Smernica 1/2009 pre poskytovanie finančného príspevku na stravovanie fyzických osôb
podľa § 58 zákona č.448/2008 obce Nová Ves nad Žitavou
Obecné zastupiteľstvo v Novej Vsi nad Žitavou v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zák. č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách v znení neskorších zmien a doplnkov schvaľuje Smernicu 1/2009 pre
poskytovanie finančného príspevku na stravovanie fyzických osôb podľa § 58 zákona č.
448/2008 obce Nová Ves nad Žitavou.
Čl.1
Podmienky poskytovania príspevku.
1. Stravovaním sa na účely tejto smernice a rozumie zabezpečenie obeda pre občanov Novej
Vsi nad Žitavou s trvalým pobytom na území obce Nová Ves nad Žitavou.
2. Finančný príspevok na stravovanie bude poskytnutý občanovi podľa § 58 zákona
č.448/2008, Z. z..
3. Stravovanie pre oprávnených poberateľov finančného príspevku je možno poskytovať
prostredníctvom stravovacieho zariadenia, ktoré má pre tento účel uzavretú zmluvu s obcou
Nová Ves nad Žitavou.
4. Výška stravnej jednotky je určená vo výške 2,84 €.
5. Obec poskytuje donášku stravy do domácnosti pre fyzické osoby nad 70 rokov za poplatok
0,23 EUR a pre fyzické osoby do 70 rokov za poplatok 0,40 EUR.
6. Príjemca je povinný pri podaní žiadosti predložiť potvrdenie o výške aktuálneho
dôchodku.
7. Každú zmenu vo výške dôchodku je príjemca povinný oznámiť písomne s potvrdením
o jeho výške poskytovateľovi v lehote 30 dní od úpravy dôchodku.
Čl.2
Výška finančného príspevku.
Výška finančného príspevku na stravovanie, ktorý poskytne Obec Nová Ves nad Žitavou je
závislá od výšky dôchodku aj stanovená nasledovne :
Výška dôchodku
Výška finančného príspevku
do 300 EUR
0,89 EUR
od 300 EUR
do 332 EUR
0,72 EUR
od 332 EUR
do 366 EUR
0,55 EUR
Čl. 3
Záverečné ustanovenia.
Finančný príspevok na stravovanie sa neposkytuje občanovi, ktorý má nevyrovnané záväzky
voči obci Nová Ves nad Žitavou.
Táto smernica ruší smernicu č.1/2008.
Táto smernica bola schválená na zasadnutí OZ dňa 29.4.2009 a nadobúda platnosť a účinnosť
od 1.6.2009.
Novela č. 1 smernice 1/2009 bola schválená na zasadnutí OZ dňa 26.10.2017.
Novela č. 2 smernice 1/2009 bola schválená na zasadnutí OZ dňa 25.01.2018.
Ing. Marta Danková
starostka obce

