OBEC BERNOLÁKOVO
Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Ber nolákovo

NÁVRH
Obecné zastupiteľstvo obce Bernolákovo vo veciach územnej samosprávy v súlade s
ustanovením § 6 ods. 1 Zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č.448/2008Z.z. o sociálnych službách a o
zmene a doplnení zákona č.445/1991 Zb. o živnostenským podnikaním (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) uznieslo na vydaní
tohto všeobecne záväzného nariadenia:

Všeobecné záväzné nariadenie
o poskytovaní sociálnej služby a o spôsobe určenia a výške úhrady
za stravovanie pre seniorov a zdravotne, sociálne znevýhodnených
občanov Bernolákova
č. /2022
Úvodné ustanovenie
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa stanovujú podmienky
poskytovania sociálnej služby stravovania pre seniorov a zdravotne, sociálne znevýhodnených
občanov a o výške úhrady za poskytovanú sociálnu službu.

Článok I.
Poskytovanie stravovania
1.
Obec Bernolákovo poskytuje sociálnu službu výdajom teplého jedla fyzickej osobe s
trvalým pobytom na území obce Bernolákovo, ktorá :
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných
potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie, alebo nepriaznivý zdravotný stav,
c) je poberateľom dôchodku a nie je v pracovnom pomere.
2.
Obec Bernolákovo poskytuje sociálnu službu prostredníctvom dodávateľa, ktorý bol
vybraný na základe VO (verejného obstarávania), v jeho priestoroch Reštaurácie Park
Kačabar, Hlavná 109, Bernolákovo.
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3.
Obec Bernolákovo prostredníctvom dodávateľa poskytuje aj donášku stravy do
domácnosti v pracovných dňoch v čase 10:00 – 13:00 hod, za ktorú sa neúčtuje navyše žiadny
poplatok,

4.
Obec v závislosti od výšky dôchodku a od možnosti rozpočtu, môže občanovi
poskytnúť finančný príspevok na jeden obed nasledovne:
Výška
dôchodku

platba
stravník

doplatok
obce

cena
obeda

100 - 250

1,75 €

3,25 €

5,00 €

251 - 300

2,10 €

2,90 €

5,00 €

301 - 350

2,50 €

2,50 €

5,00 €

351 - 400

2,75 €

2,25 €

5,00 €

401 - 450

2,90 €

2,10 €

5,00 €

451 - 600

3,10 €

1,90 €

5,00 €

601 -

3,60 €

1,40 €

5,00 €

Výšku stravnej jednotky je obec oprávnená kedykoľvek valorizovať podľa výšky skutočných
nákladov.
5.
Občan uhradí za odobraté obedy a donášku obedov dlžnú sumu v hotovosti do
pokladne obce, alebo prevodom na bankový účet obce č. SK56 1100 0000 0026 2173 0240 na
základe vyúčtovania zaslaného obecným úradom, do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.
6.
Podmienky uvedené v ods. 4 tohto článku a výšku príjmov pre určenie výšky
príspevku občan preukazuje raz do roka najneskôr do 15. februára príslušného roka:
a)
posledným platným rozhodnutím sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku, alebo
potvrdením pošty o výške a druhu dôchodku,
b)
u občanov, ktorí sú odkázaní na stravovanie pre svoj nepriaznivý zdravotný stav,
dokladom na preukázanie zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť,
c)
v prípade nepredloženia rozhodnutia sociálnej poisťovne v lehote uvedenej vyššie,
bude poskytovanie príspevku na stravovanie oprávnenej osobe zastavené,
d)

iným dokladom o príjme,

e)
čestným prehlásením o tom, že nemá iný peňažný alebo nepeňažný príjem,
podliehajúci dani fyzických osôb,
f)
oprávnená osoba, ktorej je príspevok na stravovanie poskytnutý, je povinná oznámiť
referátu sociálnych vecí akúkoľvek zmenu týkajúcu sa jej výšky prímu v lehote 15 dní odo
dňa, kedy nastala skutočnosť zakladajúca zmenu výšky jej príjmu,
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7.
Obec Bernolákovo môže poskytnúť stravovanie maximálne 160 obyvateľom ročne,
ktorí spĺňajú všetky podmienky poskytnutia. Na základe mimoriadnych okolností a v prípade
veľmi náročných sociálnych podmienok, môže obec schváliť žiadosti o sociálnu službu
poskytovanie stravy aj nad vyššie uvedený počet len na základe výnimky udelenej starostom
obce.
8.
Ak obec zistí, že príspevok poskytnutý na stravovanie dôchodcom sa zneužíva na
stravovanie inej, než z tohto VZN oprávnenej osoby, obec pozastaví poskytovanie príspevku
dôchodcovi, ktorý takéto zneužitie svojim konaním umožnil, a bude mu vyúčtovaný celý
doplatok obce, za celé obdobie poskytnutého stravovania.
9.
Príspevok na stravovanie podľa tohto nariadenia má charakter nenávratnej sociálnej
pomoci, na ktorú oprávnená osoba nemá právny nárok.

Článok II.
Konanie o poskytovaní príspevku na stravovanie
1.
Konanie o poskytnutí príspevku na stravovanie sa začína na základe podania
vyplneného tlačiva „Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby“ (ďalej len žiadosť) do podateľne
obecného úradu. Žiadosť je k dispozícií na referáte sociálnych vecí.
2.
Oprávnená osoba, ktorá požiada o príspevok na stravovanie, je povinná doložiť
k žiadosti všetky doklady potrebné na preukázanie oprávnenosti poskytnutia príspevku, 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.
Rozhodnutie o vybavení žiadosti sa vyhotoví písomne a oprávnená osoba si ho osobne
prevezme na referáte sociálnych vecí.

Záverečné ustanovenie
1.
Zmeny a doplnky všeobecne záväzného nariadenia sa môžu vykonať prijatím nového
všeobecne záväzného nariadenia alebo dodatkom k pôvodnému nariadeniu.
2.
Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce
Bernolákovo na svojom 22. zasadnutí dňa 26.09.2022, uznesením číslo .../22/2022.
3.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.10.2022
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4.
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje
dodatok č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu č.5/2012 a vo všeobecne záväznom nariadení
č.5/2012 sa zrušuje článok VI.
5.

Všetky ostatné ustanovenia pôvodného VZN č. 5/2012 ostávajú v platnosti.

Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M
starosta obce
Návrh VZN vyvesený dňa:
Návrh VZN zvesený dňa:
VZN schválené dňa:
VZN účinné dňom:

09.09.2022
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