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Obec Malý Lapáš na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov a podľa §18 ods.1 písm. c) zákona č. 448/2008 Z.z. Zákon o sociálnych 

službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

v y d á v a 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Malý Lapáš č. 10/2020 o zabezpečení stravovania a 

poskytnutia príspevku na stravu pre seniorov 

 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

1. Obec Malý Lapáš týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN)  upravuje rozsah, 
podmienky a spôsob poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcom obce Malý Lapáš.  

 
§ 2 

Príspevok na stravovanie 
1. Príspevok na stravovanie poskytuje obec seniorom vo veku nad 70 rokov, ktorí majú na 

území obce trvalý pobyt, za účelom zníženia nákladov spojených so zabezpečovaním 
teplého jedla – obeda. 

2. Poskytovanie príspevku na stravovanie nie je nárokovateľnou dávkou.  
 

§ 3 
Podmienky poskytnutia príspevku na stravovanie 

1. Občan, ktorý má podľa článku 2 nárok na poskytnutie príspevku na stravovanie, vyplní 
žiadosť o poskytnutie príspevku (príloha č. 1 tohto nariadenia). 

2. Občan k žiadosti o poskytnutie príspevku doloží zmluvu s dodávateľom stravovania 
uvedeného v článku 4 tohto VZN. 

3. Písomnú žiadosť žiadateľ doručí poštou alebo osobne na Obecný úrad v Malom Lapáši. Do 
7 dní od podania kompletnej žiadosti obec oznámi žiadateľovi výšku denného príspevku 
na stravovanie a spôsob mesačného poskytovania príspevku. 

4. Na príspevok nemá nárok občan, ktorý nemá vysporiadané záväzky voči obci po lehote 
splatnosti. 

 
§ 4 

Spôsob zabezpečenia stravovania 
1. Stravovanie sa zabezpečuje v rozsahu jedného teplého jedla denne – obeda. Dodávateľom 

stravy je zariadenie: Krčma a penzión u Bosorky, Veľký Lapáš 236, 951 04 Veľký Lapáš  
2. Príspevok sa poskytuje vo forme zľavy, ktorú dodávateľ poskytne občanovi vo výške 

ustanovenej týmto nariadením. 
3. Zoznam občanov, ktorým bude poskytnutý príspevok eviduje a aktualizuje obecný úrad. 
 

§ 5 
Výška príspevku na stravovanie 

1. Výška poskytnutého príspevku na stravovanie je 0,80 EUR.  
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2. Príspevok na stravovanie sa poskytuje občanovi podľa § 2 na každý pracovný deň v mesiaci 
– len za odobratý obed. Neposkytuje sa na dni pracovného pokoja, sviatok, soboty a 
nedele. 

 
§ 6 

Podmienky pre dodávateľa 
1. Obed bude rozvezený pracovníkom reštaurácie v čase určenom dodávateľom. 
2. Výška stravnej jednotky je stanovená dodávateľom, ktorý je povinný prípadné zmeny včas 

ohlásiť dôchodcovi ako aj obci. 
3. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a množstvo dodávanej stravy pri dodržiavaní všetkých 

hygienických a bezpečnostných predpisov. 
4. Dodávateľ bude pripravovať a dodávať denne jedno hlavné jedlo a polievku podľa receptúr 

závodného stravovania na základe týždenného jedálneho lístka, ktorým včas informuje 
dôchodcu. 

5. Dodávateľ vždy po skončení mesiaca predloží obci faktúru podľa počtu všetkých 
odobratých obedov. 

6. Sumu ceny obeda uhradí občan dodávateľovi na základe vystavenej faktúry.  
 

§ 7 
Záverečné ustanovenia 

1. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Malom Lapáši  dňa XX. XX. 2020 a 

nadobúda  účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce. 

 

 

V Malom Lapáši dňa XX. marca 2020 

  

PaedDr. Peter Švec, Ph.D. 

            starosta obce 


