ZÁSADY
poskytovania finančného príspevku obce Slaská na zabezpečenie
spoločného stravovania dôchodcov
Čl. I.
Úvodné ustanovenia
1. Zásady upravujú podmienky a postup pri poskytovaní finančného príspevku na
zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov (ďalej len „príspevok“) obyvateľom
s trvalým pobytom v obci Slaská (ďalej len „obec“), ktorí sú poberateľmi starobného,
predčasného starobného alebo invalidného dôchodku (ďalej len „dôchodca“).
2. Príspevok je dobrovoľným príspevkom obce, na ktorý nie je právny nárok.
Čl. II.
Všeobecné ustanovenia
1. Finančný príspevok sa poskytuje dôchodcom s trvalým pobytom v obci Slaská na
zabezpečenie stravovania výlučne určeným dodávateľom obedov – Slovenský
Červený kríž, územný spolok Žiar nad Hronom.
2. Finančný príspevok sa poskytuje mesačne.
3. Finančný príspevok je možné poskytnúť oprávnenej osobe v príslušnom mesiaci iba
v prípade, že odoberá obedy od dodávateľa uvedeného v odseku 1. tohto článku.
4. Finančný príspevok sa poskytuje vo forme úhrady časti nákladov na obedy, ktoré
odoberá oprávnená osoba.
Čl. III.
Účel poskytovania finančného príspevku
1. Účelom poskytovania finančného príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov
je prispieť oprávnenej osobe na úhradu časti výdavkov vynaložených na stravovanie
a prispieť súčasne k skvalitneniu života dôchodcov obce Slaská.
Čl. IV.
Žiadateľ o finančný príspevok
1. Oprávnenou osobou na poskytnutie finančného príspevku podľa týchto zásad je
žiadateľ, ktorý spĺňa nasledovné kritériá:
a) je dôchodca (poberá starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo
invalidný dôchodok),
b) má trvalý pobyt na území obce Slaská,
c) odoberá obedy od dodávateľa uvedeného v odseku 1. článku II. týchto zásad.

Čl. V.
Výška finančného príspevku
1. Osobe oprávnenej podľa týchto zásad sa poskytuje finančný príspevok nasledovne:
a) v sume 0,70 eur na jeden obed.
Čl. VI.
Konanie o poskytnutí finančného príspevku
1. Konanie o poskytovaní finančného príspevku sa začína na základe podania
vyplneného tlačiva, ktoré oprávnenej osobe poskytne dodávateľ obedov.
2. Žiadateľ je povinný priložiť k vyplnenému tlačivu všetky doklady preukazujúce
oprávnenosť poskytovania tohto finančného príspevku, ktoré od neho požaduje
dodávateľ obedov.
3. Ak obec zistí, že finančný príspevok sa zneužíva na stravovanie inej než oprávnenej
osoby, obec zastaví na dobu šiestich mesiacov poskytovanie finančného príspevku
oprávnenej osobe, ktorá takéto zneužitie svojím konaním umožnila.
Článok VII.
Slovenský Červený kríž, územný spolok Žiar nad Hronom
1. Slovenský Červený kríž, územný spolok Žiar nad Hronom predloží v nasledujúci
kalendárni mesiac po dodaní obedov oprávneným osobám obci zoznam klientov,
ktorým boli obedy za predchádzajúci kalendárny mesiac dodané aj spolu s počtom
odobratých obedov.
2. Slovenský Červený kríž, územný spolok Žiar nad Hronom doručí v nasledujúci
kalendárny mesiac po dodaní obedov oprávneným osobám obci faktúru na sumu
príspevkov za obedy v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci, o ktorú bola znížená
platba za obedy všetkých oprávnených klientov. Fakturovaná suma sa v príslušnom
mesiaci vypočíta nasledovným vzorcom: počet obedov oprávnených osôb za
kalendárny mesiac x príspevok v sume 0,70 eur uvedený v odseku 1 článku V. týchto
zásad.
3. Prílohou faktúry
bude vždy zoznam klientov a počet odobratých obedov
v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Tieto zásady boli schválené Obecným zastupiteľstvom v Slaskej dňa 5.12.2018
uznesením č. 325/2018.
2. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 1. januára 2019.

Mgr. Daniel G e l i e n, v.r.
starosta obce Slaská

