SMERNICA č. 4/2019 o rozvoze stravy pre občanov obce
Žemberovce.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.1 Obec Žemberovce v zmysle ustanovení § 4 ods. 3 písm. p) a § 13 ods. 4 písm. e) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 448/2008 Z. z.“) vydáva túto smernicu č. 4/2019 o rozvoze stravy pre občanov
obce Žemberovce (ďalej len „smernica“).
1.2 Obec Žemberovce (ďalej len obec) poskytuje v rámci svojich technických a personálnych
možností rozvoz stravy – obedov, do domácnosti pre občana s trvalým pobytom v obci
Žemberovce, ktorý je na to odkázaný, stravu si nevie zabezpečiť iným spôsobom a spĺňa
tieto podmienky (ďalej len občan):
a) je poberateľom starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku,
b) pre svoj nepriaznivý zdravotný stav je odkázaný na spoločné stravovanie v podobe
donášky / rozvozu stravy – obedu
1.3 V odôvodnených prípadoch o žiadosti, ak nie sú splnené podmienky pre poskytovanie
donášky stravy - obedov pre občana v zmysle bodov ods. 1.2 bod a), b), rozhoduje starosta
obce.
1.4 Prípravu stravy realizuje Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Žemberovce
1.5 Obec Žemberovce vykonáva rozvoz stravy a to obedov 1 krát denne, cez pracovné dni,
okrem pracovných dní počas školských prázdnin, v dobe keď školská jedáleň nepripravuje
stravu.
1.6 Občan si na obedy zo školskej jedálne zabezpečí 2 ks obedárov na vlastné náklady.

Článok 2
Rozvoz obedov
2.1 Rozvoz – donáška obedov je služba poskytovaná obcou Žemberovce bezplatne a je
zabezpečovaná prostredníctvom prideleného zamestnanca obce Žemberovce (ďalej len
zamestnanec) po posúdení a schválení žiadosti (príloha č. 1) od občana, ktorý o túto službu
žiada. Žiadosť posudzujú traja poslanci obecného zastupiteľstva a následne schvaľuje
starosta obce. O výsledku posúdenia žiadosti informuje obec Žemberovce občana písomne
do 15 pracovných dní od posúdenia žiadosti poslancami. Proti výsledku posúdenia žiadosti
sa môže občan písomne odvolať do 3 pracovných dní od doručenia výsledku posúdenia
žiadosti. Obec Žemberovce, môže občana vyzvať, aby svoju podanú žiadosť doplnil alebo
opravil.

2.2 Občan – žiadateľ v žiadosti o poskytnutie služby rozvozu stravy je povinný uviesť
nasledovné údaje:
 meno, priezvisko
 adresa trvalého pobytu
 dátum narodenia
 vznik nároku na dôchodok
 odôvodnenie svojej potreby a odkázanosti na túto službu donášky obedu
 súhlas so spracovaním osobných údajov
 iné kontaktné údaje (telefón)
2.3 Obec môže upustiť od rozvozu obedov pre občanov ak nevie tento rozvoz zabezpečiť
vzhľadom na personálne, technické podmienky, alebo iné objektívne skutočnosti. O tejto
skutočnosti bezodkladne informuje dotknutých občanov – stravníkov.
2.4 Občan, ktorého žiadosť bola schválená sa prihlasuje na obed minimálne 2 dni vopred u
vedúcej školskej jedálne, alebo u zamestnanca, ktorý vykonáva rozvoz obedov.
2.5 Rozvoz obedov je zabezpečovaný v pracovných dňoch v čase cca od 11,00 hod. – do 13,30
hod. osobným motorovým vozidlom.
2.6 Zamestnanec začína spravidla jazdu na osobnom motorovom vozidle o 10,30 hod. z
obecného úradu Žemberovce, pokračuje do školskej jedálne Základnej školy v
Žemberovciach, kde zabezpečí nakládku a následne roznos obedov do domácností občanov.
2.7 Zamestnanec sa riadi podľa aktuálneho zoznamu prihlásených stravníkov žiadajúcich
o donášku obedu, ktorý mu odovzdá vedúca školskej jedálne, a tiež sa riadi podľa trasy v
obci Žemberovce, ktorú si na základe zoznamu vypracuje.
2.8 Počas rozvozu obedov zamestnanec odovzdá občanovi obed a prevezme od neho prázdny
– náhradný obedár, ktorý je čistý a pripravený na ďalší rozvoz. Občan si zabezpečí, aby
zamestnancovi obce, ktorý vykonáva rozvoz obedov, odovzdal na výmenu čistý
a nezávadný náhradný obedár. Po skončení rozvozu obedov, zamestnanec odovzdá prázdne
obedáre do kuchyne Základnej školy v Žemberovciach, aby boli pripravené na ďalší deň k
rozvozu.
2.9 Hodnota poskytnutého obeda je určená na základe aktuálne platného VZN o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školskom zariadení, ktorých
zriaďovateľom je obec Žemberovce a účtuje sa z hodnoty - cudzí stravník. Tento príspevok
zahŕňa náklady súvisiace s prevádzkou školskej jedálne a nakúpených potravín.
2.10 Obec túto službu poskytuje občanom výlučne zo školskej jedálne pri Základnej škole v
Žemberovciach. Keď sa v tomto zariadení nebude variť počas prázdnin, alebo z iných
objektívnych dôvodov, rozvoz stravy sa nebude zabezpečovať.
2.11 Občan posledný deň v mesiaci obdrží od vedúcej jedálne poštový poukaz s uvedením
sumy za odobraté obedy v mesiaci. Občania uhrádzajú poplatok za obedy najneskôr do 10
dní nasledujúceho mesiaca na pošte, prevodom alebo v hotovosti do pokladnice v ZŠsMŠ
Žemberovce.

2.12 Občan požiada o ukončenie poskytovania služby rozvozu obedov poskytovanou obcou
Žemberovce, písomne, alebo ústne na Obecnom úrade o čom sa urobí písomný záznam,
ktorý občan vlastnoručne podpíše
2.13 Nárok na službu rozvozu obedov pre občana zaniká:
a) smrťou občana
b) zmenou trvalého bydliska občana mimo obce Žemberovce
c) zmenou objektívnych okolností uvedených v článku 1 bod 1.2 tejto smernice na
základe, ktorých vznikol občanovi nárok na túto službu
O strate nároku na službu obec, informuje občana písomne do 15 pracovných dní ako sa
o tejto skutočnosti dozvedel.

Záverečné ustanovenia
Účinnosť
Smernica č. 4/2019 o rozvoze stravy pre občanov obce Žemberovce nadobúda účinnosť
dňom 01.09.2019

Príloha: Žiadosť o rozvoz stravy

V Žemberovciach, dňa ............................

............................................

PhDr. Slavomír Bárczy, MBA
starosta obce

