Zmena č. 1/2015
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 3/2012 o poskytovaní opatrovateľskej
služby a sociálnej služby v jedálni a o spôsobe a výške úhrad
I./ Článok VII. sa ruší a nahrádza sa novým Článkom VII., ktorý znie:
„Článok VII.
Príspevok na spoločné stravovanie
1/ Mesto Skalica poskytuje príspevok na spoločné stravovanie na jedno teplé jedlo denne
v pracovných dňoch. Príspevok sa poskytuje občanovi s trvalým pobytom na území mesta Skalica,
ktorý:
a) dosiahol vek 65 rokov a je poberateľom starobného dôchodku,
b) pre svoj nepriaznivý zdravotný stav je odkázaný na spoločné stravovanie,
c) je bez domova a uplatnil si nárok na zabezpečenie základných životných podmienok
v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Príspevok na spoločné stravovanie sa v prípadoch podľa Článku VII. odsek 1 písm. a) a b)
poskytuje nasledovne:
Výška dôchodku:

Do 300 Eur
Viac ako 300 Eur do 350 Eur
Viac ako 350 Eur do 400 Eur
Viac ako 400 Eur

Výška príspevku na spoločné stravovanie na
jedno teplé jedlo denne v pracovných dňoch:
1,00 Eur
0,76 Eur
0,50 Eur
0,00 Eur

Nárok na poskytnutie príspevku sa prehodnocuje vždy k 31. januáru príslušného roka, a to
zdokladovaním kópie rozhodnutia o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne.
V prípadoch podľa článku VII. odsek 1 písm. c) o priznaní, forme (vecná alebo peňažná), výške
a trvaní príspevku rozhodne primátor mesta s prihliadnutím na nepriaznivé poveternostné
podmienky.
2/ Spoločné stravovanie sa poskytuje v stravovacích zariadeniach, s ktorými má Mesto Skalica
uzatvorené zmluvy o zabezpečení stravovania 3). Podmienky a spôsob úhrady príspevku na
spoločné stravovanie, ktorý bol občanovi priznaný, sú dohodnuté v zmluve o zabezpečení
stravovania.
3/ O poskytovaní príspevku na spoločné stravovanie vydá Mesto Skalica občanovi oznámenie
o poskytovaní resp. o neposkytovaní príspevku, a to na základe písomnej žiadosti občana. Žiadosť
obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, rodinný stav, výber
stravovacieho zariadenia, rozhodnutie o výške dôchodku. V prípade žiadosti o príspevok podľa
Článku VII. odsek 1 písm. b) je potrebné k žiadosti priložiť aj potvrdenie poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave. Oznámenie o priznaní príspevku na spoločné
stravovanie je Mesto Skalica povinné doručiť aj stravovaciemu zariadeniu.“
II./ V Článku X. sa dopĺňa odsek 3, ktorý znie: „Zmena č. 1/2015 nadobúda účinnosť dňom
1.1.2016.“
V Skalici, 9.12.2015
Ing. Ľudovít Barát

primátor mesta

