
Obec Rimavské Janovce, v súlade s § 11 ods. 4, písm. k)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Vydáva 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

 č. 4/2016. 
o podmienkach poskytovania príspevku na 

stravovanie  dôchodcov v obci Rimavské Janovce. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRVÁ   ČASŤ 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

Obecné zastupiteľstvo v Rimavských Janovciach v zmysle § 4 ods. 3 písmeno p) a § 6 ods. 1 

zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v 

súlade s § 58 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rimavské Janovce č. 4/2016 o 

podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov v obci Rimavské Janovce.  

 
 

Článok 2 

Účel  

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je stanovenie podmienok 

poskytovania:  

- Príspevku na stravovanie pre poberateľov dôchodkovej dávky. 

 

 
DRUHÁ   ČASŤ 

Článok 3 

Príspevok na stravovanie 

1.  Príspevok na stravovanie poskytuje obec poberateľom dôchodkovej dávky, t.j.:  

- starobného dôchodku,:  

a) dôchodca vo veku nad 65 rokov 

 b ) dôchodca od 62 rokov do 65 rokov podľa kritérií:  

- zlý zdravotný stav, postihnutie /doklad – odporúčanie od lekára/  

- sociálne podmienky – samostatne žijúci dôchodca  

a) - invalidného dôchodku, (invalidita podľa právoplatného rozhodnutia alebo posudku Sociálnej 

poisťovne s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 %), 

(ďalej len „dôchodcom),  

ktorí majú na území obce trvalý pobyt, za účelom zníženia nákladov spojených so 

zabezpečením teplého jedla – obeda. 

2. Príspevok sa neposkytuje občanom, ktorí sú poberateľmi dôchodkových dávok uvedených v 

ods. 1 a zároveň pracujú a poberajú ďalší príjem zo zárobkovej činnosti.  

3. Poskytovanie príspevku na stravovanie nie je nárokovateľnou službou.  

4.  Na príspevok nemá nárok občan, ktorý nemá vysporiadané záväzky voči obci po lehote 

splatnosti.  

5. Dodávateľom stravy, u ktorého si môže dôchodca uplatniť príspevok na stravovanie je 

zariadenie školského stravovania – t.j. Školská jedáleň pri MŠ v Rimavských Janovciach č. 

425 ktorých zriaďovateľom je obec Rimavské Janovce.  

6. Príspevok sa poskytuje vo forme zľavy, ktorú dodávateľ stravy poskytne dôchodcovi vo 

výške ustanovenej týmto VZN.  

7. Dôchodca bude stravu odoberať:  

- osobne v priestoroch Školskej jedálne pri MŠ v Rimavských Janovciach  č. 425  

- dodávkou hotového jedla na adresu dôchodcu.  
 

 

Článok 4 

Príspevok na stravovanie 

1.  Občan, ktorý má podľa článku 3, ods. 1 tohto VZN nárok na poskytnutie príspevku na 

stravovanie, vyplní žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie a predloží doklad 



o poberaní dôchodku. Tlačivo žiadosti o poskytnutie príspevku dôchodcovi tvorí prílohu 

č. 1 tohto VZN.  

2. Príspevok na stravovanie sa poskytuje dôchodcovi podľa článku 3, ods. 1 na každý 

pracovný deň v mesiaci. Neposkytuje sa na dni pracovného pokoja, soboty a nedele.  

3. V zariadeniach školského stravovania v období školských prázdnin sa vopred určí termín 

dodávania obedov pre dôchodcov a písomne sa oznámi každému odberateľovi obedov 

termín poskytovania stravy.  

 
Článok 5 

Výška príspevku na stravovanie 

 

1. Výška poskytnutého príspevku na stravovanie bude určená po predložení žiadosti o 

poskytnutie príspevku a dokladu o poberaní dôchodku nasledovne:  

Príspevok obce za 1 obed 0,59.-Eur. 

2. Výšku poskytnutého príspevku podľa ods. 1 môže zmeniť Obecné zastupiteľstvo 

uznesením. 

 

 

 
TRETIA   ČASŤ 

Článok 7 

Spoločné ustanovenia 
 

1. Kontrolu dodržiavania týchto  VZN vykonávajú zamestnanci Obce – ObÚ v rámci 

vnútorného kontrolného systému a hlavný kontrolór v rámci jeho osobitného 

postavenia.. 

2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Rimavské Janovce č 4/2016 o podmienkach 

poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov v obci Rimavské Janovce  bolo 

schválené uznesením č. 4/2016 ObZ v Rimavské Janovce zo dňa 9.2.2016.a účinnosť 

nadobúda 15. dňom po jeho vyvesení na úradnej tabuli Obce Rimavské Janovce.  

 

 
 

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

 Stanislav Krahulec 

                                                                                                             starosta obce 

  

Návrh VZN vyvesený:  

Návrh VZN zvesený:  

Účinnosť VZN: 

  

Schválené VZN vyvesené:  

Dátum zvesenia schváleného VZN:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Rimavské Janovce,  
Rimavské Janovce č. 301,  98001 Rimavské Janovce , IČO:00319058 

Tel. kontakt 047/5677116, emial: ou.rimjanovce@rsnet.sk 

 

 

 

 

 

 

Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie 

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

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

Bydlisko: ..............................................................................................  

Druh a výška dôchodku: 

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

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

 

 1): Žiadam o poskytnutie príspevku na stravovanie s účinnosťou od ...................................  

 

stravu si budem odoberať od školskej jedálne pri MŠ v Rimavských Janovciach :  

- Osobne 

- Dovozom domov. 

 

 Platby sa zaväzujem uhrádzať pravidelne vždy k 15. dňu v mesiaci prevádzkovateľovi 

zariadenia. 

 

Zároveň čestne prehlasujem, že ako dôchodca okrem dôchodku nepoberám žiadny iný príjem 

zo zárobkovej alebo inej podobnej činnosti a že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé a som si 

vedomý (á) právnych následkov z uvedenia nepravdivých údajov. 

 

 Súčasne v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov dávam obci Rimavské Janovce svojim podpisom písomný súhlas na spracovanie 

osobných údajov (meno, priezvisko, titul, stav, rodné číslo, bydlisko, výška dôchodkovej 

dávky) pre účely vybavenia žiadosti o poskytnutie príspevku na stravovanie.  

 

 

V Rimavských Janovciach , dňa:   .............................         ...............................................                                                   

        vlastnoručný podpis žiadateľa 

 

1) Žiadateľ je povinný predložiť aktuálne rozhodnutie o výške a druhu dôchodku  
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