OBEC

VINODOL

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Vinodol
číslo 2/2019

o zásadách poskytovania nenávratného finančného príspevku na stravovanie dôchodcov
a zdravotne postihnutých osôb v účelovom stravovaní Obce Vinodol a o rozvoze stravy
odkázaným osobám.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019:
-vyvesený na úradnej tabuli dňa: 18.11.2019
-zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 18.11.2019
-zverejnený na internetovej adrese obce dňa: 18.11.2019
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2019 do
(včítane): 28.11.2019
Doručené pripomienky (počet): 0
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 schválené Obecným zastupiteľstvom vo Vinodole dňa
5.12.2019 uznesením č. 91/2019
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 10.12.2019
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 zvesené z úradnej tabule obce dňa: 27.12.2019
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce: 10.12.2019
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 zverejnené na internetovej adrese obce dňa: 10.12.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 nadobúda účinnosť dňom
28.12.2019.

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole v zmysle § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „VZN“)

Článok 1
Úvodné ustanovenia

Týmto VZN sa vydávajú Zásady na prideľovanie nenávratného finančného príspevku ( ďalej
len „NFP“) z rozpočtu obce Vinodol na stravovanie dôchodcov a zdravotne postihnutých osôb
v účelovom stravovaní a o rozvoze stravy odkázaným osobám ( ďalej len „ Zásady“ ). Zásady
tvoria prílohu č. 1 tohto VZN. Príloha č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN.

Článok 2
Poskytovanie NFP z rozpočtu obce Vinodol
1. Poskytovateľom NFP z rozpočtu obce Vinodol je Obec Vinodol.
2. Poskytovateľ prispieva na jedno teplé jedlo – obed počas pracovných dní.
3. Príspevok sa môže poskytnúť príjemcovi - fyzickej osobe s trvalým pobytom na
území obce, ktorá dovŕšila vek alebo dôvod potrebný na nárok na dôchodok podľa
osobitného predpisu ( ďalej len „ príjemca“ ).

Článok 3
Výška NFP z rozpočtu obce Vinodol
1. Výška NFP z rozpočtu Obce Vinodol je % podielom z celkovej ceny stravného – za

obed v závislosti od príjmu príjemcu uvedeného v článku 2, bode 3 tohto VZN.
2. Suma NFP z rozpočtu Obce Vinodol je upravená v tabuľke, ktorá je uvedená v prílohe
č. 2. Táto príloha tvorí neoddeliteľnú časť tohto VZN. Suma NFP z rozpočtu Obce
Vinodol sa mení pravidelne so zmenami výšky dôchodku príjemcu k 01.01. toho
ktorého roka.

Článok 4
Spôsob zabezpečenia stravovania
1. Stravovanie zabezpečuje poskytovateľ podľa článku 2 bodu 1 tohto VZN.
2. Príjemca si stravu objednáva v kancelárii Obecného úradu u vedúcej Účelového
zariadenia Obce Vinodol, pričom nárok na príspevok dokladuje rozhodnutím obce
o poskytnutí NFP.
3. Príjemca uhrádza poskytovateľovi výšku ceny za jedlo zníženú o NFP poskytovateľa
uvedený v článku 3 tohto VZN.
4. Príjemca je povinný vždy do konca februára nového kalendárneho roka predložiť
poskytovateľovi NFP:
 Rozhodnutie sociálnej poisťovne o zvýšení dôchodku (starobný, invalidný,
vdovský a vdovecký dôchodok)
 Ak sa príjemca medzičasom zamestnal, tak potvrdenie o výške príjmu
 Potvrdenie o ostatných príjmoch, ktoré mu od doby vydania rozhodnutia
o poskytnutí NFP vznikli (prídavky na deti, výživné, príspevok na bývanie,
sociálne dávky...).
5. Príjemcovi, ktorý má vydané rozhodnutie o poskytnutí NFP na stravovanie a za
posledných 6 mesiacov túto možnosť nevyužil, sa priznaný NFP odníme. V prípade
záujmu musí opätovne požiadať o jeho priznanie.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

1. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov bol návrh tohto VZN č. 2/2019 o zásadách poskytovania NFP
na stravovanie dôchodcov a zdravotne postihnutých osôb v účelovom stravovaní
a o rozvoze stravy odkázaným osobám zverejnený na úradnej tabuli obce Vinodol a na
internetovej stránke obce Vinodol dňa 18.11.2019.
.
2. Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 05.12.2019
uznesením č. 91/2019 a toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli Obecného úradu vo Vinodole, t.j. 28.12.2019.
3. Zmeny a doplnky tohto VZN a zásad na prideľovanie NFP z rozpočtu obce Vinodol na
stravovanie dôchodcov a zdravotne postihnutých osôb v účelovom stravovaní a o rozvoze
stravy odkázaným osobám možno urobiť len novým VZN.
4. Toto VZN bude prístupné k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na obecnom úrade vo
Vinodole a na internetovej stránke obce.

