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VZN 
 

Obecné zastupiteľstvo v Soli podľa § 4 ods. 3 písm p), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 58 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 sa na svojom 

zasadnutí konanom dňa 10.11.2017 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (VZN): 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVӒZNÉ NARIADENIE 

č. 35/2017 

ktorým sa mení VZN č. 33/2017 o podmienkach poskytovania 

príspevku na stravovanie dôchodcov  

 

Článok  I 

 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Soľ č. 33/2017 o podmienkach poskytovania príspevku 

na stravovanie dôchodcov sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. v Čl. III ods. 1.1. sa text: 

- 0,90 € ak výška dôchodku nepresahuje 400 € (vrátane) mesačne v prípade jednej 

posudzovanej osoby a „608 € (vrátane) v prípade dvoch posudzovaných osôb“, 

- 0,55 € ak výška dôchodku je od 401 € do 500 € (vrátane) mesačne v prípade 

jednej posudzovanej osoby a „od 609 € do 778 € (vrátane) v prípade dvoch 

posudzovaných osôb“, 

- 0,35 € ak výška dôchodku je od 501 € do 600 € (vrátane) mesačne v prípade 

jednej posudzovanej osoby a „od 779 € do 878 € (vrátane) v prípade dvoch 

posudzovaných osôb“. 

nahrádza textom: 

- 0,90 € ak výška dôchodku nepresahuje 400 € (vrátane) mesačne v prípade jednej 

posudzovanej osoby a „506 € (vrátane) ako priemerný mesačný príjem v prípade 

dvoch posudzovaných osôb“, 

- 0,55 € ak výška dôchodku je od 401 € do 500 € (vrátane) mesačne v prípade 

jednej posudzovanej osoby a „od 507 € do 574 € (vrátane) ako priemerný 

mesačný príjem v prípade dvoch posudzovaných osôb“, 

- 0,35 € ak výška dôchodku je od 501 € do 600 € (vrátane) mesačne v prípade 

jednej posudzovanej osoby a „od 575 € do 643 € (vrátane) ako priemerný 

mesačný príjem v prípade dvoch posudzovaných osôb“. 

 

2. v Čl. III ods. 1.2. sa text: 

- 0,60 € ak výška dôchodku nepresahuje 300 € (vrátane) mesačne v prípade jednej 

posudzovanej osoby a „508 € (vrátane) v prípade dvoch posudzovaných osôb“, 

- 0,35 € ak výška dôchodku je od 301 € do 400 € (vrátane) mesačne v prípade 

jednej posudzovanej osoby a „od 509 € do 678 € (vrátane) v prípade dvoch 

posudzovaných osôb“. 
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nahrádza textom: 

- 0,60 € ak výška dôchodku nepresahuje 300 € (vrátane) mesačne v prípade jednej 

posudzovanej osoby a „406 € (vrátane) ako priemerný mesačný príjem v prípade 

dvoch posudzovaných osôb“, 

- 0,35 € ak výška dôchodku je od 301 € do 400 € (vrátane) mesačne v prípade 

jednej posudzovanej osoby a „od 407 € do 474 € (vrátane) ako priemerný 

mesačný príjem v prípade dvoch posudzovaných osôb“. 

 

3. v Čl. III ods. 1.3. sa text: 

 Žiadateľ stravujúci sa v školskej jedálni pri Základnej škole v Soli, ktorého výška  

dôchodku presahuje 600 € mesačne v prípade jednej posudzovanej osoby a „878 € 

mesačne v prípade dvoch posudzovaných osôb nemá nárok na príspevok  

na stravovanie“. 

nahrádza textom: 

 Žiadateľ stravujúci sa v školskej jedálni pri Základnej škole v Soli, ktorého výška  

dôchodku presahuje 600 € mesačne v prípade jednej posudzovanej osoby a „643 € 

ako priemerný mesačný príjem v prípade dvoch posudzovaných osôb nemá nárok 

na príspevok na stravovanie“. 

 

4. v Čl. III ods. 1.4. sa text: 

 Žiadateľ stravujúci sa v iných stravovacích zariadeniach, ktorého výška dôchodku  

presahuje 400 € mesačne v prípade jednej posudzovanej osoby a „678 € mesačne 

v prípade dvoch posudzovaných osôb nemá nárok na príspevok na stravovanie“. 

nahrádza textom: 

 Žiadateľ stravujúci sa v iných stravovacích zariadeniach, ktorého výška dôchodku  

presahuje 400 € mesačne v prípade jednej posudzovanej osoby a „474 € ako 

priemerný mesačný príjem v prípade dvoch posudzovaných osôb nemá nárok  

na príspevok na stravovanie“.  

 

 

Článok II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Návrh VZN bol podľa § 6, ods. 3, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce 

od 23.10.2017 do 06.11.2017, t.j. na dobu najmenej 15 dní. 

2. VZN číslo 35/2017, ktorým sa mení VZN č. 33/2017 o podmienkach poskytovania 

príspevku na stravovanie dôchodcov schválilo Obecné zastupiteľstvo v Soli, dňa 

10.11.2017, uznesením číslo 282/2017.  

3. VZN číslo 35/2017 nadobúda účinnosť dňa 28.11.2017.  

 

Vyvesené na úradnej tabuli v Soli dňa 13.11.2017.  
 
 
 

                                                                                                                                    Ing. Jozef  Berta                                               

                                                                                                                            starosta obce                                       


