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Obec Veľká Ida v súlade s ustanovením S 4 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov vydáva túto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 01/2019 Sociálny program služba
občanom, ktorým sa určuje postup pri
poskytovaní obedov pre dôchodcov
a zdravotne postihnutým občanom obce
Veľká Ida
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.1. Obec Veľká Ida poskytuje stravovanie prostredníctvom donášky stravy do domácnosti
pre dôchodcov a občanov na to odkázaných nasledovne:
a) obed je poskytovaný dôchodcom s trvalým pobytom v obci Veľká Ida, a ktorí nie sú
zamestnaní a sú na to odkázaní,
b) obed je poskytovaný dôchodcom s trvalým pobytom v obci Veľká Ida, ktorí sú
invalidní dôchodcovia, a ktorí sú nezamestnaní a sú pre svoj nepriaznivý zdravotný
stav na to odkázaní,
c) v odôvodnených prípadoch môže o žiadosti, keď nie sú splnené podmienky pre
poskytovanie obedov pre dôchodcov /body a), b), c),/, rozhodnúť starosta obce.
1.2. Dôchodcovia si na obedy zo školskej jedálne zabezpečia 2 ks obedárov na vlastné
náklady.
1.3. Dôchodcovia sa prihlasujú na obed u vedúcej školskej jedálne.
Článok 2
Stravovanie dôchodcov
2.1. Rozvoz – donáška stravy je služba poskytovaná obcou Veľká Ida a zabezpečovaná
prostredníctvom zamestnanca obce obyvateľom obce Veľká Ida.
2.2. V prípade, že záujem o túto službu bude väčší ako sú kapacitné možnosti stravovacieho
zariadenia, bude sa pri výbere zo žiadateľov prihliadať aj na ich sociálnu situáciu
a poradie v akom žiadosti došli.
2.2.1 Prioritne majú prednosť v poskytovaní stravy žiaci Základnej školy, Materskej školy
a SOŠ Kukučinová – detašované pracovisko.

2.3. Žiadateľ musí v žiadosti o poskytnutie služby rozvozu stravy uviesť nasledovné údaje:
- meno, priezvisko
- adresa trvalého pobytu
- dátum narodenia
- vznik nároku na dôchodok
- súhlas so spracovaním osobných údajov
- iné kontaktné údaje (telefón)
a doručiť túto žiadosť na Obecný úrad vo Veľkej Ide. Obecný úrad tieto žiadosti bude
evidovať v poradí akom došli.
2.4. Rozvoz – donáška stravy je zabezpečovaná v pracovných dňoch v čase približne od
11,00 hod. – do 13,30 hod., osobným motorovým vozidlom prideleným obcou Veľká
Ida.
2.5. Vodič osobného motorového vozidla začína jazdu spravidla o 10,30 hod. Z obecného
úradu Veľká Ida 42 pokračuje do školskej jedálne Základnej školy vo Veľkej Ide, kde
zabezpečí nakládku a následný roznos stravy do domácností.
2.6. Následne sa vodič osobného motorového vozidla presunie späť na obecný úrad, kde
pokračuje vo vykonávaní svojej pracovnej činnosti.
2.7. Vodič sa riadi podľa aktuálneho zoznamu stravníkov (ten sa môže meniť podľa
aktuálneho
stavu stravníkov), ktorý mu odovzdá vedúca jedálne, a tiež sa riadi podľa trasy v obci
Veľká Ida, ktorý si na základe zoznamu vypracuje.
2.8. Vždy k poslednému dňu v mesiaci vedúca jedálne odovzdá zoznam stravníkov vodičovi,
aby zabezpečila aktualizáciu zoznamu a určenia trasy v obci Veľká Ida.
2.9. Počas rozvozu – donášky stravy vodič odovzdá stravníkovi obed a prevezme prázdny –
náhradný obedár. Po skončení rozvozu – donášky stravy, vodič odovzdá prázdne obedáre
do kuchyne Základnej školy vo Veľkej Ide, aby boli pripravené na ďalší deň k odvozu.
3.0. Stravovanie dôchodcov zabezpečuje Obec Veľká Ida formou jedného teplého
jedla - obeda. Hodnota poskytnutého obeda je určená na základe VZN o určení
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školskom zariadení,
ktorých zriaditeľom je obec Veľká Ida a účtuje sa ako cudzí stravník. Tento
príspevok zahŕňa náklady súvisiace s prevádzkou školskej jedálne a nakúpených
potravín.
3.1. Obec túto službu poskytuje občanom výlučne zo školskej jedálne pri Základnej
škole vo Veľkej Ide. Keď sa v tomto zariadení nebude variť počas prázdnin, alebo
iných objektívnych dôvodov, rozvoz stravy sa nebude vykonávať. Túto
informáciu vodič poskytne stravníkom aspoň 3 dni vopred.
3.3. Dôchodcovia uhrádzajú poplatok za obedy na účet školskej jedálne prevodom, alebo
poštovou poukážkou. Tento poplatok sa vyberá vopred vždy k 20. dňu v mesiaci.
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Záverečné ustanovenia
Účinnosť
1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 schválilo Obecné zastupiteľstvo Obce Veľká Ida
na svojom zasadnutí dňa 7.2.2019 uznesením č. 22/2019.
2. VZN č. 1/2019 bolo zverejnené vyvesením na úradnej tabuli v dňoch 8.2.2019.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť 1.3.2019.
Vo Veľkej Ide, dňa 8.2.2019

Peter Nagy
Starosta obce

Vyvesené dňa: 8.2.2019
Zvesené dňa:………………………..
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