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Všeobecne záväzné nariadenie obce Miloslavov 
č. 3/2020

o poskytovaní finančného
príspevku dôchodcom na úhradu nákladov na stravovanie

Obec Miloslavov podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 2b. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s §2 ods. 1 písm. c) zákona č. 448/2008 o 
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb, o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

ČI. I.
Úvodné ustanovenie

§1

(1.)Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie") sa určujú podmienky 
poskytovania finančného príspevku z rozpočtu obce Miloslavov dôchodcom, predčasným 
starobným dôchodcom, invalidným dôchodcom a osobám ŤZP na čiastočnú úhradu 
nákladov na stravovanie,

(2.) Právne vzťahy pri posudzovaní hmotnej núdze obyvateľa, poskytovanie dávky v hmotnej 
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi ustanovuje osobitný predpis.

§2

Finančný príspevok dôchodcom, predčasným starobným dôchodcom, invalidným 
dôchodcom a osobám ŤZP na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie

(l.)Obec poskytuje obyvateľom obce, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku,
predčasného starobného dôchodku, alebo invalidným dôchodcom a osobám ŤZP možnosť 
odoberania stravy z určeného stravovacieho zariadenia.

(2.) Osobou oprávnenou na poskytnutie finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
na stravovanie je obyvateľ obce, ktorý je:
a) poberateľom starobného a predčasného starobného dôchodku, ak jeho suma jeho 
mesačného dôchodku a všetkých iných príjmov (napr. príjem za prenájom nehnuteľností, 
nájom pôdy, kompenzačné príspevky a pod. ) nepresiahne výšku 600 eur, pri osamelo 
žijúcej osobe v domácnosti 650 eur;
b) poberateľom invalidného dôchodku, ak suma jeho mesačného dôchodku a všetkých 
iných príjmov (napr. príjem za prenájom nehnuteľností, nájom pôdy, kompenzačné 
príspevky a pod. ) nepresiahne výšku 600 eur, pri osamelo žijúcej osobe v domácnosti 
650 eur;

a požiada o príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie podľa odseku 1.
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§3
(1 .)Obec môže osobe oprávnenej podľa § 2 ods. 2 nariadenia priznať príspevok na čiastočnú 

úhradu nákladov na stravovanie na základe písomnej žiadosti, ktorej vzor je uvedený v 
prílohe nariadenia.

(2.) Spolu so žiadosťou o priznanie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie 
podľa odseku 1 je žiadateľ povinný priložiť k písomnej žiadosti všetky dokumenty 
preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia príspevku na čiastočnú alebo 
plnú úhradu nákladov na stravovanie, a to najmä:
a) posledné rozhodnutie Sociálnej poisťovne o aktuálnej výške starobného dôchodku, 

predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku;
b) čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nemá akýkoľvek iný peňažný alebo nepeňažný 

príjem, podliehajúci dani z príjmov fyzickej osoby okrem poberaného dôchodku, 
a/alebo

c) iné potvrdenia potrebné na preukázanie iných príjmov a skutočností uvedených v 
žiadosti, ktoré žiadateľ môže predložiť alebo ktoré môže obec prostredníctvom svojho 
povereného zamestnanca dôvodne požadovať.

(3.) Ak žiadosť o poskytnutie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie nie je 
úplná, alebo ak k žiadosti nie sú priložené potvrdenia a doklady podľa odseku 2, obec vyzve 
žiadateľa na doplnenie žiadosti. Ak žiadateľ o príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na 
stravovanie do 14 dní od doručenia výzvy nedoplní svoju žiadosť alebo nepredloží 
požadované doklady a potvrdenia, žiadosť o tento príspevok bude zamietnutá, pričom 
žiadateľ nie je oprávnený opakovane žiadať v tom istom kalendárnom roku o poskytnutie 
tohto príspevku.

(4.) V prípade nepredloženia dokladov sa žiadateľ bude môcť prihlásiť na odber stravy 
v Školskej jedálni pri MŠ Miloslavov len za plnú úhradu nákladov na stravnú jednotku a do 
naplnenia kapacity školskej jedálne.

