Zásady poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov
Tieto zásady vymedzujú kritéria na poskytovanie príspevku na stravovanie dôchodcov ( ďalej „príspevok“) v MČ
Košice – Poľov

I.
Vymedzenie pojmov

1. Poskytovateľom príspevku je MČ Košice – Poľov (ďalej „poskytovateľ“)
2. Príjemcom príspevku je občan MČ Košice – Poľov, ktorý má na území trvalý pobyt a je poberateľom
starobného alebo plného invalidného dôchodku (ďalej „príjemca“)
3. Dodávateľom stravovania dôchodcom je organizácia, s ktorou má na tento účel uzatvorenú zmluvu
poskytovateľ.
4. Príjemca žiada o príspevok formou písomnej žiadosti (vzor tvorí prílohu „zásady poskytovania
príspevku na stravovanie“) a potvrdením o poberaní starobného dôchodku, ktoré nesmie byť staršie
ako 30 dní
II.
Podmienky poskytnutia príspevku

1. Poskytovateľ poskytne príspevok občanovi, ktorý spĺňa kritéria podľa č. I, odst. 2 a čl. III ods. 1 týchto
zásad a požiada o príspevok písomne. Poskytovateľ poskytne príjemcovi dotáciu od prvého dňa
nasledujúceho mesiaca po doručení žiadosti.
2. Príjemca je povinný pri podaní žiadosti podľa ods. I predložiť potvrdenie o výške dôchodku, ktoré
nesmie byť staršie ako 30 dní
3. Každú zmenu vo výške dôchodku je príjemca povinný oznámiť písomne s potvrdením o jeho výške
poskytovateľovi v lehote 30 dní od úpravy dôchodku

III.
Výška príspevku

1. Pre účely určenia príspevku sa príjemcovia zaraďujú do týchto kategórií podľa výšky dôchodku:

Stravná jednotka od 1.1.2008 je 56,–Sk - vo vývarovni kuchyňa v MŠ -

do 6.500,–Sk
dotácia Mesto KE: 25,–Sk príspevok MČ: 0,-Sk dôchodca 31,–Sk
od 6.501,–Sk do 8.000,–Sk

dotácia Mesto KE :20,–Sk príspevok MČ: 5,–Sk dôchodca 31,–Sk
od 8.001,–Sk do 10.000,–Sk
dotácia Mesto KE : 0,–Sk príspevok MČ: 10,–Sk dôchodca 46,–Sk
nad 10.001,-Sk
dotácia Mesto KE : 0,--Sk príspevok MČ: 0,– Sk dôchodca 56,–Sk

3. V prípade zmeny výšky dôchodku posúdi poskytovateľ zatriedenie príjemcu od prvého dňa
nasledujúceho mesiaca, v ktorom došlo k zmene dôchodku
4. Ak poskytovateľ zistí, že mu príjemca neoznámil zmeny podľa č.II ods. 3 v určenej
lehote, má nárok na vrátenie poskytnutého príspevku

IV.
Poskytnutie príspevku

1. Stravovanie zabezpečuje dodávateľ podľa č. 1 ods. 3 zásad poskytovania príspevku na stravovanie
2. Poskytovateľ prispieva na 1 obed v deň, kedy je strava podávaná
3. Príjemca má právo na 1 obed v deň, kedy je strava podávaná
4. Prílohou faktúry od dodávateľa je zoznam dôchodcov a počet vydaných obedov v kalendárnom
mesiaci

V.
Osobitné ustanovenia

1. Dodávateľ a poskytovateľ je povinný minimálne jeden kalendárny mesiac vopred upozorniť príjemcu
na zmenu ceny obeda
2. Ďalšie náležitosti v stravovaní dôchodcov, ako je miesto stravovania, čas stravovania, cena obeda
a podobne, budú dohodnuté v zmluve o poskytovaní stravovania, ktorá je na tento účel uzavretá
medzi poskytovateľom a dodávateľom.
3. Poskytovateľ nie je povinný zabezpečiť stravu, ak dodávateľ v určitom období nebude stravu
poskytovať.

VI.
Záverečné ustanovenia

Tieto zásady boli schválené uznesením MZ Košice Poľov, číslo 95 zo dňa 17.12.2007 a nadobúda účinnosť dňa
01.01.2008

Zároveň sa rušia zásady prijaté uznesením MZ Košice- Poľov uznesením č. 157 zo dňa 3. 3. 2005

Mgr. Birošová Mária
starostka MČ KE - Poľov

