MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA

Interný predpis č. 3/2013
zo dňa 24. januára 2013

SMERNICA KTOROU SA URČUJÚ PODMIENKY A POSTUP PRI
POSKYTOVANÍ SLUŽBY DOVOZ OBEDOV DO DOMÁCNOSTI
OBČANOV S TRVALÝM POBYTOM V MESTSKEJ ČSTI
BRATISLAVA-DÚBRAVKA

Január 2013

Čl. I.
Poskytovanie dovozu obedov do domácnosti je dobrovoľná sociálna pomoc v zmysle zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Táto smernica upravuje
podmienky a postup pri poskytovaní služby dovozu obedov do domácnosti občanov s trvalým
pobytom v mestskej časti Bratislava-Dúbravka .

Čl. II
Dovoz obedov
1. Občanovi s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava-Dúbravka môže byť
poskytovaná služba dovoz obedov do domácnosti za splnenia podmienok daných
touto smernicou.
2. Podmienky poskytovania dovozu obedov do domácnosti občana:
a) trvalý pobyt v Mestskej časti Bratislava-Dúbravka
b) písomná žiadosť podľa prílohy č. 1
c) posúdenie sociálnej a zdravotnej situácie občana
d) poberanie starobného alebo invalidného dôchodku
3. Občan, ktorý podá písomnú žiadosť o zabezpečenie dovozu obedov k žiadosti
priloží rozhodnutie o výške starobného alebo invalidného dôchodku.
4. Súčasťou rozhodovania o poskytnutí dovozu obedov je šetrenie domácnosti
žiadateľa na základe ktorého posudkový pracovník vydá stanovisko o opodstatnenosti
žiadosti.
5. V prípade schválenia žiadosti o poskytovanie dovozu obedov do domácnosti
žiadateľ podpíše zmluvu o poskytovaní tejto služby.
6. Úhrada za poskytovanie služby dovozov obedov do domácnosti žiadateľa je 1Euro
na deň plus cena stravnej jednotky , ktorá sa stanovuje na základe dohody so
zmluvným partnerom. Výška úhrady sa stanoví v zmluve.
7. Prijímateľ služby je povinný sumu uhradiť do 15. dňa v mesiaci nasledujúcom
po mesiaci v ktorom mu bola poskytovaná služba. V prípade, že nebude táto suma
uhradená , Mestská časť bude postupovať pri vymáhaní v súlade s platnými právnymi
predpismi.
8. Na poskytovanie služby dovozu obedov do domácnosti nie je právny nárok.
9. Podrobnosti o stravnej jednotke, výške úhrady za stravnú jednotku a spôsob dovozu
budú upravené v zmluve o poskytovaní služby dovoz obedov do domácnosti.
10. Službu nie je možné poskytovať občanovi, ktorému je zabezpečovaný dovoz stravy
prostredníctvom opatrovateľskej služby.
11. Prijímateľ služby dovozov obedov je povinný oznámiť Mestskej časti BratislavaDúbravka všetky zmeny ktoré by mohli mať vplyv na opodstatnenosť žiadosti
o poskytnutie služby a všetky zmeny vo výške príjmov do 8 pracovných dní
písomnou formou.
12. Dovoz obedov je služba poskytovaná výlučne žiadateľovi. V prípade, že v spoločnej
domácnosti žije viacero žiadateľov, služba môže byť poskytovaná len osobe ktorá si
požiadala o túto službu a spĺňa podmienky na jej poskytovanie.
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Čl. III
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Poskytovanie služby podľa tejto smernice sa vzťahuje výlučne na príjemcov, ktorí
splnili podmienky na poskytnutie služby dňom nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
2. Na poskytnutie služby dovozu obedov podľa tejto smernice sa nevzťahujú všeobecné
predpisy o správnom konaní.
3. Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva vedie evidenciu občanov, ktorým je
poskytovaná služba dovozy obedov.
4. O poskytnutí služby rozhoduje starosta MČ Bratislava-Dúbravka.

Čl. IV
Účinnosť
Táto Smernica nadobúda účinnosť dňa 1.2.2013.

v Bratislave dňa 24.1.2013

Ing. Ján Sandtner, v. r.
starosta
Mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Zoznam príloh:
Príloha č. 1: Žiadosť
Príloha č. 2: Stanovisko k sociálnej situácií žiadateľa
Spracovateľ: JUDr. Izabela Rosíková
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Príloha č. 1
k smernici č. 3/2013

MIESTNY ÚRAD
Mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2, 844 02 Bratislava
oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

Žiadosť o poskytnutie služby- dovoz obedov
Meno a priezvisko žiadateľa

Dátum narodenia:

Adresa trvalého pobytu:

Telefónne číslo:

Rodinný stav:

Príjem žiadateľa:

Rodinné pomery:
(osoby žijúce v
spoločnej domácnosti)

4

Odôvodnenie žiadosti:

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov.

v Bratislave, dňa

.........................................................
podpis žiadateľa
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Príloha č. 2
k smernici č. 3/2013

MIESTNY ÚRAD
Mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2, 844 02 Bratislava
oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

Stanovisko k sociálnej situácií žiadateľa o dovoz obedov
Meno a priezvisko žiadateľa:

Dátum šetrenia:

Adresa trvalého pobytu:

Meno pracovníka:

Sociálna situácia žiadateľa:
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Zdravotná situácia žiadateľa:

Stanovisko:

v Bratislave, dňa.......................
...........................................................
podpis pracovníka

Prílohu stanoviska tvorí potvrdenie o príjme.
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