(5.)Poberateľ už priznaného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie je povinný 
vždy do 25.01. príslušného kalendárneho roku predložiť obci doklady o zmene 
dôchodkovej dávky, prípadne iných príjmov. Tieto podklady budú obcou do konca januára 
posúdené. Na povinnosť predloženia dokladov budú poberatelia včas upozornení, a to 
vyvesením oznámenia v mieste odberu obedov.

(6.) V prípade nepredloženia dokladov podľa odseku 5 v určenom termíne bude poberateľ 
príspevku zaradený do kategórie s plnou vlastnou úhradou za stravnú jednotku, a to od 
01.02. tohto kalendárneho roka.

(7.) Na opätovné priznanie príspevku je v prípade podľa odseku 6 potrebné podať novú žiadosť.
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§4

(l.)Oprávnenej osobe uvedenej v § 2 ods. 2 nariadenia je obec oprávnená poskytnúť príspevok 
na

a) čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie podľa výšky jej príjmu nasledovne:
1. vo výške 0,80 eur na jeden odobratý obed, ak výška starobného, 

predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku a iného 
príjmu spolu nepresahuje sumu 300,00 eur mesačne;

2. vo výške 0,50 eur na jeden odobratý obed, ak výška starobného, 
predčasného starobného dôchodku, alebo invalidného dôchodku a iného 
príjmu spolu presahuje sumu 300,00 eur, ale nepresahuje sumu 600,00 eur 
mesačne;

b) v prípade, ak ide o osamelo žijúcu osobu v domácnosti a výška starobného, 
predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku a iného 
príjmu nepresahuje sumu 650,00 eur mesačne je obec oprávnená poskytnúť 
príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie vo výške 1,00 eur na 
jeden odobratý obed.

(2.)Výšku jednotlivých príjmových pásiem, ako aj výšku príspevku podľa odseku 1 tohto 
paragrafu bude obec od 01. 01.2022 prehodnocovať každé 2 roky.

(3.)Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovania sa uhradí stravovaciemu zariadeniu 
na základe počtu poskytnutých obedov za mesiac.

§5

Na konanie o poskytnutí príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie sa primerane 
vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

ČI. II.
Spoločné a záverečné ustanovenia

§6

(1.) Príspevok podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia má charakter nenávratnej finančnej 
pomoci, na ktorú oprávnená osoba nemá právny nárok. Týmto nariadením však nie je 
dotknutá povinnosť obce stanovená osobitným predpisom.

(2.) Hodnotenie splnenia konkrétnych podmienok na poskytnutie príspevku podľa tohto 
nariadenia v každom jednotlivom prípade, so zohľadnením ďalších relevantných okolností, 
je vo výlučnej právomoci obce.

(3.)Podmienkou na poskytnutie príspevku je trvalý pobyt oprávnenej osoby na území obce,
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ktorý sa preukazuje predovšetkým platným občianskym preukazom alebo iným 
relevantným dokladom.

(4.)Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že obec vyplatila finančný príspevok 
neoprávnene, je táto osoba povinná príspevok vrátiť.

(5.) Kontrolu uplatňovania zákonnosti pri dodržiavaní tohto nariadenia a kontrolu 
vynaložených finančných prostriedkov z rozpočtu obec vykonáva hlavný kontrolór obce.

(6.)Príspevok môže byť poskytnutý len takej oprávnenej osobe, ktorá nemá voči obci záväzky 
a dlhy, resp. ktorá má dohodnutý splátkový kalendár na splatenie záväzkov a dlhov a tento 
dodržiava pravidelnými splátkami.

(7.)Týmto nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku v 
školách a školských zariadeniach č. 1/2016.

(8.)Na tomto nariadení obce Miloslavov sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Miloslavove dňa 
03.12.2020 uznesením OZ č. 140/2020.

(9.)Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 
v Miloslavove.

(10.) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2021.
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