NÁVRH
Obecné zastupiteľstvo v LUDANICIACH v súlade s ustanovením § 1 ods. 2, § 6 ods.1
zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s poukázaním na
§ 106 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Ludanice č. 2 /2019
o poskytovaní spoločného stravovania dôchodcom a poskytovaní
jednorázovej finančnej výpomoci občanom s trvalým pobytom na území obce
Ludanice.
Článok I.
§1
Úvodné ustanovenia

1)
2)

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
spôsob poskytovania služby spoločného stravovania dôchodcom, určenie výšky
úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytovanie tejto služby,
spôsob poskytovania jednorázovej finančnej pomoci, výšku jednorázovej finančnej
pomoci a podmienky poskytnutia jednorázovej finančnej pomoci občanom s trvalým
pobytom na území obce Ludanice.

Článok II.
§2

Spoločné stravovanie dôchodcov
1)
2)

3)

4)

5)

Poskytovateľom spoločného stravovania dôchodcom je Obec Ludanice.
Spoločné stravovanie zahŕňa nasledovné služby:
a) zabezpečenie jedného teplého jedla – obeda, ktorý sa skladá z polievky
a hlavného jedla (ďalej len strava),
b) donášku stravy.
Spoločné stravovanie dôchodcov sa poskytuje v pracovných dňoch. V dňoch
pracovného voľna, pracovného pokoja a dňoch štátnych sviatkov sa spoločné
stravovanie nezabezpečuje.
V čase letných školských prázdnin spoločné stravovanie zabezpečuje obec
prostredníctvom reštauračného zariadenia, s ktorým má obec na tento účel uzatvorenú
zmluvu.
Počas školského roku spoločné stravovanie dôchodcov zabezpečuje obec
prostredníctvom školskej jedálne pri Základnej škole s materskou školou
v Ludaniciach.
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§3
Podmienky pre poskytnutie služby spoločného stravovania dôchodcom
1)

2)

Odberateľom služby spoločného stravovania (stravník) môže byť občan, ktorý spĺňa
nasledovné kritéria :
a) písomne požiadal o službu spoločného stravovania, žiadosť je prílohou č. 1 tohto
VZN.
b) je v obci Ludanice prihlásený k trvalému pobytu,
c) je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku, alebo súhrnu dôchodkov
(napr. starobný a vdovský alebo invalidný a vdovský),
d) nemá ďalší príjem zo závislej činnosti. Stravník v žiadosti čestne prehlási, že
nemá ďalší príjem zo závislej činnosti a jeho jediným príjmom je starobný,
invalidný dôchodok alebo súhrn dôchodkov.
e) nemá voči obci záväzky na miestnych daniach a miestnych poplatkoch a iných
platbách vyrubených Obcou Ludanice.
Stravník preukazuje poberanie starobného alebo invalidného dôchodku, alebo súhrnu
dôchodkov rozhodnutím Sociálnej poisťovne Bratislava o priznaní dôchodku.
§4
Poskytnutie služieb spoločného stravovania dôchodcom

1)

2)

3)

Obec poskytne služby spoločného stravovania žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky pre
poskytovanie služieb spoločného stravovania uvedené v § 3 Článku II. tohto
nariadenia.
O poskytovaní, resp. neposkytovaní služby spoločného stravovania rozhoduje starosta
obce po posúdení písomnej žiadosti a všetkých dokladov uvedených v § 3 Článku II.
tohto nariadenia.
Obec upovedomí o poskytovaní, resp. neposkytovaní služby spoločného stravovania
žiadateľa písomne najneskôr do 15 dní od prijatia jeho písomnej žiadosti a dokladov
podľa § 3 Článku II. tohto nariadenia. V písomnom stanovisku obce sa uvedie,
a) či bude alebo nebude služba spoločného stravovania žiadateľovi poskytovaná,
b) začiatok poskytovania služby spoločného stravovania,
c) výška celkovej hodnoty stravy na jednotku stravy,
d) výška poskytnutej dotácie obce na jednotku stravy.
§5
Hodnota stravy

1)
2)

Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na potraviny a režijné náklady na
prípravu stravy.
Výšku celkovej hodnoty stravy / za 1 obed poskytovaný dôchodcovi / určuje
Obec Ludanice vo Všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa určuje výška
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ludanice.
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§6
Dotácia na stravu
1) Obec poskytne dôchodcom dotáciu na stravu podľa výšky dôchodku.
Príjmové skupiny dôchodcov a dotácia poskytnutá obcou:
Výška dôchodku/súbeh dôchodkov Dotácia obce v Eurách na 1 obed
v Eurách
Do 400,00
0,50
Od 400,01 vyššie
0,30
Dôchodcovi, ktorý nepreukáže aktuálne rozhodnutie Sociálnej poisťovne s priznanou
výškou dôchodku, obec neposkytne dotáciu na stravu. Dôchodca môže odoberať stravu, no
bude uhrádzať celkovú hodnotu stravy.

§7
Donáška stravy
Konzumácia stravy sa zabezpečuje v domácom prostredí stravníka.
Donáška stravy sa poskytuje:
a) do domáceho prostredia stravníkov, ktorí vzhľadom na svoj zdravotný stav nie sú
schopní si donášku zabezpečiť sami a nie sú schopní si ju zabezpečiť ani pomocou
rodinných príslušníkov.
b) donáška stravy sa nezabezpečuje tým stravníkom, ktorí v žiadosti o poskytnutie
služby spoločného stravovania uvedú, že si budú zabezpečovať donášku stravy sami.
Donášku stravy zabezpečuje obec prostredníctvom svojho zamestnanca na vozidle na
to určenom.
Donáška stravy sa realizuje v čase od 10,45 hod. do 12,00 hod.
Donáška stravy je neplatenou službou.

