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Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Lipníku podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 2/2018
o donáške stravy dôchodcom
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je upraviť rozsah,
podmienky a spôsob poskytovania donáškovej služby obedov občanom obce Veľký Lipník.
(2) Donáška stravy je služba, ktorú obec v rámci svojho sociálneho programu a sociálnej výpomoci
poskytuje za podmienok stanovených v tomto nariadení obyvateľom s trvalým pobytom vo Veľkom
Lipníku.

§2
Podmienky poskytovania služby a spôsob jej zabezpečenia
(1) Službu donášky stravy do domácnosti poskytuje obec poberateľom dôchodkovej dávky, t.j.
starobného alebo invalidného dôchodku (nad 50 %) (ďalej len „dôchodca“).
(2)
Služba sa dôchodcovi poskytne na základe jeho písomnej žiadosti (Príloha č. 1), doručenej do
podateľne obecného úradu.
(3) Donáška stravy sa zabezpečuje v rozsahu jedného teplého jedla denne (obeda) pre jednu fyzickú
osobu.
(4)
Službu donášky stravy do domácnosti poskytuje obec len v dňoch školského vyučovania, a to
od dodávateľa stravy, ktorým je:
školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou vo Veľkom Lipníku.
(5)
Dovoz stravy do domácnosti realizuje obec vlastnými prostriedkami. Dôchodca je povinný
poskytnúť obci vlastný nosič jedla, prostredníctvom ktorého mu bude strava dovážaná. Služba dovozu
stravy do domácnosti je spoplatnená.
(6)
Dodávateľ stravy pripravuje jedlo vždy podľa jedálneho lístka, ktorým včas informuje dôchodcu
o ponuke jedál na daný týždeň.
(7)
Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a množstvo dodávanej stravy pri dodržiavaní všetkých
hygienických a bezpečnostných predpisov.
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§3
Úhrada za donášku obedov
(1)

Výška úhrady za donášku stravy do domácnosti je 0,30 € za dovoz jedného obeda.

(2) Celkovú úhradu za donášku stravy do domácnosti počas predchádzajúceho kalendárneho
mesiaca je dôchodca povinný vykonať do pokladne obecného úradu, a to najneskôr do 10. dňa
nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

§4
Záverečné ustanovenia
(1) Toto nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Veľký Lipník dňa 04.05.2018
uznesením č. 7/2/2018
(2) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia obecným zastupiteľstvom vo Veľkom
Lipníku a účinnosť dňa 22.05.2018

....................................
Ing. Peter Labant
starosta obce
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Príloha č. 1
Žiadosť o dovoz stravy do domácnosti

Obec Veľký Lipník, 065 33 Veľký Lipník 283
ŽIADOSŤ
o dovoz stravy do domácnosti

Žiadateľ:
Meno: ______________________ Priezvisko: ______________________________ Titul: __________
Adresa: ____________________________________________________________________
Dátum narodenia: ____________________ Dôchodca odo dňa: _________________
Telefón: _______________________ Číslo OP: _______________________________

1. Žiadam o dovoz stravy do domácnosti za podmienok uvedených vo VZN obce Veľký Lipník č. 2/2018
o donáške stravy dôchodcom, a to s účinnosťou od _________________.
2. Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v informačnom systéme obce Veľký Lipník v
súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, za účelom vedenia evidencie o donáške stravy.

Vo Veľkom Lipníku, dňa: ________________

..........................
podpis žiadateľa
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