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Mesto Holíč podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov
vydáva
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Holíč
o príspevku na spoločné stravovanie v meste Holíč
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) vymedzuje okruh osôb,
ktorým je možné poskytnúť príspevok na spoločné stravovanie a príspevok na
donášku stravy ( ďalej len príspevok), určuje podmienky poskytovania príspevku a
výšku príspevku.
Článok 2
Okruh osôb, ktorým je možné poskytovať príspevok
Mesto Holíč poskytne príspevok na jedno teplé jedlo denne v pracovných dňoch
občanovi s trvalým pobytom na území mesta Holíč, ktorý:
a) je poberateľom dôchodku alebo
b) pre svoj nepriaznivý zdravotný stav alebo ťažké zdravotné postihnutie je
odkázaný na spoločné stravovanie alebo
c) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných
životných potrieb, v dôsledku čoho je odkázaný na spoločné stravovanie za
podmienok podľa čl.3 tohto VZN.
Článok 3
Podmienky poskytovania príspevku
1.Osobám, uvedeným v Čl. 2 písm. a) a b) tohto VZN sa poskytne príspevok na
spoločné stravovanie a príspevok na donášku stravy za podmienky, že takáto osoba
požiada o príspevok a výška jej príjmov je menšia ako je uvedené v prílohe č.1 tohto
VZN.
2. O priznaní, výške, trvaní a ďalších podmienkach poskytovania príspevku v prípade
podľa Čl. 2 ods. 1 písm. c) rozhodne primátor mesta.
Článok 4
Výška príspevku
1. Výška príspevku je určená v prílohe č.1 tohto VZN.
2.Výška príspevku môže byť zvýšená o sumu 0,30 EUR na každé jedlo, na ktoré sa
poskytuje príspevok v prípadoch ak ide občana, ktorý :
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a) je odkázaný na donášku stravy do domácnosti
vydaného Mestom Holíč alebo

podľa sociálneho posudku

b) je odkázaný na donášku stravy do domácnosti z dôvodu náhleho prechodného
zhoršenia zdravotného stavu
na nevyhnutne potrebnú dobu podľa posudku
vydaného Mestom Holíč v súlade s Čl.6 tohto VZN po predložení potvrdenia
o nepriaznivom zdravotnom stave od ošetrujúceho lekára
3. Príspevok na donášku stravy sa môže poskytnúť aj ako samostatný príspevok
pre osoby uvedené v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku, ktoré nespĺňajú podmienky na
príspevok podľa čl.3 ods.1 tohto VZN.
4.Výška príspevku nesmie prekročiť cenu jedného jedla.
Článok 5
Konanie o poskytnutí príspevku
1. Konanie o poskytnutí príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti občana
uvedenej v prílohe č. 2 tohto VZN. Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav
nemôže sám podať žiadosť, môže v jeho mene, s jeho ústnym súhlasom a na
základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave občana podať žiadosť aj
iná fyzická osoba.
2. Konanie o poskytnutí príspevku v prípade podľa Čl. 2 ods. 1 písm. c) môže začať
Mesto Holíč aj z vlastného podnetu.
3. Žiadosť o poskytnutie príspevku musí obsahovať:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia a bydlisko žiadateľa
b) meno, priezvisko a bydlisko osôb spoločne posudzovaných so žiadateľom
a príbuzenský pomer
c) údaje o príjmových pomeroch žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb
d) odôvodnenie žiadosti.
4. Žiadateľ o príspevok je povinný okrem žiadosti doložiť:
a) doklad o príjme a ak je vydatá/ženatý aj doklad o príjme manžela/manželky
b) v prípade, ak je žiadateľ poberateľom dávky a príspevkov v hmotnej núdzi,
potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytovaní dávky a príspevkov
v hmotnej núdzi
c) v prípade ak je žiadateľ alebo spoločne posudzovaná osoba poberateľom štátnych
sociálnych dávok, nemocenských dávok, dôchodku alebo majú iný príjem,
potvrdenie o poberaní týchto dávok alebo o inom príjme.
5. Za príjem sa na účely tohto VZN nepovažujú:
a) jednorazové štátne sociálne dávky poskytnuté podľa osobitných predpisov, 1)
b) peňažné príspevky občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu
sociálnych dôsledkov ich ťažkého zdravotného postihnutia okrem príspevku za
opatrovanie, ak osobitný predpis neustanovuje inak, 2)
c) zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
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d) jednorazová dávka v hmotnej núdzi, 3)
e) štipendiá,
f) jednorazový príspevok podľa osobitného predpisu, 4)
g) príspevok na stravu podľa osobitného predpisu, 5)
h) resocializačný príspevok podľa osobitného predpisu,
i) vianočný príspevok podľa osobitného predpisu. 7)

