
Všeobecne záväzné nariadenia obce Malá Ida č. 2/2022 o stravovaní dôchodcov na území 

obce Malá Ida 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Malá Ida v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov prijalo nasledovné Všeobecne záväzné 

nariadenie obce Malá Ida č. 2/2022 o stravovaní dôchodcov na území obce Malá Ida (ďalej 

len ,,VZN”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum začatia pripomienkového konania: 30.11.2022 

Dátum skončenia pripomienkového konania: 09.12.2022 

Schválené obecným zastupiteľstvom v Malej Ide, dňa: 15.12.2022, Uznesením č. 19 

Platnosť: 16.12.2022, dňom vyvesenia na úradnej tabuli 

Účinnosť: 01.01.2023 



§ 1 

Úvodné ustanovenia a predmet 

1. Toto VZN určuje podmienky, účel poskytovania príspevku, výšku príspevku a spôsob 

zabezpečenia stravovania dôchodcov s trvalým pobytom na území obce Malá Ida. 

§ 2 

Podmienky poskytnutia príspevku 

1. Príspevok na stravovanie sa poskytuje obyvateľovi obce Malá Ida, ktorý je poberateľom 

dôchodku. 

 

2. Príspevok sa nevzťahuje na dôchodcov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území obce Malá 

Ida. 

 

3. Podmienky uvedené v § 2 ods. 1 a 2 sa preukazujú: 

a. platným občianskym preukazom, 

b. čestným vyhlásením o tom, že nemá iný peňažný alebo nepeňažný príjem, podliehajúci 

dani z príjmov. 

 

4. Príspevok na stravovanie sa neposkytne dôchodcovi, ktorý nemá vyrovnané záväzky voči 

obci. 

 

5. Príspevok na stravovanie sa bude poskytovať mesačne po dobu trvania podmienok na jeho 

poskytnutie. Dôchodca je povinný oznámiť zmenu skutočností rozhodujúcich pre 

priznanie príspevku na stravovanie. 

§ 3  

Výška príspevku stravovania 

1. Výška príspevku sa určuje vo výške 1,00 € na jednu stravnú jednotku bez ohľadu na 

výšku dôchodku. 

 

§ 4 

Spôsob zabezpečenia stravovania a platby 

1. Žiadateľ o poskytnutie príspevku na stravovanie predloží na Obecnom úrade Malá Ida: 

a. písomnú žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie, 

b. čestné prehlásenie o tom, že nemá iný peňažný alebo nepeňažný príjem, podliehajúci dani 

z príjmov, 

c. súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov. 

 

2. Žiadateľovi bude poskytnuté stravovanie v rozsahu jednej stravovacej jednotky počas 

pracovných dní. Stravná jednotka pozostáva z polievky a hlavného jedla. Príspevok sa 

neposkytuje v dňoch pracovného pokoja, počas sviatkov, ani počas prerušenia prevádzky 

dodávateľa.  

 



3. Žiadateľ si môže uplatniť príspevok na stravovanie len vtedy, ak odoberá stravu 

u dodávateľa, s ktorým má obec uzatvorenú zmluvu o poskytovaní stravy alebo v školskej 

jedálni pôsobiacej pri Základnej škole Malá Ida. 

 

4. Dodávateľ pripravuje jedlo vždy podľa jedálneho lístka, ktorým včas informuje žiadateľa 

o ponuke jedál. Dodávateľ zabezpečí dovoz stravy priamo do domácnosti žiadateľa. 

 

5. Zoznam dôchodcov, ktorým bude poskytnutý príspevok, poskytne dodávateľovi obec 

a podľa potreby ho bude aktualizovať. 

 

6. Žiadateľ uhrádza cenu stravovacej jednotky priamo u dodávateľa. 

 

7. Dodávateľ najneskôr do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca predloží obci 

faktúru podľa počtu odobratých obedov, na ktoré bol poskytnutý príspevok na 

stravovanie. Prílohou k faktúre je výkaz stravovaných osôb a odobraných stravných 

jednotiek za predchádzajúci mesiac. 

 

§ 4 

Povinnosti dodávateľa stravy 

1. Výška ceny stravnej jednotky je stanovená dodávateľom, ktorý prípadné zmeny včas 

ohlási obci a poberateľom príspevku na stravovanie. 

 

2. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a množstvo vydávanej stravy pri dodržaní všetkých 

hygienických a bezpečnostných predpisov. 

 

3. Dodávateľ bude pripravovať a dodávať denne jedno hlavné jedlo a polievku podľa 

receptúr závodného stravovanie na základe týždenného jedálneho lístka. 

 

§ 5  

Záverečné ustanovenia 

1. Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Malá Ida Uznesením č. 19 zo dňa 

15.12.2022. 

 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť 01.01.2023. 

V Malej Ide, dňa 16.12.2022      ........................................... 

PaedDr. Jana Kallová 

         Starostka Obce 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 k VZN č. 2/2022 o  stravovaní dôchodcov na území obce Malá Ida 

 

Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie  

Meno a priezvisko: ....................................................................................................................... 

Dátum narodenia: ......................................................................................................................... 

Trvalý pobyt: ................................................................................................................................ 

Druh dôchodku: ........................................................................................................................... 

Žiadam o poskytnutie príspevku na stravovanie s účinnosťou od ............................................... 

 

Vyhlásenie:  

Čestne prehlasujem, že okrem dôchodku nemám iný peňažný alebo nepeňažný príjem, 

podliehajúci dani z príjmov, a že všetky údaje uvedené  v žiadosti sú pravdivé. 

 

Súhlas dotknutej osoby v zmysle zákona NRSR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre prevádzkovateľa: Obec Malá Ida, Hlavná 11, 

044 20 Malá Ida, IČO: 00324426. 

Ja, podpísaná dotknutá osoba, (meno a priezvisko) 

....................................................................................................................................................... 

súhlasím so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, 

trvalý pobyt, druh dôchodku pre účely posúdenia splnenia podmienok pre poskytnutie 

príspevku na stravovania. Môj súhlas je dobrovoľný. 

V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať 

svoj súhlas so spracovaním osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. 

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na 

súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytovaním súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto 

skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým 

súhlas udelila. 

 

 

V Malej Ide, dňa .....................................   ........................................................ 

        vlastnoručný podpis žiadateľ 



Obec Malá Ida po náležitom posúdení žiadosti a splnenia podmienok podľa § 2 Všeobecne 

záväzného nariadenia obce Malá Ida č. 2/2022 o stravovaní dôchodcov na území obce Malá 

Ida rozhodla o priznaní / nepriznaní * príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov.  

 

V Malej Ide, dňa ............................     Vybavuje:........................................ 

 

          

        ......................................... 

        PaedDr. Jana Kallová 

        Starostka obce Malá Ida 

 

 

* nehodiace sa preškrtnúť 


