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Obecné zastupiteľstvo ( ďalej len „OcZ“) v Hranovnici v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona  č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o obecnom 

zriadení“)  vydáva toto  

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hranovnica 

č. 2/2023 o poskytovaní príspevku na stravovanie. 

 

Čl. 1 

Všeobecné  ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "VZN") upravuje podmienky poskytovania 

príspevku na stravovanie (ďalej len „Príspevok“) pre fyzickú osobu (ďalej len „Občan“) s 

trvalým pobytom na území obce Hranovnica (ďalej len "Obec"). 

2. Cieľom poskytnutia príspevku je vytvoriť podmienky na lepšie uspokojovanie základných 

životných potrieb občanov s trvalým pobytom na území obce Hranovnica. 

 

Čl. 2 

Okruh oprávnených osôb 

 

Obec poskytuje finančný príspevok na stravovanie občanovi, ktorý spĺňa aspoň jednu z týchto 

podmienok: 

a) je poberateľom riadneho alebo predčasného starobného dôchodku, 

b) má ťažké zdravotné postihnutie a je držiteľom preukazu ZŤP alebo ZŤP-S, 

c) je poberateľom invalidného dôchodku s mierou postihnutia min. 70 %, 

d) je poberateľom vdovského alebo vdoveckého dôchodku. 

 

Čl. 3 

Okruh osôb, ktorým sa neposkytne príspevok na stravovanie 

 

Príspevok na stravovanie sa neposkytne občanovi, ktorý spĺňa podmienky podľa čl. 2 a zároveň: 

a) má ďalší iný príjem, 

b) je mu poskytovaná opatrovateľská služba a v rámci nej má zahrnutý úkon - príprava jedla, 

b) má voči obci nevyrovnané záväzky po lehote splatnosti. 

 

Čl. 4 

Podmienky poskytnutia príspevku 

 

1. Nárok na poskytovanie príspevku občan preukazuje: 

a. rozhodnutím Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku, alebo predložením dokladu 

ZŤP, ZŤP-S a  

b. čestným vyhlásením o tom, že okrem dôchodku nemá iný peňažný príjem a ani 

nepoberá žiadnu dávku v hmotnej núdzi, príspevok na bývanie, zaopatrovací 

príspevok alebo príspevok na osobnú asistenciu . 

2. Žiadateľ doručí do podateľne obecného úradu písomnú žiadosť (príloha č.1) o poskytovanie 

príspevku na stravovanie. 

3. Obec vydá žiadateľovi oznámenie o priznaní, resp. nepriznaní príspevku.  

4. Príspevok sa poskytuje vo forme zľavy, ktorú obec poskytuje občanovi na jedno teplé jedlo 

( polievka + hlavné jedlo) počas pracovného dňa vo výške ustanovenej týmto VZN. 

5. Príspevok obec uhrádza mesačne priamo dodávateľovi stravy, pričom občan hradí 

dodávateľovi stravy sumu zníženú o príspevok na stravu. 

6. Dodávateľom stravy, u ktorého si občan môže uplatniť príspevok na stravovanie, je subjekt 

oprávnený poskytovať stravovacie služby v zmysle platných právnych predpisov, s ktorým 



VZN č. 2/2023 

3 

 

má obec uzatvorenú platnú zmluvu. 

7. Občan môže stravu odoberať osobne, alebo požiada dodávateľa o dovoz stravy. Podmienky 

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

8. Príspevok na stravovanie sa príjemcovi poskytne len počas doby trvania podmienok na jeho 

poskytnutie, a to vo výške podľa skutočne poskytnutých jedál. 

9. Poskytovanie príspevku na stravovanie je dobrovoľná forma pomoci občanom a na jej 

poskytnutie nie je právny nárok. 

10. Obec zároveň vedie zoznam občanov, ktorým sa poskytuje príspevok, a to v súlade so 

zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“). 

 

 

Čl. 5 

Výška príspevku na stravovanie 

 

1. Obec poskytne občanovi finančný príspevok na stravovanie na jedno teplé jedlo vo výške : 

2. 1,00 € /1 pracovný deň. Príspevok sa neposkytuje v dňoch pracovného pokoja, soboty a nedele. 

3. Obec môže vyradiť občana zo zoznamu poberateľov príspevku, a to z nasledujúcich dôvodov:  

a. na základe žiadosti občana,  

b. úmrtím občana,  

c. ak občan prestane spĺňať podmienky ustanovené týmto VZN 

 

Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Hranovnici uznesením č. 40/2023  zo 

dňa 23.03.2023 . 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť 1.4.2023. 

3. Zrušuje sa VZN č. 3/2009 vrátane zmeny, ktorá bola schválená Obecným zastupiteľstvom v 

Hranovnici uznesením č. 41/2015 dňa 27.3.2015. 

 

 

 

  

 

          

    PhDr. Angelika Farkašová    

      starostka obce 
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Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie 
 

I. Údaje o žiadateľovi  

Meno, priezvisko: 

 

Rodné priezvisko: 

Dátum narodenia: 

 

Rodinný stav: 

Adresa trvalého pobytu:  

 

  

II. Príjmové pomery žiadateľa 

Druh  dôchodku: 

 

Výška dôchodku: 

Sociálne dávky/druh/: 
(Dávka v hmotnej núdzi, príspevok na bývanie, ...) 

Výška dávky: 

Iný príjem: 

 

 

 

III. Zákonný zástupca žiadateľa, ak nie je žiadateľ spôsobilý na právne úkony 

Meno, priezvisko: E-mail: 

Adresa trvalého pobytu:  Č .tel.: 

 

       

V. Čestné vyhlásenie žiadateľa:  

 

Ja, dole podpísaný/á žiadateľ/ka o poskytnutie finančného príspevku na stravovanie vyhlasujem na 

svoju česť, v súlade s VZN obce Hranovnica č. 2/2023 o poskytovaní príspevku na stravovanie, že 

nemám iný príjem, ako príjmy, ktoré som dokladoval/a k tejto žiadosti a zároveň vyhlasujem, že 

všetky údaje sú pravdivé a som si vedomý/á právnych následkov uvedenia nepravdivých údajov 

čestného vyhlásenia.  

 

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov  poskytnutých obci Hranovnica 

v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu uvedenom v tejto žiadosti za účelom vybavenia 

žiadosti a s tým súvisiacich všetkých úkonov súvisiacich s procesom poskytovania príspevku na 

stravovanie v obci Hranovnica počas obdobie poberania príspevku. 

 

 

V .............................. dňa .....................                 ............................................................................... 

                                                                                        podpis žiadateľa/zákonného zástupcu  

 

                                                                                                                                                                

Povinnosťou žiadateľa o poskytnutie príspevku na stravovanie je mať vysporiadané všetky záväzky 

s obcou Hranovnica (uhradené miestne poplatky za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, daň 

z nehnuteľnosti a daň za psa). 


