Číslo: 6

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 6/2019

Výtlačok č.: 1

Obec Valaská

v súlade § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Z.z.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VALASKÁ č. 6/2019
O PODMIENKACH POSKYTOVANIA PRÍSPEVKU NA STRAVOVANIE PRE
DÔCHODCOV V OBCI VALASKÁ
Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce
dňa :
Návrh VZN: - zverejnený na elektronickej
úradnej tabuli obce dňa:
- zverejnený na webovom sídle obce dňa :
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN
do(včítane):
Doručené pripomienky (počet) :
Pripomienky zasielať:
- písomne na adresu Obecný úrad
Valaská, Námestie 1. mája 460/8, 976
46 Valaská
- ústne do zápisnice na Obecnom
úrade vo Valaskej
- elektronicky
na
adresu:
prednosta@valaska.sk
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené
dňa:
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené
poslancom dňa
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v obci
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa :

26. 11. 2019
26. 11. 2019
26. 11. 2019
6. 12. 2019
žiadne

9. 12. 2019
9.12.2019
11.12.2019, uznesením č. 108/2019

13.12.2019

VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa :
VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce:
VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa

13.12.2019

13.12.2019

VZN nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2020

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej podľa § 6 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaská, ktorým sa
upravujú podmienky poskytovania príspevku na stravovanie pre starobných a invalidných
dôchodcov obce Valaská.
Čl.1.
ÚVODNÉ USTANOVENIE
Účel tohto Všeobecne záväzného nariadenia je úprava podmienok poskytovania príspevku na
stravovanie pre starobných a invalidných dôchodcov s trvalým pobytom na území obce
Valaská.
Č1.2.
POSKYTOVANIE PRÍSPEVKU NA STRAVOVANIE PRE STAROBNÝCH A INVALIDNÝCH
DÔCHODCOV
1.

Príspevok obce na stravovanie dôchodcov je poskytovaný fyzickej osobe (oprávnený poberateľ),
ktorá:
a) má trvalý pobyt na území obce,
b) je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku, a nie je v pracovnom
právnom vzťahu alebo nevykonáva podnikateľskú činnosť
c) stravuje sa v stravovacích zariadeniach, s ktorými má obec uzatvorenú zmluvu
o poskytovaní stravy počas pracovných dní
2. Fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky podľa bodu 1 tohto článku , zanikne nárok na príspevok na
stravovanie dôchodcov, ak táto osoba zapríčiní, že:
a) príspevok bol poskytnutý inej ako oprávnenej osobe,
b) príspevok bol poskytnutý s inými ustanoveniami tohto článku VZN
c) zneužije príspevok na stravovanie

Čl.3.
PODMIENKY POSKYTOVANIA PRÍSPEVKU OBCE NA STRAVOVANIE PRE
STAROBNÝCH A INVALIDNÝCH DÔCHODCOV
1. Obec Valaská poskytne starobnému a invalidnému dôchodcovi príspevok na stravovanie
na základe jeho písomnej žiadosti príloha č.1 tohto VZN o poskytnutie príspevku na
stravovanie. Preukáže sa aktuálnym výmerom o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne.
2. Obec Valaská vedie zoznam starobných a invalidných dôchodcov, ktorým sa poskytuje
príspevok na stravovanie v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Dodávateľom stravy, u ktorého si môže dôchodca uplatniť príspevok na stravovanie, je
subjekt oprávnený poskytovať stravovacie služby, ktorý má s obcou uzavretú zmluvu
o poskytovaní stravy. Dôchodca môže stravu odoberať osobne, alebo požiada dodávateľa
o dovoz stravy.
4. Starobný dôchodca a invalidný dôchodca, ktorý požiada o príspevok si zakúpi stravné
lístky v pokladni obecného úradu Valaská vo vybrané dni. Počet lístkov, ktoré si

dôchodca zakúpi je najviac toľko, koľko je pracovných dní v kalendárnom mesiaci. Ak
sa zistí zneužitie stravného lístka, táto osoba bude natrvalo vylúčená z evidencie
uchádzačov o zľavené lístky.
Čl. 4
VÝŠKA PRÍSPEVKU OBCE NA STRAVOVANIE
1. Príspevok obce Valaská na stravovanie starobným a invalidným dôchodcom (
jednotlivcom aj manželom) sa určuje u dodávateľoch stravy, s ktorými má obec Valaská
uzatvorenú zmluvu nasledovne:
a) jednotlivcom, ktorého výška dôchodku je do 500,00 €
b ) dvojici (manželom) , ktorých súčet dôchodkov je do 700,00 €

80% stravnej jednotky hradí občan a 20% obec
Čl.5
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Poskytovateľ stravovania je povinný chrániť osobné údaje žiadateľa v zmysle zákona č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
2. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú poverení pracovníci obce Valaská.
3. Zmeny tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo vo Valaskej formou dodatkov.
4. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č.1/2011 zo dňa 07.09.2011.
5. Toto VZN bolo schválené uznesením OcZ č. 108/2019 zo dňa 11. 12. 2019 a účinnosť nadobúda
dňa 1. januára 2020.

V obci Valaská dňa ..........................
....................................
Mgr. Peter Jenča
starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli a webovom sídle obce: 13. 12. 2019
Zvesené z úradnej tabule: ...................

PRÍLOHA Č. 1 K VZN č. 6/2019 O PODMIENKACH POSKYTOVANIA PRÍSPEVKU
NA STRAVOVANIE PRE DÔCHODCOV V OBCI VALASKÁ

Meno a priezvisko žiadateľa, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu

Obecný úrad Valaská
Námestie 1. mája 460/8
Odd. referent soc. vecí
976 46 Valaská

Vec: Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie dôchodcov.
Žiadam o poskytnutie príspevku na stravovanie s účinnosťou od......................
Stravu budem odoberať od ...................................................................................
Stravu si budem / nebudem odoberať sám.
Žiadam / nežiadam o dovoz stravy

1.Súhlasím s evidovaním mojich osobných údajov v zozname dôchodcov, ktorým sa poskytuje
príspevok v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
2. Čestne vyhlasujem, že nemám voči obci Valaská žiadne záväzky a nemá žiaden iný príjem
zo závislej činnosti.

...............................................
Podpis žiadateľa
Vo Valaskej dňa:

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Meno a priezvisko .......................................................................................
Dátum narodenia........................................................................................
trvalý pobyt ................................................................................................

Správnym orgánom som bol/a/ poučený/á/, že v zmysle ustanovení § 13 ods. 1 písm. e) zákona č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č.
18/2018 Z.z.), spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na vo verejnom záujme alebo
pri výkone verejnej moci. V zmysle ustanovení § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z. právny základ
spracovania osobných údajov musí byť stanovený v zákone č. 18/2018 Z.z., alebo v osobitnom predpise,
ktorým v tomto prípade je zákon č. 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku
niektorých vodičov v znení neskorších predpisov.
Vyplnením osobných údajov na tejto žiadosti udeľujem ako dotknutá osoba súhlas so
spracovaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.. Bol/a/ som
poučený/á/, že v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. môžem ako dotknutá osoba
kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ma týkajú. Ďalej som bol/a/
informovaný/á/, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov
založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím súhlasu a tiež, že ako dotknutá
osoba, môžem súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako ho udelil/a/.

V ............................................ dňa ......................................

.............................................
Vlastnoručný podpis

