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Obec Makov v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, § 2 písm. d) zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a v súlade
s ustanoveniami zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) Z. z. vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 3/2017
o poskytovaní sociálnej služby v jedálni

Základné ustanovenia
Článok I.
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje:
a) okruh osôb, ktorým sa poskytuje sociálna služba v jedálni,
b) podmienky zabezpečenia sociálnej služby v jedálni,
c) výšku a spôsob úhrady za poskytovanie sociálnej služby v jedálni.
Článok II.
Okruh osôb, ktorým sa poskytuje sociálna služba v jedálni
1. Sociálna služba v jedálni je podľa § 12, ods. (1), písm. e), bod 5 zákona o sociálnych
službách podporná sociálna služba , ktorou poskytuje Obec Makov prostredníctvom
prevádzky Zariadenia pre seniorov Makov č. 62 stravovanie fyzickej osobe s trvalým
alebo prechodným pobytom na území obce, ktorá:
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných
životných potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
c) dovŕšila dôchodkový vek
2. Za fyzickú osobu, ktorá nemá zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných
životných potrieb, sa považuje aj nezaopatrené dieťa, ktoré je poberateľom sirotského
dôchodku.
3. Poberanie sirotského dôchodku podľa odseku 2 sa preukazuje rozhodnutím Sociálnej
poisťovne o priznaní dôchodku.
4. Nepriaznivý zdravotný stav podľa odseku 1, písm. b) fyzická osoba preukazuje
potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.
5. Poberanie starobného alebo invalidného dôchodku podľa odseku 1, písm. c) sa
preukazuje rozhodnutím Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku.

Článok III.
Podmienky zabezpečenia sociálnej služby v jedálni
1. Poskytovateľom sociálnej služby v jedálni je: Obec Makov
Zariadenie pre seniorov Makov č. 62
023 56 Makov
IČO: 00314129
Osoba zodpovedná za Zariadenie pre seniorov Makov č. 62 za poskytovanie sociálnej
služby v jedálni:
vedúca správy vnútornej prevádzky
Telefón:
041/4364847, 0918109200.
2. Prijímateľom sociálnej služby v jedálni je fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky
stanovené v tomto VZN v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
3. Poskytovateľ sociálnej služby v jedálni a prijímateľ sociálnej služby v jedálni sú
povinní dodržiavať ustanovenia tohto VZN a ustanovenia zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
4. Poskytovateľ poskytuje sociálnu službu v jedálni Zariadenia pre seniorov Makov č.
62. V Zariadení pre seniorov Makov č. 62 sa poskytuje obed zamestnancom v čase od
11 30 hod. do 12 00 hod. a prijímateľom sociálnej služby v čase od 12 00 hod. do 12 45
hod.
5. Prijímateľom sociálnej služby v jedálni sa stravovanie (obed) poskytuje v čase od 1130
hod. do 11 45 hod. a od 12 45 hod. do 13 30 hod.
6. Poskytovateľ poskytuje sociálnu službu v jedálni spôsobom výdaja stravy v jedálni
Zariadenia pre seniorov Makov alebo odobratím stravy do nádob, ktoré spĺňajú
hygienické predpisy a sú v súlade s požiadavkami hygieny.
7. Poskytovateľ poskytuje sociálnu službu v jedálni aj prostredníctvom donášky stravy
do domácnosti fyzickej osoby uvedenej v čl. II., odsek 1, písm. b) a c) v súlade s § 58,
odsek 2 zákona o sociálnych službách v obedároch, ktoré spĺňajú hygienické predpisy
a sú v súlade s požiadavkami hygieny.
8. Výdaj a donáška stravy uvedená v odsekoch 6 a 7 sa poskytuje v rozsahu jedného
hlavného jedla, a to obeda, ktorý pozostáva z teplej polievky a teplého hlavného jedla.
9. Sociálna služba v jedálni prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej
osoby uvedenej v čl. II., odsek 1, písm. b) a c) sa zabezpečuje osobným motorovým
vozidlom Obce Makov.
V prípade poruchy uvedeného motorového vozidla sa sociálna služba zabezpečuje
osobným motorovým vozidlom Zariadenia pre seniorov Makov č. 62.
10. Sociálna služba v jedálni prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej
osoby sa zabezpečuje osobným motorovým vozidlom v pracovných dňoch pondelok,
utorok, streda, štvrtok a piatok v čase od 11 30 hod. do 13 30 hod. len na miesta
prístupné osobnému motorovému vozidlu.
11. Osobné motorové vozidlá, ktorými sa zabezpečuje sociálna služba v jedálni, musia
mať hygienickú spôsobilosť a nasledovné poistenia:
a) zákonné poistenie motorových vozidiel,
b) havarijné poistenie motorových vozidiel,
c) úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami.
12. Obec Makov má na prevádzku sociálnej služby v jedálni prostredníctvom donášky
stravy do domácnosti fyzickej osoby zabezpečenej osobným motorovým vozidlom