Peter Straňák
starosta obce

Príloha č. 1 k VZN č. 2/2019

Zásady na prideľovanie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu
obce Vinodol na stravovanie dôchodcov a zdravotne postihnutých osôb
v účelovom stravovaní Obce Vinodol a o rozvoze stravy odkázaným
osobám.

1. NFP sa môže poskytnúť fyzickej osobe s trvalým pobytom na území obce, ktorá dovŕšila

vek alebo dôvod potrebný na nárok na dôchodok podľa osobitného predpisu.
2. K žiadosti fyzických osôb o NFP je nutné priložiť:




potvrdenie o výške príjmu (starobný, invalidný, vdovský a vdovecký dôchodok)
potvrdenie o ostatných príjmoch ( prídavky na deti, výživné, príspevok na bývanie,
sociálne dávky...)
ak je žiadateľ zamestnaný, tak aj potvrdenie o výške príjmu

3. V žiadosti o NFP môže fyzická osoba požiadať o donášku stravy do domácnosti fyzickej
osoby – žiadateľa. Žiadosť je prílohou č. 3 tohto VZN.
4. Pri podaní žiadosti predloží žiadateľ občiansky preukaz na kontrolu trvalého pobytu.
5. O pridelení NFP rozhoduje starosta obce na základe návrhu komisie na ochranu verejného
poriadku, záujmov občanov, mládeže, športu a vybavovaní sťažností, ktorá posúdi sociálnu
situáciu žiadateľa.
6. NFP sa neposkytne fyzickej osobe, ktorá má ku dňu podania nevyrovnané záväzky voči
poskytovateľovi. ( daňové a iné povinnosti...)
7. NFP sa neposkytne fyzickej osobe, ktorej rodinní príslušníci žijúci s ním v spoločnej
domácnosti majú k dátumu podania žiadosti nevyrovnané záväzky voči poskytovateľovi.
( daňové a iné povinnosti...) V odôvodnených prípadoch pri nesplnení tejto podmienky
rozhodne o poskytnutí komisia na ochranu verejného poriadku, záujmov občanov,
mládeže, športu a vybavovaní sťažností.
8. O pridelení alebo zamietnutí NFP na stravovanie dôchodcu sa dozvie žiadateľ z
rozhodnutia starostu obce
9. NFP sa odníme fyzickej osobe, ktorá podľa článku 4 bod 4. nepredloží poskytovateľovi
NFP potrebné doklady na kontrolu

Príloha č.2 k VZN č. 2/2019
Tabuľka od 01.01.2020
Výška príjmu
príjemcu
do 500,00 €
vrátane
nad 500, 00 €

Cena stravného
3,50 €
3,50 €

Príspevok
príjemcu v €
2,40 €
2,80 €

Výška NFP v €
1,10€
0,80€

% podiel
poskytovateľa
31,43 %
20,00 %

Príloha č. 3 k VZN č. 2/2019
Žiadosť o poskytnutie NFP z rozpočtu obce Vinodol na stravovanie dôchodcov a zdravotne

postihnutých osôb v účelovom stravovaní Obce Vinodol

Žiadateľ - meno a priezvisko : .................................................................................................
Trvalý pobyt : .............................................................................................................................
Rodinný stav : ženatý, vydatá, vdovec, vdova, slobodný, slobodná, rozvedený, rozvedená *
Druh dôchodku: starobný, predčasný starobný, sociálny, invalidný, vdovský *
V spoločnej domácnosti so žiadateľom žijú :
1. ..................................................................

4. .........................................................................

2. ..................................................................

5. .........................................................................

3. ..................................................................

6. .........................................................................

Zároveň žiadam o dovoz stravy do svojej domácnosti : áno, nie *
* nehodiace sa preškrtnite

Vyhlásenie
1. Vyhlasujem na svoju česť, že nemám iný peňažný, alebo nepeňažný príjem podliehajúci
dani z príjmov fyzických osôb a všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý
(á) právnych následkov uvedenia nesprávnych údajov.
2. Týmto dávam podľa § 11 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov svoj
výslovný súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov. Poskytnutie
údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely
poskytnutie NFP z rozpočtu obce Vinodol v zmysle VZN č. 2/2019. Súhlas je daný na dobu
neurčitú, resp. dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracovania poskytnutých údajov a je
ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

Vo Vinodole, dňa .................................

podpis ......................................................

Príloha : - rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku
- ak je žiadateľ zamestnaný, potvrdenie o jeho príjme

