Obecné zastupiteľstvo v Obyciach podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č.
369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 71ods. 1 písm.
p) zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších zmien a doplnkov sa
uznieslo na vydaní tohto

všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2006
o organizovaní spoločného stravovania
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje pôsobnosť Obce
Obyce, ktoré organizuje spoločné stravovanie v súlade s § 71ods. 1 písm. p) zákona č.
195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon“).
Článok 2
Organizovanie spoločného stravovania
1. Spoločné stravovanie možno poskytnúť občanovi, ktorého stravovanie nemožno
zabezpečiť inak, a ktorý poberá starobný dôchodok alebo je odkázaný na spoločné
stravovanie pre svoj nepriaznivý zdravotný stav.
2. Stravovanie v rozsahu jedného teplého jedla denne možno poskytovať aj osobám, ktoré si
uplatnili nárok na zabezpečenie základných životných podmienok podľa osobitného predpisu
(zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov).
3. Dávka vo forme príspevku na spoločné stravovanie sa poskytuje v sume do 20,-Sk za
jeden obed podľa výšky príjmu osôb uvedených v ods. 1/ a 2/ tohto paragrafu. O výške
dávky rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh Sociálnej komisie pri OZ v Obyciach s
prihliadnutím na objem finančných prostriedkov určených na poskytovanie sociálnej pomoci
v rozpočte obce schválených obecným zastupiteľstvom.
Článok 3
Kontrolná činnosť
Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva:
a) Hlavný kontrolór
b) Sociálna komisia pri Obecnom zastupiteľstve v Obyciach
Článok 4
Záverečné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach sa uznieslo na vydaní VZN č.5/2006 o organizovaní
spoločného stravovania dňa 24. 11. 2006 a toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od
vyvesenia na úradnej tabuli Obecného úradu v Obyciach, t. j. 10. 12. 2006.
Helena Filipčíková, v. r.
starostka obce

Obec Obyce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení
neskorších predpisov v y d á v a

DODATOK Č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Obyce č. 5/2006
o organizovaní spoločného stravovania z 10. decembra 2006

Obecné zastupiteľstvo v Obyciach sa na svojom 27. zasadnutí uznieslo na týchto
zmenách a doplnkoch vo Všeobecne záväznom nariadení obce Obyce č. 5/2006
o organizovaní spoločného stravovania (ďalej len „VZN č. 5/2006“) :
(1) V Článku 2 – Organizovanie spoločného stravovania – v odseku 3 – sa slová „20,- Sk“
nahrádzajú slovami „1 euro“.

Ostatné ustanovenia vo VZN č. 5/2006 zostávajú nezmenené.
Na vydaní dodatku č. 1 k VZN č. 5/2006 sa Obecné zastupiteľstvo v Obyciach
uznieslo dňa 15. 12. 2008 uznesením č. 27/2008.
Tento dodatok nadobúda účinnosť od 1. januára 2009.

Helena Filipčíková, v. r.
starostka obce
Na úradnej tabuli :
-

vyvesené dňa : 16. 12. 2008
zvesené dňa : 31. 12. 2008