prijatého vodiča v pracovno-právnom vzťahu, ktorý musí absolvovať školenie vodičov
referentských vozidiel.
13. Prijímateľ sociálnej služby uvedený v čl. III., odsek 2 si môže sociálnu službu
v jedálni objednať zaplatením stravy (obeda) na jeden celý kalendárny mesiac
dopredu. Objednávku na sociálnu službu v jedálni nahlasuje (prípadne odvoláva)
žiadateľ osobne (v kancelárii vedúcej správy vnútornej prevádzky nachádzajúcej sa na
prvom poschodí Zariadenia pre seniorov Makov č. 62) alebo telefonicky (na tel.
číslach: 041/4364847, 0918109200) najneskôr 24 hodín vopred vedúcej správy
vnútornej prevádzky zariadenia pre seniorov v pracovných dňoch v čase od 07 00 hod.
do 14 00 hod.
14. Občan (prijímateľ sociálnej služby) v prípade objednania a nevyužitia sociálnej služby
v jedálni znáša náklady, ktoré vzniknú poskytovateľovi sociálnej služby v jedálni.
15. Vyúčtovanie poskytnutej sociálnej služby v jedálni vykoná vedúca správy vnútornej
prevádzky zariadenia pre seniorov nasledujúci kalendárny mesiac.
Článok IV.
Stravná jednotka
1. Stravnú jednotku tvorí obed, ktorý pozostáva z polievky a hlavného jedla.
2. Výška stravnej jednotky je 2,10 €, z čoho suma 1,00 € sú suroviny a suma 1,10 € sú
režijné náklady zariadenia pre seniorov.
3. V prípade objednania diabetickej stravy je výška stravnej jednotky 2,35 €, z čoho
suma 1,25 € sú suroviny a suma 1,10 € sú režijné náklady.
4. V prípade donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby zabezpečenej osobným
motorovým vozidlom je výška stravnej jednotky 2,53 €, z čoho suma 1,00 € sú
suroviny, suma 1,10 € sú režijné náklady zariadenia pre seniorov a suma 0,43 € je
príspevok fyzickej osoby na rozvoz teplej stravy. V prípade donášky diabetickej stravy
do domácnosti je výška stravnej jednotky 2,78 €, z čoho suma 1,25 € sú suroviny,
suma 1,10 € sú režijné náklady zariadenia pre seniorov a suma 0,43 € je príspevok
fyzickej osoby na rozvoz teplej stravy.
5. Stravná jednotka sa zaokrúhľuje na celé eurocenty smerom nadol.
Článok V.
Vnútorné rozúčtovanie príjmov za sociálnu službu v jedálni
1. Suma1,00 € je cenou surovín a je príjmom Zariadenia pre seniorov Makov č. 62, ktoré
túto časť platby použije na nákup surovín.
2. V prípade diabetickej stravy je suma 1,25 € tiež príjmom Zariadenia pre seniorov
Makov č. 62, ktoré túto časť platby použije na nákup surovín.
3. Suma 1,10 € režijných nákladov predstavuje príspevok prijímateľa sociálnej služby
v jedálni na réžiu prevádzky zariadenia a je príjmom Zariadenia pre seniorov Makov
č. 62. Táto suma pozostáva z režijných nákladov na médiá vo výške 0,90 € a ceny
práce vo výške 0,20 €. Z uvedenej sumy zamestnanci stravovacej prevádzky
zariadenia pre seniorov obdržia sumu 0,12 € za prípravu jedného jedla v mesačnej
výplate ako odmenu zamestnanca stravovacej prevádzky.
4. Suma 0,43 € je príspevok prijímateľa sociálnej služby v jedálni prostredníctvom
donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby zabezpečenej osobným motorovým
vozidlom k poskytovateľovi sociálnej služby v jedálni bez ohľadu na vzdialenosť

a ubehnuté kilometre. Uvedená suma je príjmom Obce Makov, nie Zariadenia pre
seniorov Makov č. 62, ktorá sa odvádza na účet Obce Makov.
5. Zariadenie pre seniorov Makov č. 62 preúčtuje interným dokladom ubehnuté
kilometre osobného motorového vozidla Obci Makov.
Článok VI.
Všeobecné ustanovenie
Pri sociálnej službe v jedálni sa primerane použije zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov, zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1. Zariadenie pre seniorov Makov vedie v kalendárnom mesiaci písomnú evidenciu
o poskytnutej sociálnej službe v jedálni– Dodací list, Menný zoznam stravníkov.
2. Poskytovateľ sociálnej služby v jedálni - Obec Makov, Zariadenie pre seniorov Makov
- je povinný chrániť osobné údaje získané za účelom poskytovania sociálnej služby v
jedálni v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
3. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním Všeobecne záväzného nariadenia Obce Makov č.
3/2017 o poskytovaní sociálnej služby v jedálni vykonávajú poslanci a hlavný
kontrolór Obce Makov v zmysle platných právnych predpisov.
4. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 3/2017 o poskytovaní sociálnej služby
v jedálni bolo schválené dňa 06. 12. 2017 uznesením Obecného zastupiteľstva
v Makove č. 69/2017 a nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2018.
5. Týmto VZN sa dňom účinnosti ruší VZN Obce Makov č. 1/2015 o poskytovaní
sociálnej služby v jedálni.
6. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Makove.
V Makove, dňa 06. 12. 2017

Martin Pavlík
starosta obce