6)

6. Mesto Holíč vydá oznámenie v lehote do 30 dní od podania žiadosti o poskytnutie
príspevku a príspevku na donášku stravy. V prípade ak žiadosť nie je úplná, Mesto
Holíč vyzve žiadateľa o doplnenie chýbajúcich dokladov a vydá oznámenie
v horeuvedenej lehote od dňa doloženia chýbajúcich dokladov k žiadosti.
7. Príspevok sa poskytuje formou bezhotovostnej úhrady zmluvnému dodávateľovi
stravy.
8. Osobné údaje, ktoré spracúva Mesto Holíč v súvislosti s konaním o poskytnutie
príspevku a konaním o poskytnutie príspevku na donášku stravy sú: meno
a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, rodinný stav, štátne
občianstvo, číslo OP, údaje o zdravotnom stave a príjmové a majetkové pomery
fyzickej osoby a spoločne posudzovaných osôb.
9. Mesto Holíč vedie evidenciu o občanovi, ktorému sa poskytuje príspevok
v rozsahu podľa predchádzajúceho bodu.
Článok 6
Sociálny posudok
1. Sociálny posudok na účely posúdenia odkázanosti občana na donášku stravy do
domácnosti je posudzovanie:
a) individuálnych predpokladov občana
b) rodinného prostredia v ktorom občan žije
2. Výsledkom sociálneho posúdenia je sociálny posudok, ktorý obsahuje výrok o tom,
či je občan s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným
stavom odkázaný na donášku stravy do domácnosti.
3. Občan je odkázaný na donášku stravy do domácnosti ak podľa kritérií uvedených
v prílohe č. 3 tohto VZN aspoň v jednom kritériu nedosiahol 10 bodov a ak nie je
možné zabezpečiť stravovanie alebo donášku stravy iným spôsobom.
4. Sociálne posúdenie sa vykonáva za účasti občana, ktorý požiadal o zvýšenie
príspevku na donášku stravy do domácnosti a to spravidla v domácnosti občana.
Článok 7
Spoločné ustanovenia
1. Na konanie o priznaní príspevku sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších zmien a doplnkov.

4

2. Občan, ktorému sa poskytuje príspevok je povinný písomne oznámiť Mestu Holíč
do ôsmich dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie podmienok nároku
na príspevok, ako aj všetky zmeny v príjmových pomeroch. V prípade nesplnenia
tejto povinnosti, v dôsledku čoho došlo k neoprávnenému vyplácaniu príspevku,
Mesto Holíč môže žiadať o vrátenie neoprávnene vyplateného príspevku.
3. Mesto Holíč je povinné chrániť osobné údaje získané so súhlasom dotknutej
osoby na účely príspevku podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších zmien a doplnkov.
Článok 8
Prechodné ustanovenie
Občan, ktorému sa poskytuje príspevok podľa podmienok platných do účinnosti tohto
VZN, sa tento príspevok poskytuje do posúdenia nároku na príspevok podľa tohto
VZN na základe žiadosti občana alebo z vlastného podnetu Mesta Holíč, najdlhšie do
troch mesiacov od účinnosti tohto VZN.
Článok 9
Záverečné ustanovenie
Kontrolou nad dodržiavaním tohto VZN je poverený hlavný kontrolór mesta.

