:
Výška dôchodku
do 239,99 Eur

Príspevok obce
za 1 obed
0,75 Eur

od 240,00 do 399,99 Eur

0,50 Eur

od 400,00 do 549,99 Eur

0,25 Eur

nad 550,00 Eur

0,00 Eur

2) Výšku poskytnutého príspevku podľa ods. 1 môže zmeniť Obecné zastupiteľstvo
uznesením.
§5
Podmienky pre dodávateľa
1) Dodávateľ pripravuje jedlo vždy podľa jedálneho lístka, ktorým včas informuje dôchodku
o ponuke jedál.
2) Dodávateľ poskytuje dôchodcovi stravu v priestoroch Školskej jedálne č. 325 v čase od
12.15 hod – 13.00 hod., Výdajnej školskej jedálne č. 122 v čase od 11,00 hod. – 12.00
hod., prípadne v iných priestoroch, ktoré určí obec v spolupráci s iným dodávateľom
stravy, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní stravy.
3) Výška stravnej jednotky je stanovená dodávateľom stravy, ktorý je povinný prípadné
zmeny včas ohlásiť dôchodcovi ako aj obci.
4) Dodávateľ vždy po ukončení mesiaca predloží obci faktúru na preplatenie príspevku obce
dôchodcom (t. j. poskytnutej zľavy). Prílohou faktúry je aj kópia vyplneného formulára

„Stravné lístky pre dôchodcov“ podľa prílohy č.2 tohto VZN. Zvyšnú 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 Kline č. 110/A/1/2013 dňa 13.12.2013.
2) Toto nariadení ruší príslušné ustanovenia VZN č. 6/2012 o určení postupu, podmienok
a výške úhrady za poskytované sociálne služby týkajúce sa poskytovania sociálnej služby
v jedálni.
Konkrétne v Čl. I., § 1 Základné ustanovenia sa ruší a vypadá písmeno d) poskytovanie
sociálnej služby v jedálni, ďalej v Čl. III. Podporné služby vypadá celé ustanovenie § 10
Poskytovanie sociálnej služby v jedálni a vypadá Príloha č. 7 Žiadosť o poskytnutie
sociálnej služby v jedálni (stravovanie) uvedeného VZN.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2014.

V Kline dňa 26.11.2013

Štefan Peňák
starosta obce

Príloha č. 1

Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie
Meno a priezvisko: ..............................................................................
Dátum narodenia: .................................................................................
Bydlisko: ..............................................................................................
Druh a výška dôchodku: .....................................................................................................................
................................................................................................................................................ 1):

Žiadam o poskytnutie príspevku na stravovanie s účinnosťou od ...................................
Stravu si budem odoberať sám, pravidelne od zariadenia, s ktorým má Obec Klin
dojednanú zmluvu o dodávke stravy.
Platby sa zaväzujem uhrádzať pravidelne vždy k 15. dňu v mesiaci prevádzkovateľovi
zariadenia.
Zároveň čestne prehlasujem, že ako dôchodca okrem dôchodku nepoberám
žiadny iný príjem zo zárobkovej alebo inej podobnej činnosti a že všetky údaje v žiadosti
sú pravdivé a som si vedomý (á) právnych následkov z uvedenia nepravdivých údajov.
Súčasne v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov dávam obci Klin svojim podpisom písomný súhlas na spracovanie
osobných údajov (meno, priezvisko, titul, stav, rodné číslo, bydlisko, výška dôchodkovej
dávky) pre účely vybavenia žiadosti o poskytnutie príspevku na stravovanie.

V Kline, dňa: .............................

...............................................
vlastnoručný podpis žiadateľa

1)

Žiadateľ je povinný predložiť aktuálne rozhodnutie o výške a druhu dôchodku

Príloha č. 2

Stravné lístky pre dôchodcov za mesiac: ............... 2013
Meno, priezvisko: ...............................................................................
Dátum nar.: ........................................................................................
Bydlisko: ............................................................................................
Výška príspevku: ...............................................................................
Spôsob odberu: ..................................................................................

dodávateľ stravy
pečiatka a podpis
V Kline, dňa: ..................................................
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POUČENIE
1. Dodávateľ stravy je povinný označiť odber stravy pečiatkou zariadenia a podpisom oprávnenej
osoby vždy v deň odberu stravy na tlačivo stravné lístky.
2. Deň, kedy stravu občan neodoberal, označí krížikom.

Príloha č. 3

Zmluva o poskytovaní stravy
1.

Zmluvné strany

Dodávateľ:
Obchodný názov spoločnosti:
Sídlo:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontakt:
Odberateľ:
Obchodný názov spoločnosti:
V zastúpení:
Sídlo:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Kontakt:

Obec KLIN
Štefan Peňák, starosta obce
Klin č. 199, 029 41 Klin
PRIMA Banka Slovensko, a.s.
4007219003/5600
00314544
2020571652
043/5584 321, 043/5584 997
uzatvárajú túto zmluvu o stravovaní

I.
Predmet zmluvy
1.) Premetom tejto zmluvy je dodávka stravy pre dôchodcov a podmienky, za ktorých bude strava
dodávaná.

II.
Podmienky poskytovania stravy
1.) Dodávateľ bude pripravovať a dodávať denne jedno hlavné jedlo a polievku podľa receptúr
závodného stravovania na základe týždenného jedálneho lístka v čase od 11.00 hod. do 13.00 hod.
vo vlastných na to vytvorených priestoroch.
2.) Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a množstvo vydávanej stravy pri dodržiavaní všetkých
hygienických a bezpečnostných predpisov.

III.
Doba plnenia
1.) Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 1 mesiac od doručenia výpovede.
2.) Odberateľ môže v prípade nedodržania podmienok uvedených v článku II. bod 1.,2.,3., od zmluvy
odstúpiť.

IV.
Cena za služby a spôsob úhrady
1.) Cena jedného stravného jedla a polievky je stanovená nasledovne: 2,51 Eur.
2.) Príspevok na stravné bude fakturované mesačne, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca
v mesiaci, so splatnosťou 14 dní.
3.) Pri fakturácii dodávateľ zároveň predloží vyplnené tlačivo Stravné lístky pre dôchodcov.

V.
Reklamácie a sankcie
1.) Zmluvné strany sa dohodli, že vzniknuté reklamácie budú riešiť do 24 hodín od ich vzniku.
2.) Prehodnotenie podmienok zmluvy je možné 4 – krát do roka v prípade zmeny ceny stravného
lístka v závislosti od prepočtu režijných nákladov spojených so zabezpečením stravovania (ceny
vstupných surovín a energií, osobné a vecné náklady dodávateľa stravy).
3.) Prípadné zmeny a doplnky zmluvy je možné riešiť len dohodou zmluvných strán.

Zmluva nadobúda účinnosť ..........................
V Kline dňa .......................

.........................................
odberateľ

..........................................
dodávateľ

