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Článok 1
Úvodné ustanovenia
Tieto
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Článok 2
Okruh osôb, na ktorých je možné poskytovať

2.1 Mesto

zariadení

spoločného

Michalovce

poskytne

osobu s trvalým
a)
b)

dovŕšila

pobytom

má ťažké zdravotné

c)

oprávnených

Michalovce,

postihnutie,

poskytovatel'ovi
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na príjem príspevku.
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dôchodkový
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2.2

Stravovanie

prevádzky

sa poskytuje

sa nachádzajú
v objekte

b) v jedálni

Zariadenia

c) vo vybraných

malometrážnych
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pre seniorov

školských
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na území mesta Michalovce.

J. Hollého je poskytovaná
výluky
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Článok 3
Výška úhrady občana a výška príspevku Mesta
3.1 Občan uhrádza z ceny stravnej jednotky pevnú finančnú čiastku v nasledovnom rozsahu:
Výška príjmu jednotlivca

Výška úhrady občana na jeden
obed v €

Výška úhrady občana na jeden
diabeticky obed v €

do 300 €

0,80

1,00

od 301 do 450 €

1,50

1JO

od 451 do 550 €

2,00

2,20

nad 550 €

hradí plnú výšku obeda

hradí plnú výšku obeda

1)

3.2 Výška príspevku Mesta tvorí rozdiel medzi cenou obeda príslušného zhotoviteľa stravy
a výškou úhrady občana.
3.3 Obed pre diabetikov poskytuje len jedáleň Zariadenia pre seniorov na Ul. J. Hollého Č. 9
a výška úhrady občana za jeden diabeticky obed, platí len pre stravníkov, ktorí odoberajú
diabetickú stravu v tejto stravovni.
Článok 4
Proces schval'ovania oprávnených osôb, za ktoré Mesto poskytuje
poskytovatel'ovi.

príspevok

4.1 Konanie o oprávnenosti poskytovania príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti
občana. Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť, môže
v jeho mene, s jeho ústnym súhlasom a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára
o zdravotnom stave občana podať žiadosť aj iná osoba.
4.2 Žiadosť sa podáva na Mestskom úrade v Michalovciach na odbore sociálnych vecí.
4.3 Žiadosť o poskytnutie príspevku musí obsahovať:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia a bydlisko žiadateľa,
b) údaje o príjmových pomeroch žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb,
4.4 Žiadate!' o príspevok je povinný okrem žiadosti doložiť:
a) doklad o príjmoch,
b) v prípade, ak je žiadate!' poberateľom dávky a príspevkov v hmotnej núdzi, potvrdenie
z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytovaní dávky a príspevkov v hmotnej
núdzi,
c) v prípade, ak je žiadate!' poberateľom štátnych sociálnych dávok, nemocenských dávok,
dôchodku alebo iných príjmov, potvrdenie o poberaní týchto dávok alebo o iných
príjmoch.

1) príjmom sa rozumie čistý príjem

.