1) Napríklad zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa
súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili
dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení zákona č. 453/2003 Z. z., zákon č. 238/1998 Z. z. o
príspevku na pohreb v znení zákona č. 453/2003 Z. z., § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 265/1998 Z. z. o
pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti v znení zákona č. 453/2003 Z. z., §
2 ods. 3 zákona č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení zákona č. 643/2002 Z. z.
2) § 64a ods. 10 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
3) § 15 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4) Zákon č. 410/2004 Z. z. o vyplatení jednorazového príspevku poberateľovi dôchodku v roku 2004 a
o zmene zákona o životnom minime.
5) § 64 ods. 1 písm. b) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6) § 70 zákona č. 305/2005 Z. z.
7) Zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o
doplnení niektorých zákonov.

V Holíči dňa 05.12.2016
PhDr. Zdenko Čambal
primátor mesta
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Príloha č. 1
Podmienky poskytovania príspevku
Výška príjmu jednotlivca
do 390 €

Výška peňažného príspevku na
jeden obed
0,50 €

Výška príjmu manželskej dvojice
do 660 €

0,50 €
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Príloha č. 2
Žiadosť
Údaje o žiadateľovi:
Meno a priezvisko: ...............................................................................................
Dátum narodenia: ..................................... Rodinný stav: ....................................
Trvalé bydlisko: .....................................................................................................
Žiadam/nežiadam* o príspevok na spoločné stravovanie
Žiadam/nežiadam* o zvýšenie príspevku na donášku stravy do domácnosti
Dôvod podania žiadosti: ........................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých Mestu Holíč,
Bratislavská 5, 908 51 Holíč, podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sú uvedené
v tejto žiadosti o poskytnutie príspevku na stravovanie. Súhlas platí do doby jeho písomného
odvolania a je ho možné kedykoľvek odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva
dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona 428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V Holíči dňa: ...........................

...................................
/podpis žiadateľa/

K žiadosti je potrebné doložiť:
a) svoj príjem a ak je vydatá/ženatý aj príjem manžela/manželky
b) v prípade, ak je žiadateľ poberateľom dávky a príspevkov v hmotnej núdzi,
potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytovaní dávky a príspevkov
v hmotnej núdzi
c) v prípade ak je žiadateľ alebo spoločne posudzovaná osoba poberateľom štátnych
sociálnych dávok, nemocenských dávok, dôchodku alebo majú iný príjem,
potvrdenie o poberaní týchto dávok alebo o inom príjme.
* Nehodiace sa prečiarknite
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Príloha č. 3
Kritériá odkázanosti občana na donášku stravy do domácnosti
1.

Pohyb po schodoch
0 bodov = občan je nie je schopný pohybu po schodoch ani s použitím
pomôcok alebo s pomocou inej fyzickej osoby,
5 bodov = občan je pri pohybe po schodoch odkázaný na pomoc inej fyzickej
osoby
10 bodov = fyzická osoba je schopná samostatného pohybu po schodoch s
použitím alebo bez použitia pomôcok

2.

Pohyb po rovine
0 bodov = občan je pri väčšine úkonov pohybu po rovine odkázaný na
pomoc inej fyzickej osoby
5 bodov = občan je minimálne pri jednom úkone pohybu po rovine odkázaný
na pomoc inej fyzickej osoby
10 bodov = občan je schopný vykonávať všetky úkony pohybu po rovine

3.

Orientácia v prostredí
0 bodov = občan je pri väčšine úkonov orientácie v prirodzenom prostredí
odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby
5 bodov = občan je minimálne pri dvoch úkonoch orientácie v prirodzenom
prostredí odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby
10 bodov = občan je schopný vykonávať všetky úkony orientácie
v prirodzenom prostredí
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