Obec Rudňany v zmysle § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 448/2008
Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych
službách“) sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RUDŇANY

č. 5/2011
zo dňa 30.11.2011
o poskytovaní sociálnej služby v jedálni
§1
Predmet úpravy
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobnosti
a) o rozhodovaní o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby v jedálni,
b) o poskytovaní sociálnej služby v jedálni,
c) o spôsobe a výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v jedálni.
2. Toto VZN podrobnejšie upravuje pôsobnosť obce vo veciach:
rozhodovania o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby v jedálni.
§2
Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu
1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa § 1 ods. 1 sa podáva obci
Rudňany.
2. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o
posúdenie odkázanosti na sociálnu službu alebo udeliť písomný súhlas na poskytnutie
sociálnej služby, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia
ošetrujúceho
lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť alebo
udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.
3. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje
a) meno a priezvisko žiadateľa (fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna
služba),
b) dátum narodenia,
c) adresa pobytu,
d) rodinný stav,
e) štátne občianstvo,
4. Na konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane vzťahujú ustanovenia
zákona o správnom konaní.
5. Priebeh konania vo veci rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu zabezpečuje
obec
Rudňany cestou Obecného úradu v Rudňanoch, ktorý eviduje a vedie celú
spisovú agendu.
6. 6. O odkázanosti na sociálnu službu rozhoduje za obec ako správny orgán starosta
obce v zmysle § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
7. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zákaze poskytovateľa sociálnej služby
poskytovať sociálnu službu, nemá odkladný účinok.

§3
Povinnosti prijímateľa sociálnej služby
1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť obci Rudňany cestou
Obecného úradu v Rudňanoch do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na
trvanie odkázanosti na sociálnu službu a poskytovateľovi sociálnej služby zmeny v
príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy
úhrady za sociálnu službu.
2. Prijímateľ sociálnej služby je povinný na výzvu obce Rudňany cestou Obecného úradu
v Rudňanoch osvedčiť skutočnosti rozhodujúce na trvanie odkázanosti na sociálnu
službu, a to v lehote do 8 dní odo dňa doručenia výzvy, ak obec v písomnej výzve
neurčí dlhšiu lehotu. Ak fyzická osoba nevyhovie výzve v určenej lehote, rozhodne
obec o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, ak bola vo výzve na
tento následok upozornená.
3. Fyzická osoba, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby, alebo prijímateľ sociálnej
služby sú povinní na výzvu obce Rudňany cestou Obecného úradu v Rudňanoch
zúčastniť sa posúdenia zdravotného stavu a opätovného posúdenia zdravotného stavu
v termíne určenom lekárom. Ak sa fyzické osoby uvedené tohto posúdenia
nezúčastnia, konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa zastaví, alebo sa rozhodne o
zániku odkázanosti na sociálnu službu.
4. Prijímateľ sociálnej služby je povinný obci alebo poskytovateľovi sociálnej služby
oznámiť výšku svojich príjmov a čestným vyhlásením preukázať a ohlásiť zmeny vo
výške príjmu napr. zo zárobkovej činnosti, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy
úhrady za sociálnu službu. Ak fyzická osoba nesplní túto povinnosť, obec, resp.
poskytovateľ sociálnej služby nie je povinná pri určení sumy úhrady za sociálnu
službu postupovať podľa tohto VZN.
§4
Úhrada za sociálnu službu
1. Občan (prijímateľ sociálnej služby) je povinný platiť úhradu za poskytovanie
stravovania v jedálni.
2. Občan je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu.
3. Občan si zakúpi stravné lístky na obecnom úrade v priestoroch vývarovne.
4. Výška úhrady za uvedenú sociálnu službu v § 2 ods. 1 sa odvíja od poskytnutia
príspevku od obce.
§5
Sociálna služba v jedálni
1. V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe s trvalým pobytom na
území obci, ktorá
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných
potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
c) dovŕšila vek potrebný na vznik nároku na starobný dôchodok,
d) je poberateľom dôchodkovej dávky, t.j. starobného, invalidného, sociálneho dôchodku
/ďalej dôchodcom/ .
2. Sociálna služba v jedálni sa neposkytuje občanom, ktorí sú poberateľmi dôchodkových
dávok uvedených v odst. 1 a zároveň pracujú a poberajú ďalší príjem zo zárobkovej
činnosti. V prípade, že občan neoprávnene poberá príspevok, je povinný vrátiť
neoprávnený príspevok do príjmu obce.
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§6
Spôsob a výška úhrady za poskytovanie sociálnej služby v jedálni
1. Obec Rudňany poskytuje sociálnu službu
v jedálni (stravovanie) pre dôchodcov
a v zariadení ZŠ – stredisko školská jedáleň, Rudňany 96,
2. Úhrada za stravovanie príspevku obcou je
a) pre osobu v jedálni
1,20 € / deň
b) pre osobu v zariadení ZŠ
0,36 € / deň
3. Dôchodca bude stravu odoberať osobne, v priestoroch, t. j. z vývarovne, ktorá je na
obecnom úrade alebo si požiada o donášku stravy do domácnosti.
§7
1. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje získané za účelom určenia
výšky za poskytované sociálne služby v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovovaní úhrad za poskytovanú sociálnu službu sa
primerane použije zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších zmien
a doplnkov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a
doplnkov, zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších zmien a doplnkov, zákon č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov, zákon č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, Občiansky zákonník.
3. Schválená výška sociálnej služby v jedálni platí od 1.1.2012, každá zmena výšky musí byť
odsúhlasená dodatkom a schválená uznesením Obecného zastupiteľstva.

4. Toto Všeobecne záväzne nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva
obce Rudňany č. 242/2011 dňa 30.11.2011.
5. VZN nadobúda účinnosť od 1.1.2012.

Miroslav Blišťan
starosta obce

Dátum zverejnenia návrhu VZN : 3.11.2011
Dátum schválenia VZN: 30.11.2011
Dátum vyvesenia VZN: 1.12.2011
Dátum účinnosti VZN : 1.1.2012
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Príloha č. 1

Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie

Meno, priezvisko: ............................................................................
Dátum narodenia: ......................................................................................
Bydlisko: ..........................................................................................

Žiadam o poskytnutie príspevku na stravovanie s účinnosťou od ...............................
o

stravu si budem odoberať sám, pravidelne z vývarovne Obce Rudňany.

o

stravu si prosím donášať do domácnosti pre zlý zdravotný stav.

Týmto prehlasujem, že v čase podania žiadosti nemám žiadny iný príjem
okrem dôchodku.
Čestne prehlasujem o výške dôchodku ............. €, s tým že obec môže skontrolovať
správnosť uvedenej výšky dôchodku.
Výška dôchodkov sa uvádza ako súbeh všetkých dôchodkov vyplácaných sociálnou
poisťovňou na žiadateľa v mesiaci.
V Rudňanoch dňa: .........................

...................................................
podpis
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