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Návrh na zmenu a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hranovnica 
č. 3/2009 o poskytovaní sociálnej služby v jedálni – stravovanie dôchodcov

1.  Mení  sa  názov  všeobecne  záväzného  nariadenia  z  Všeobecne  záväzné  nariadenie  Obce 
Hranovnica č.  3/2009 o poskytovaní sociálnej  služby v jedálni – stravovanie dôchodcov  na 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hranovnica č. 3/2009 o poskytovaní sociálnej služby v 
jedálni. 

2. Text označený ako § 5 bude označený ako § 5 ods. 1. V § 5 ods. 1 sa slovo „zľava“ nahrádza 
slovom „príspevok“.

3. Za ten sa dopĺňa ods. 2, ktorý znie:  „Obec neposkytne príspevok na stravovanie občanovi, 
ktorý nemá voči obci vyporiadané všetky záväzky.“

4. V ustanovení § 6 ods. 1 sa slovo „občan“ nahrádza slovom „dôchodca“.

5.  V  ustanovení  §  6  ods.  1  psím.  b)  sa  text  „rozhodnutím Sociálnej  poisťovne,  Ústredie  v 
Bratislave  o  priznaní  a  výške  dôchodku,  alebo  potvrdením  príslušného  doručovacieho 
pracoviska Slovenskej  pošty,  š.p.,  Bratislava o  výške a  druhu dôchodku“ nahrádza  textom 
„rozhodnutím Sociálnej poisťovne o výške dôchodku“.

6. V ustanovení § 6 ods. 3 sa slovo „občan“ nahrádza slovom „dôchodca“.

7. Do § 6 sa dopĺňa ods. 4, ktorý znie:  „Dôchodca je povinný predložiť do 28.2. kalendárneho 
roka kópiu rozhodnutia Sociálnej poisťovne, nie staršieho ako 3 mesiace, o výške dôchodku.“

8.  Do § 6 sa dopĺňa ods. 5, ktorý znie:  „Ak si dôchodca nesplní povinnosť podľa ods. 4 tohto 
článku, príspevok mu v danom kalendárnom roku nebude poskytnutý.“

9. Z § 7 sa vypúšťa ods. 4.
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10. Text § 8 sa nahrádza nasledovným textom: „Obec prispieva občanovi na jeden obed sumou:
a) 0,50 € pri výške príjmu jednotlivca do 1,7 násobku životného minima na daný kalendárny 
rok,
b) 0,30 €  pri výške príjmu jednotlivca od 1,7 násobku životného minima na daný kalendárny 
rok do 2,2  násobku životného minima na daný kalendárny rok.“

11. Ruší sa názov a text uvedený v § 9. Tento sa nahrádza nasledovne:

§ 9
Prechodné ustanovenia

Občania, ktorí nie sú poberateľmi príspevku na stravovanie a podľa znenia účinného od 15.4.2015 
môžu žiadať o príspevok, sú povinní doručiť obci všetky potrebné podklady v lehote  do 30.4.2015.

V Hranovnici, dňa 11.3.2015

   
                             Vladimír Horváth

     starosta obce
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