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Obecné zastupiteľstvo Obce Krušovce na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej  

len „zákon o obecnom zriadení”) a podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) vydáva tento 

 

 

Dodatok č.1 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2021 

o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a príspevku  

pre dôchodcov 
 

 

ČLÁNOK I.  

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
Týmto dodatkom č. 1 sa menia ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 o poskytnutí 

jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a príspevku pre dôchodcov a to: 

- v článku I., ods. 1., štvrtej odrážke sa pôvodný text nahrádza novým textom: „príspevku pre 

stravovanie pre dôchodcov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni alebo v reštauračnom zariadení 

(zariadenie spoločného stravovania), s ktorým má obec Krušovce uzatvorenú zmluvu.“, 

- článok VIII. Príspevok na stravovanie pre dôchodcov sa nahrádza novým textom, ktorý znie: „ 

 

1. Obec Krušovce môže poskytnúť príspevok na stravovanie pre dôchodcu, ktorý sa stravuje v školskej 

jedálni pri Základnej škole s materskou školou Cyrila a Metoda 446 v obci Krušovce (ďalej aj „školská 

jedáleň“), alebo sa stravuje v reštauračnom zariadení, s ktorým má obec Krušovce uzatvorenú zmluvu, 

má trvalý pobyt v obci Krušovce, poberá starobný dôchodok alebo plný invalidný dôchodok a doručil 

obci Krušovce žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie pre dôchodcu.  

 

2. Žiadateľ o poskytnutie príspevku na stravovanie pre dôchodcu, ktorý sa stravuje v školskej jedálni 

alebo v reštauračnom zariadení, s ktorým má obec Krušovce uzatvorenú zmluvu, doručí obci 

Krušovce spolu so žiadosťou o poskytnutie príspevku i originál alebo osvedčenú fotokópiu potvrdenia  

o poberaní starobného dôchodku alebo plného invalidného dôchodku. 

 

3. Obec Krušovce môže poskytnúť príspevok na stravovanie pre dôchodcu, ktorý sa stravuje v školskej 

jedálni alebo v reštauračnom zariadení, s ktorým má obec Krušovce uzatvorenú zmluvu, vo výške 0,66 

€ na jeden podaný obed. Príspevok na stravovanie pre dôchodcu, ktorý sa stravuje buď v školskej 

jedálni alebo v reštauračnom zariadení, s ktorým má obec uzatvorenú zmluvu, je dobrovoľný a nie je 

naň právny nárok. Príspevok na stravovanie pre dôchodcu sa neposkytuje osobe, ktorá má voči obci 

Krušovce neuhradený záväzok. Obec Krušovce finančne prispeje v zmysle tohto VZN na jedno teplé 

jedlo v pracovný deň. 

 

4. Na základe žiadosti žiadateľa o poskytnutie príspevku na stravovanie pre dôchodcu, ktorý sa stravuje 

v školskej jedálni alebo reštauračnom zariadení, s ktorým má obec uzatvorenú zmluvu, doručí obec 

Krušovce žiadateľovi oznámenie o priznaní, resp. o nepriznaní príspevku na stravovanie pre 

dôchodcu.“.  
 

Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej 

núdzi a príspevku pre dôchodcov neupravené týmto dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti bez zmeny. 
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ČLÁNOK II.  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Tento Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2021 bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva Obce 

Krušovce č. ........./2021 dňa .............2021. 
 

2. Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom ................. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             PaedDr. Martin Zdychavský 

                                           starosta obce  