-

4.5 Za príjem sa na účely týchto Pravidiel nepovažujú:
a) jednorazové štátne sociálne dávky poskytnuté podľa osobitných predpisov (napr.
zákon Č. 235/1998 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa, zákon Č. 238/1998 Z.z.
o príspevku na pohreb v znení zákona Č. 453/2003 Z.z., § 11 ods. 1 písm. a) zákona Č.
265/1998 Z.z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti
v znení zákona Č. 453/2003 Z.z., § 2 ods. 3 zákona Č. 280/2002 Z.z. o rodičovskom
príspevku v znení zákona Č. 643/2002 Z.z.),
b) peňažné príspevky občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu
sociálnych dôsledkov ich ťažkého sociálneho postihnutia okrem príspevku za
opatrovanie, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
c) zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
d) jednorazová dávka v hmotnej núdzi,
e) štipendiá,
f) príspevok na stravu podľa osobitného predpisu (§ 64 ods. 1 písm. b) zákona Č.
305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele),
g) vianočný príspevok podľa osobitného predpisu.
4.6 Mesto Michalovce oznámi žiadatel'ovi v lehote do 30 dní od podania žiadosti výšku jeho
úhrady na stravovanie. V prípade ak žiadosť nie je úplná, Mesto vyzve žiadateľa
na doplnenie chýbajúcich dokladov a vydá oznámenie v hore uvedenej lehote
od dňa doložen ia chýbajúcich dokladov k žiadosti.
4.7 V prípade naplnenia kapacity v stravovacom zariadení (podľa ČI. 2, ods. 2.2 písm. a) - cl)
ponúkne Mesto žiadateľovi stravovanie v stravovacom zariadení s voľnou kapacitou,
ktoré je najbližšie miestu bydliska občana, alebo podľa jeho výberu.
4.8 Občan uhrádza finančnú čiastku z celkovej ceny obeda (podľa ČI. 3) priamo
v stravovacom zariadení, podľa počtu odobraných stravných lístkov za príslušný
kalendárny mesiac.
4.9 Mesto Michalovce uhrádza poskytovatel'ovi finančný príspevok podľa skutočne
odobraného množstva stravy u príslušného občana, a to na základe faktúr, ktoré sú
stravovacie zariadenia povinné doručiť Mestu najneskôr do 15. dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca.
4.10 V záujme kompenzácie sociálnych dôsledkov u dôchodcov, ktorí sú držiteľmi preukazu
ŤZP a u dôchodcov, ktorí sú držiteľmi Zlatej a Diamantovej Jánskeho plakety za darovanie
krvi sa môže vo všetkých stravovacích zariadeniach poskytnúť zľava na úhradu stravného
poplatku vo výške 10% za jeden odobraný obed.
4.11 Mesto neposkytuje stravovanie v prípade naplnenia stravovacích kapacít v zariadeniach
v zmysle ČI. 2, bod 2.2.

Článok 5
Spoločné ustanovenia

5.1 Na konanie o priznaní príspevku sa nevzťahuje zákon Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších zmien a doplnkov.
5.2 Občan, ktorý má nárok na stravovanie je povinný bezodkladne,
najneskôr do 7 pracovných dní, ohlásiť Mestu - na odbor sociálnych vecí - každú zmenu,
ktorá ovplyvňuje poskytovanie stravovania Mesta.

5.3 V prípade, že občan uvedie nepravdivé údaje, ktoré mali vplyv na poskytnutie príspevku
pre poskytovateľa. je povinný uhradiť výšku príspevku, ktorá bola poskytnutá
poskvtovateľoví, a to v lehote 15 pracovných dní od doby, keď sa o tejto skutočnosti
dozvedelo.
5.4 Ak Mesto zistí, že poskytnutie stravovania sa zneužíva na stravovanie
inej osoby, alebo osoba má iný príjem, ako uviedla v žiadosti, Mesto pozastaví
poskytovanie príspevku poskytovatel'ovi v lehote 15 pracovných dní od doby, keď sa o
tejto skutočnosti dozvedelo.
5.5 Príspevok na stravovanie sa neposkytne za občana, ktorý má nevyrovnané záväzky voči
Mestu Michalovce (daň z nehnuteľnosti, komunálny odpad, poplatok za psa a pod.).
5.6 Mesto si vyhradzuje právo nevyplácať príspevok na stravovanie v prípade vyčerpania
schválených finančných prostriedkov na stravovanie občanov v príslušnom rozpočtovom
roku. Túto skutočnosť oznámi poskytovatel'ovi a občanovi.
5.7 Mesto Michalovce je povinné chrániť osobné údaje získané so súhlasom dotknutej osoby
na účely príspevku podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších zmien a doplnkov.
Článok 6
Prechodné ustanovenie
Občanovi, ktorému sa poskytuje spoločné stravovanie podľa podmienok platných do
účinnosti týchto Pravidiel, sa toto stravovanie poskytuje až do nového oznámenia o výške
predpísanej úhrady.
Článok 7
Účinnosť
Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť
v Michalovciach a účinnosť od 1.7.2015.
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