OBEC KĽAČNO
Obecný úrad Kľačno č. 326, 972 15 Kľačno
e-mail: klacno@prievidzanet.sk

__________________________________________________

INTERNÁ SMERNICA
Obce KĽAČNO č. 1/2018
o poskytovaní opakovaného finančného príspevku
na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda

V Kľačne dňa 28. 3. 2018

Článok I.
Úvodné ustanovenie
Interná smernica upravuje poskytovanie opakovaného finančného príspevku na čiastočnú
kompenzáciu ceny obeda pre obyvateľov obce Kľačno.
Článok II.
Podmienky a postup poskytovania príspevku
1) Opakovaný finančný príspevok na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda (ďalej len „príspevok na
obedy“) bude poskytovaný obyvateľom s trvalým pobytom na území obce Kľačno, kde aj
preukázateľne žijú.
2) Pri posudzovaní poskytovania príspevku na obedy bude zohľadnené, či obyvateľ nie je
dlžníkom obce.
3) V jednom mesiaci je možné uplatniť si príspevok na obedy najviac v počte zodpovedajúcom
počtu pracovných dní v mesiaci.
4) Výška príspevku na obed je vo výške 0,50 € / 1 obed.
5) Príspevok na obedy bude poskytovaný pri odbere stravy zo zariadení:
a) Škola v prírode Kľačno
b) Hostinec Gajdlanka
6) Príspevok na obedy bude vyplatený v kancelárii Obecného úradu v Kľačne v čase úradných
hodín vždy do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca.
7) Príspevok na obedy bude vyplatený osobne obyvateľom, ktorí naň majú nárok alebo nimi
poverenej osobe na základe písomného poverenia.
8) Príspevok na obedy bude vyplatený len na základe dokladu o zaplatení odobratých obedov
(príjmový pokladničný doklad, doklad z registračnej pokladne).
Článok III.
Okruh obyvateľov pre poskytovanie príspevku
1) Príspevok na obedy bude poskytovaný obyvateľom, ktorí sú:
a) poberateľmi starobného dôchodku a nepracujú,
b) poberateľmi invalidného dôchodku a ich schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť je
znížená viac ako 70% v zmysle Zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov a nepracujú.
2) Žiadateľ je povinný preukázať Rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o priznaní invalidného
dôchodku
so zníženou schopnosťou vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%.
Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1) Podmienky poskytovania príspevku na obedy boli schválené Uznesením Obecného
zastupiteľstva v Kľačne č.1/2018 bod B č.5 dňa 16. marca 2018.
2) Poskytovanie príspevku na obedy je dobrovoľná a nenárokovateľná sociálna pomoc v zmysle
Zákona
č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
3) Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 2018.

V Kľačne, dňa 28.3.2018

Ing. Jozef Vrábeľ
starosta obce Kľačno

