
     Obecné zastupiteľstvo obce Švábovce vo veciach územnej samosprávy v  zmysle ustanovenia § 6 ods. 1
zákona  SNR  č.  369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení  v platnom  znení  a v súlade  so  zákonom  NR  SR  č.
448/2008  Z.z.  o sociálnych  službách  a o zmene  a doplnení  zákona  č.  455/1991  Zb.  o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov a zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších
predpisov, sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“). 

DODATOK č. 1

Všeobecne záväzné nariadenie obce Švábovce 
o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov

č. 1/2015
 

Článok 3 sa nahrádza novým znením:   
Článok 3

Podmienky poskytovania príspevku

1) Poskytovateľ môže poskytnúť príspevok občanovi, ktorý je prihlásený k trvalému pobytu na území
obce Švábovce, požiada o príspevok písomne, poberá dôchodok nižší ako dvojnásobok životného minima
a spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:

a) je dôchodca vo veku nad 70 rokov (vrátane),
b) je dôchodca vo veku nad 62 rokov a má ťažké zdravotné postihnutie (držiteľ ZŤP, ZŤP/S),
c) je  dôchodca  poberajúci  starobný  dôchodok  alebo  úplný  invalidný  dôchodok  bez  ohľadu  na  vek

a zároveň je samostatne žijúcou osobou alebo žije v spoločnej domácnosti s osobou, na ktorú sa vzťahuje
bod 1, písm. a). 

2) Písomná  žiadosť  obsahuje  osobné  údaje  žiadateľa,  údaje  o ekonomickej  a sociálnej  situácii,
odôvodnenie žiadosti, čestné vyhlásenie o tom, že nemá iný peňažný alebo nepeňažný príjem podliehajúci
dani z príjmov fyzických osôb a prílohy potvrdené príslušnými inštitúciami (doklad ZŤP, lekársky posudok
o zdravotnom stave a percente invalidity, a pod.). Žiadosť o príspevok na stravovanie je Príloha č.1 VZN č.
1/2015. 

3) Príspevok sa neposkytuje občanovi, ktorý má k dátumu podania žiadosti nevyrovnané záväzky voči
poskytovateľovi (daňové a iné povinnosti). 

4) Príspevok sa neposkytuje občanovi, ktorého rodinní príslušníci žijúci s ním v spoločnej domácnosti
majú  k dátumu  podania  žiadosti  nevyrovnané  záväzky  voči  poskytovateľovi  (daňové  a iné  povinnosti).
V odôvodnených prípadoch pri nesplnení tejto podmienky rozhodne o poskytnutí príspevku starosta obce.  

         Dodatok č. 1 VZN č. 1/2015 bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Švábovce dňa
9.12.2016.  Nadobudnutím  účinnosti  ostávajú  v platnosti  naďalej  zostávajú  nezmenené  časti  Všeobecne
záväzného nariadenia obce Švábovce o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov zo dňa
15.05.2015.

                              
                                                                                                                    Ing. Ján Mlynár  .
                                                                                                                      starosta obce                                    

 Návrh Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Švábovce o poskytovaní finančného príspevku na
stravovanie dôchodcov č.1/2015 bol na úradnej tabuli obce :  

               Vyvesený :    23.11.2016                                                                   Zvesený :  8.12.2016      

 Dodatok  č.  1  Všeobecne  záväzného  nariadenia  obce  Švábovce  o poskytovaní  finančného  príspevku  na
stravovanie dôchodcov č.1/2015 bol na úradnej tabuli obce :  

               Vyvesený :    13.12.2016                                                                   Zvesený :   29.12.2016    