1)
2)

3)
4)
5)

§8
Úhrada za služby spoločného stravovania
1)
2)

3)
4)

Výšku úhrady za služby spoločného stravovania stanovuje vedúca školskej jedálne.
Úhrada sa vypočíta : od súčinu celkovej hodnoty stravy podľa § 5 bodu 2 Článku
II. a počtu stravovacích dní v mesiaci sa odpočíta dotácia na stravu za stravovacie
dni.
Vzniknutý poplatok podľa bodu 2) stravník uhrádza formou poštového poukazu,
ktorý mu vydá vedúca školskej jedálne.
Povinnosťou dôchodcu stravníka je uhradiť poplatok za bežný mesiac najneskôr do
konca predchádzajúceho mesiaca.
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Článok III.
§9

Jednorázová finančná výpomoc
1)
2)

3)
4)

Poskytovateľom jednorázovej finančnej výpomoci je Obec Ludanice.
Jednorázová finančná výpomoc sa poskytuje občanovi s trvalým pobytom na území
obce Ludanice na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb, ak sa nie vlastnou
vinou ocitol prechodne v stave núdze a tento stav nie je schopný vyriešiť sám, resp. za
pomoci rodiny.
Jednorázová finančná výpomoc môže byť žiadateľovi poskytnutá len na základe
písomnej žiadosti.
Občan obce môže požiadať o jednorázovú finančnú výpomoc len jedenkrát za
kalendárny rok.
§ 10
Žiadateľ jednorázovej finančnej výpomoci

1)

Žiadateľom jednorázovej finančnej pomoci môže byť občan, ktorí spĺňa nasledovné
podmienky:
a. je v obci prihlásený k trvalému pobytu,
b. písomne požiada o poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci, pričom
v žiadosti uvedie na aké účely finančnú výpomoc použije,
c. preukáže svoj stav núdze dokladmi o príjmoch zo závislej činnosti, resp.
o výške dôchodku, o poberaní dávky v nezamestnanosti, o poberaní iných
štátnych sociálnych dávok a pod. a dokladmi o výdajoch, ktoré spôsobili stav
núdze žiadateľa,
d. nemá voči obci záväzky na miestnych daniach a miestnych poplatkoch a iných
platbách vyrubených obcou.
§ 11
Výška jednorázovej finančnej výpomoci

1)

2)
3)

Opodstatnenosť žiadosti a konkrétnu výšku jednorázovej finančnej výpomoci
individuálne posúdi a navrhne Komisia kultúry, školstva, športu a sociálneho
zabezpečenia pri Obecnom zastupiteľstve v Ludaniciach. Maximálna výška
jednorázovej finančnej výpomoci je maximálne 100 €/ 1 člena rodiny. Návrh
predloží predseda komisie obecnému zastupiteľstvu.
Jednorázovú finančnú výpomoc vypláca žiadateľovi poverený zamestnanec obce po
schválení obecným zastupiteľstvom v hotovosti z pokladne Obce Ludanice.
V prípade postihnutia občana obce mimoriadnou udalosťou (požiar, potopa, havária
a pod.) môže obec jednorázovú finančnú výpomoc poskytnúť z vlastného podnetu
a vo výške presahujúcej sumu určenú týmto všeobecne záväzným nariadením.
V týchto prípadoch postupuje obec v zmysle platného zákona o obecnom zriadení.

4

Článok IV.
§ 12
Financovanie
1)

2)

Pre zabezpečenie povinností Obce Ludanice podľa Článku II. tohto VZN obecné
zastupiteľstvo vyčlení v rozpočte obce na príslušný kalendárny rok čiastku podľa
priemerných zistení v predchádzajúcom roku. Táto čiastka bude závisieť od počtu
stravníkov.
Pre zabezpečenie povinností Obce Ludanice podľa Článku III. tohto VZN obecné
zastupiteľstvo vyčlení v rozpočte obce na príslušný rok predpokladanú čiastku.

Článok V.
§ 13
Záverečné ustanovenia
1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Ludanice č. 8/2009 o poskytovaní spoločného stravovania
a jednorázovej finančnej výpomoci občanom s trvalým pobytom na území obce
Ludanice.
2) Obecné zastupiteľstvo v Ludaniciach sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení
Obce Ludanice č. 2/2019 o poskytovaní spoločného stravovania dôchodcom
a poskytovaní jednorázovej finančnej výpomoci občanom s trvalým pobytom na
území obce Ludanice uznieslo na x. riadnom zasadnutí dňa xxx uznesením číslo xxx.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť 15-tym dňom od zverejnenia
na úradnej tabuli obce a účinnosť nadobúda 01.01.2020.

V Ludaniciach, dňa 27.09.2019

Matúš Dočkalik
starosta obce

5

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli: 27.09.2019
Návrh VZN zvesený z úradnej tabuli:
Návrh VZN zverejnený na www.obecludanice.sk: 27.09.2019
Návrh VZN stiahnutý z www.obecludanice.sk:
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