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Obecné zastupiteľstvo v obci Záhorce v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie:
Článok 1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Záhorce (ďalej len „nariadenie“) upravuje účel,
podmienky a postup pri poskytovaní nenávratného príspevku na stravovanie pre poberateľov
starobného dôchodku a invalidného dôchodku, ktorí majú mieru poklesu schopnosti vykonávať
zárobkovú činnosť viac ako 70 % (ďalej len „UID“), ďalej len „príspevok na stravovanie“).
Článok 2
Úvodné ustanovenie
Účelom poskytnutia príspevku na stravovanie je pomôcť oprávnenej osobe:
a) znížiť finančné výdavky vynaložené na stravovanie,
b) mať zabezpečené aspoň jedno teplé jedlo denne,
c) zamedziť ohrozeniu sociálnym vylúčením,
d) zvýšiť kvalitu života.
Článok 3
Okruh oprávnených osôb
Oprávnenou osobou na poskytnutie príspevku na stravovanie podľa tohto nariadenia je
fyzická osoba s trvalým pobytom na území obce Záhorce, ktorá súčasne spĺňa nasledovné
podmienky:
a) je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo UID,
b) nemá žiadny iný príjem.
Článok 4
Podmienky poskytnutia príspevku na stravovanie
1) Príspevok na stravovanie sa poskytuje oprávnenej osobe na zabezpečenie stravovania
výlučne v Školskej jedálni pri Materskej škole v Záhorciach.
2) Príspevok na stravovanie sa poskytuje maximálne na počet pracovných dní v
príslušnom kalendárnom mesiaci.
3) Príspevok na stravovanie sa poskytuje len na jedno jedlo denne (obed).
4) Príspevok na stravovanie sa neposkytuje klientom zariadenia opatrovateľskej služby.
5) Príspevok na stravovanie môže byť poskytnutý len vtedy, ak oprávnená osoba nemá
žiadne finančné záväzky voči obci Záhorce (nedoplatky na daniach, neuhradené pokuty
a pod.).

6) Príspevok na stravovanie ma poskytuje najviac pre 25 oprávnených stravníkov prioritne
podľa miery zdravotného stavu a sociálnej situácie oprávnených osôb.
7) Oprávnená osoba podľa článku 3 tohto nariadenia si zaplatí cenu obedov zníženú
o príspevok obce na predpokladaný počet odobraných obedov v mesiaci vždy vopred do 3
pracovných dní pred začatím mesiaca na Obecnom úrade Záhorce.
8) Na konci mesiaca do 5 pracovných dní vypočíta vyúčtovanie mesiaca pre oprávnenú osobu
vedúca kuchyne a finančné vyrovnanie sa vykoná na Obecnom úrade v Záhorciach.

Článok 5
Výška príspevku
1. Cena obeda oprávnenej osoby je určená:
a) príspevkom stravníka vo výške ceny podľa 2. finančné pásmo na nákup potravín na jedno
jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 01.09.2019 na obec pre kategóriu
stredná škola od 15 do 19 rokov (t. č. 1,33 €)1,
b) príspevkom stravníka na obed, réžiu a donášku vo výške 16,5 % stravného poskytovaného
pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu zaokrúhleného na 2.
desatinné miesto (t. č. 0,84 €)2,
c) príspevku stravníka na balenie do prepravných boxov ak to vyžaduje epidemiologická
situácie podľa skutočnej ceny poskytnutých obalov (t. č. 0,43 €),
d) príspevku obce (t. č. 0,27 + max. 0,27 = 0,54 €)
2. Príspevok obce je určený:
a) na zvýšenie hodnoty finančného pásma podľa ods. 1 bodu a) o 20% zaokrúhleného na 2.
desatinné miesto (na zväčšenie porcie, teda t. č. 0,27 €),
b) na zníženie celkovej ceny obeda najviac v rovnakej výške ako v bode a) podľa výšky
dôchodku.
3. Obec poskytuje príspevok na stravu oprávneným osobám podľa ods. 2 bodu b) v štyroch
príjmových pásmach:
Výška dôchodku
do 250 €
od 250,01 € do 300 €
Od 300,1 € do 350 €
350,1 € do 400 €
nad 400 €

Príspevok obce v %
100%
75%
50%
25%
0%

Príklad výpočtu
1,33 * 0,2 * 1,0 = 0,266  0,27
1,33 * 0,2 * 0,75 = 0,1995  0,20
1,33 * 0,2 * 0,50 = 0,133  0,13
1,33 * 0,2 * 0,25 = 0,0665  0,07
1,33 * 0,2 * 0 = 0

Článok 6
Prehodnocovanie príspevku na stravovanie

1

https://www.minedu.sk/financne-pasma-pre-skolske-stravovanie/
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo 4. júna 2019
o sumách stravného č. 176/2019 Z. z.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/176/20190701.html
2

1) Poskytovanie príspevku a výška príspevku na stravovanie poskytovaného oprávnenej
osobe prehodnocuje obec Záhorce jedenkrát ročne, najneskôr do 28. februára príslušného
kalendárneho roku.
2) Oprávnená osoba, ktorej je už príspevok na stravovanie poskytovaný, je povinná
najneskôr do 15. februára príslušného kalendárneho roka predložiť aktuálne rozhodnutie
Sociálnej poisťovne o výške dôchodku do podateľne obce Záhorce.
3) V prípade nepredloženia rozhodnutia Sociálnej poisťovne v lehote podľa
predchádzajúceho odseku bude poskytovanie príspevku na stravovanie oprávnenej osobe
pozastavené.
4) Oprávnená osoba, ktorej je príspevok na stravovanie poskytovaný, je povinná
oznámiť obci Záhorce akúkoľvek zmenu týkajúcu sa jej výšky príjmu v lehote 15 dní
odo dňa, kedy nastala skutočnosť zakladajúca zmenu výšky jej príjmu.
Článok 7
Konanie o poskytovaní príspevku na stravovanie
1) Konanie o poskytnutí príspevku na stravovanie sa začína na základe podania
vyplneného tlačiva „Žiadosť o poskytnutie príspevku na obed“ (ďalej len „žiadosť“) do
podateľne obce Záhorce. Žiadosť je zverejnená na webovom sídle obce Záhorce alebo je
k dispozícii u vedúcej jedálne.
2) Oprávnená osoba, ktorá požiada o príspevok na stravovanie, je povinná doložiť k
žiadosti všetky doklady potrebné na preukázanie oprávnenosti poskytnutia príspevku na
stravovanie tak, ako je uvedené v žiadosti.
3) Oprávnená osoba, ktorá predloží neúplnú žiadosť, bude vyzvaná na jej doplnenie, v
určenej lehote, nie kratšej ako desať dní. Ak oprávnená osoba nedoplní žiadosť v
určenej lehote, bude jej žiadosť zamietnutá.
4) Oznámenie o vybavení žiadosti sa vyhotoví písomne a doručí žiadateľovi písomne
resp. osobne.

Článok 8
Záverečné ustanovenie
1) Ak obec Záhorce zistí, že oprávnená osoba zneužije poskytovanie príspevku na
stravovanie akýmkoľvek spôsobom, s okamžitou platnosťou jeho vyplácanie zastaví.
2) Obec Záhorce si vyhradzuje právo neposkytovať príspevok na stravovanie v prípade
vyčerpania schválených finančných prostriedkov v príslušnom rozpočtovom roku.
3) Príspevok na stravovanie podľa tohto nariadenia má charakter nenávratnej sociálnej
pomoci, na ktorú oprávnená osoba nemá právny nárok.
Článok 9
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

