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Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Lomnici v zmysle § 6 ods. 1 zákona NR
SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,
zákona 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, zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení
neskorších zmien a doplnkov

vydáva
pre územie Obce Veľká Lomnica

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 4/2012
O ZABEZPEČENÍ STRAVOVANIA DÔCHODCOV

§1
Predmet nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky a účel
poskytovania príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov, výšku príspevku a spôsob
zabezpečenia stravovania dôchodcov s trvalým pobytom v Obci Veľká Lomnica.
§2
Okruh oprávnených osôb
O príspevok na stravovanie môže požiadať nepracujúci starobný dôchodca, ktorý má na
území obce trvalý pobyt a nemá voči obci záväzky.
§3
Podmienky poskytovania príspevku na stravovanie
Príspevok na stravovanie Obec Veľká Lomnica (ďalej len obec) občanovi poskytne na
základe jeho písomnej žiadosti o priznanie príspevku na stravovanie dôchodcov. K žiadosti
priloží preukaz ťažko zdravotne postihnutej osoby (ak ho vlastní) a čestné vyhlásenie o tom,
že popri dôchodku nepracuje, podpísané pred pracovníkom Obecného úradu.
§4
Výška príspevku obce
Príspevok obce sa určuje nasledovne:
a) nepracujúcemu dôchodcovi vo veku nad 70 rokov bude obec prispievať na 1 obed
sumou 1,09 €
b) nepracujúcemu poberateľovi starobného dôchodku vo veku do 69 rokov vrátane, ktorý
je súčasne vlastníkom preukazu ťažko zdravotne postihnutej osoby, bude obec
prispievať na 1 obed sumou 1,09 €
c) nepracujúcemu poberateľovi starobného dôchodku vo veku do 69 rokov vrátane bude
obec prispievať na 1 obed sumou 0,48 €
§5
Záverečné ustanovenie
1. VZN č. 4/2012 o zabezpečení stravovania dôchodcov schválilo obecné zastupiteľstvo
dňa 29.10.2012.
2. Týmto VZN sa ruší VZN č. 3/2010 o stravovaní dôchodcov Obce Veľká Lomnica
schválené obecným zastupiteľstvom - uznesenie č. 347/2009 zo dňa 17.12.2009.
3. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo Obce Veľká Lomnica.
Vo Veľkej Lomnici, dňa 30.10.2012

______ signet _____
Mgr. Peter Duda
starosta obce

