
N Á V R H 

Všeobecne záväzné naradenie č. .............. obce Oravská Lesná o poskytnutí 

príspevku na stravovanie pre dôchodcov 

 

Obec Oravská Lesná poskytne príspevok na stravovanie pre dôchodcov za nasledujúcich 

podmienok: 

- Príspevok sa poskytuje poberateľom  dôchodkovej dávky, t.j. starobného, invalidného, 

sociálneho dôchodku, ktorí majú v obci trvalý pobyt. 

- Príspevok sa neposkytuje občanom, ktorí sú poberateľmi dôchodkovej dávky a zároveň 

pracujú a poberajú ďalší príjem zo zárobkovej činnosti. 

- Príspevok sa taktiež neposkytuje dôchodcom, ktorí majú neuhradené záväzky voči obci. 

- Pri manželskom páre žijúcom v spoločnej domácnosti sa hranica vypočíta z priemeru príjmov 

obidvoch manželov. 

- Dôchodca môže stravu odoberať osobne, alebo požiada o dovoz stravy. Podmienky dovozu 

stravy a výšku stravného vrátane dovozu si dôchodca dohodne s dodávateľom stravy. 

- Dodávateľom stravy je subjekt oprávnený poskytovať stravovacie služby, ktorý má s obcou 

uzavretú zmluvu 

- Pri celodenná riadnej opatrovateľskej starostlivosti zabezpečovanou inou osobou  nárok na 

príspevok nevzniká. 

- Príspevok na stravovanie sa poskytuje dôchodcovi na každý pracovný deň v mesiaci, 

neposkytuje sa na dni pracovného pokoja, soboty, nedele. Podanie žiadosti na predpísanom 

tlačive na obecnom úrade spolu s rozhodnutím Sociálnej poisťovne o dôchodku. 

- Žiadateľ o príspevok vyplní žiadosť o poskytnutie príspevku a predloží aktuálny doklad o 

výške dôchodku a súhlas so spracovaním osobných údajov. 

- Prehodnotenie a úprava príspevkov obce na stravovanie dôchodcov bude vykonaná vždy od 

1.augusta kalendárneho roka, aby sa žiadatelia mohli preukázať už novým výmerom o výške 

dôchodku. 

 

Výška príspevku: 

Výška príspevku na stravovanie sa určuje v závislosti od výšky dôchodku nasledovné: 

Pri výške dôchodku do 300,00 EUR  - príspevok 1,20 EUR. 

Pri výške dôchodku od 300,01 EUR do 361,00 EUR - príspevok 0,80 EUR. 

Pri výške dôchodku od 360,01 EUR do 400,00 EUR - príspevok 0,40 EUR. 

Pri výške dôchodku nad 400,00 EUR – príspevok sa neposkytuje 

 

 

JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

             starosta 

Vyvesené dňa 01.03.2016 


