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Obecné zastupiteľstvo v Šarišskej Porube 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 1/2022
o poskytovaní stravovania pre obyvateľov obce Šarišská Poruba
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je upraviť rozsah,
podmienky a spôsob poskytovania stravovania obyvateľom obce Šarišská Poruba.
(2) Stravovanie obyvateľov je služba, ktorú obec v rámci svojho sociálneho programu a sociálnej
výpomoci poskytuje za účelom zníženia nákladov spojených so zabezpečením teplého jedla (obeda) a
za podmienok stanovených v tomto nariadení obyvateľom s trvalým pobytom v Šarišskej Porube.

§2
Okruh obyvateľov, ktorým sa poskytuje stravovanie
Stravovanie sa poskytuje obyvateľovi s trvalým pobytom v obci Šarišská Poruba, ktorý o poskytovanie
tejto služby požiada obec a ktorý:
a) je poberateľom starobného dôchodku,
b) je poberateľom invalidného dôchodku,
c) je zamestnancom obce,
d) je pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaný na pomoc inej osoby, ak jeho stravovanie
nemožno zabezpečiť inak.

§3
Cena stravnej jednotky
(1) Cena stravnej jednotky sa stanovuje na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní stravovacích
služieb medzi obcou a dodávateľom služby, a to vo výške 2,80 € na deň.
(2) Záujemcovia o poskytovanie stravovania podľa § 2 tohto nariadenia uhrádzajú plnú cenu
stravnej jednotky. Záujemcovia, ktorým obec poskytuje zľavu z ceny vo forme príspevku na stravovanie
podľa § 4 tohto nariadenia, uhrádzajú rozdiel medzi výškou stravnej jednotky a výškou príspevku na
stravovanie.

§4
Príspevok obce na stravovanie
Príspevok na stravovanie poskytuje obec poberateľom starobného dôchodku a poberateľom
invalidného dôchodku, a to vo výške 0,70 € obed/deň.
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§5
Spôsob zabezpečenia stravovania
(1) Záujem o stravovanie nahlási obyvateľ spĺňajúci podmienky podľa § 2 tohto nariadenia na
obecnom úrade.
(2) Žiadateľovi bude poskytnuté stravovanie v rozsahu jednej stravnej jednotky počas pracovných
dní v príslušnom roku vo forme obeda.
(3) Stravná jednotka pozostáva z polievky a hlavného jedla a je dodávaná od dodávateľa, s ktorým
má obec uzavretú zmluvu o poskytovaní stravovacích služieb.
(4) Obyvateľ si objednáva stravu na základe jedálneho lístka, ktorý je k dispozícii napr. na obecnom
úrade.
(5) Strava je dodávaná v obedároch. Stravníkom, ktorými sú poberatelia starobného dôchodku
a poberatelia invalidného dôchodku, poskytuje obedáre obecný úrad. Ostatní stravníci si obedáre
zabezpečujú vlastnou cestou.
(6) Poberateľovi starobného dôchodku a poberateľovi invalidného dôchodku sa strava dováža do
jeho domácnosti.
(7) Obyvateľ uhrádza cenu podľa skutočne odobratého množstva stravy v hotovosti na obecnom
úrade po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.
(8) Obec uhrádza stravovaciemu zariadeniu náklady na dodané jedlo na základe predloženej faktúry
podľa skutočne odobratého množstva stravy.
(9) Príspevok na stravovanie poskytuje obec z objemu finančných prostriedkov vyčlenených na
tento účel v rozpočte obce.

§6
Záverečné ustanovenia
(1) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Šarišská Poruba dňa ...............
uznesením č. ................
(2)

Toto nariadenie ruší
Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarišská Poruba č. 10/2020 o poskytovaní stravovania pre
obyvateľov obce Šarišská Poruba, schválené dňa 27.02.2020,
- Dodatok č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2020 o poskytovaní stravovania pre
obyvateľov obce Šarišská Poruba, účinný odo dňa 04.02.2021.
-

(3)

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia na úradnej tabuli obce.

................................
Ján Hudák
starosta
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