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Pravidlá prijímania prijímateľov sociálnej služby v
jedálňach

Trnava 2015

Pracovný postup prijímania prijímateľov sociálnej služby v jedálňach, v súlade s čl. 12 ods. 1
Všeobecne záväzným nariadením č. 401 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych
službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované Mestom Trnava, v znení
Všeobecne záväzného nariadenia č.449 (ďalej len „VZN č. 401“). Stravovanie v jedálňach, ako
podporná sociálna služba, je zabezpečované Mestom Trnava 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
v znení neskorších predpisov, prostredníctvom príspevkovej organizácie mesta Trnava – Strediskom
sociálnej starostlivosti,(ďalej len „SSS“).
Stravovanie sa poskytuje fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Trnava a má platné
rozhodnutie sociálnej poisťovne o starobnom alebo predčasnom starobnom dôchodku.
1. Žiadateľ o stravovanie pri najbližšom predaji stravných lístkov v jednotlivých jedálňach,
prípadne u p. Krutekovej v sídle SSS V. Clementisa 51 predloží okrem písomnej žiadosti aj
doklady, ktorými preukáže splnenie podmienky na poskytovanie stravy v jedálňach podľa
VZN č. 401 a to:
a) platný občiansky preukaz,
b) rozhodnutie sociálnej poisťovne o nároku na starobný dôchodok alebo predčasný starobný
dôchodok,
c) čestné vyhlásenie, že mu Mesto Trnava a ani organizácia zriadená Mestom Trnava
neposkytuje stravovanie v rámci iného druhu sociálnej služby a že súhlasí
s ustanoveniami Prevádzkového poriadku jedální.
2. V prípade, ak žiadateľ o stravovanie chce uplatniť nárok na zľavu z ceny obeda poskytovaného
v jedálňach, predloží doklad o výške jeho mesačného príjmu spolu s čestným vyhlásením, že
nemá iný príjem ovplyvňujúci zľavu z ceny obeda.
3. Prijímateľ sociálnej služby je povinný do 8. dní písomne oznámiť akúkoľvek zmenu
skutočností, ktoré majú vplyv na uplatnenie zľavy z úhrady za obed, ak je výška úhrady za
obed ovplyvnená príjmom klienta. Ak si svoju povinnosť nesplní, je povinný uhradiť plnú
úhradu za obed.
4. V prípade naplnenia kapacity v jedálňach, alebo nesplnenia podmienok na poskytnutie
sociálnej služby, je žiadosť o poskytovanie obedov v jedálňach zamietnutá rozhodnutím. Na
vydanie rozhodnutia sa neuplatňujú ustanovenia zákona o správnom konaní. Poskytovateľ
sociálnej služby v jedálňach je povinný viesť evidenciu o žiadateľoch, ktorým bola i nebola
sociálna služba poskytnutá, v súlade so zákonom o sociálnych službách.
5. Po uvoľnení miesta bude žiadateľ v rámci poradia oslovený povereným zamestnancom SSS
a zaradený medzi prijímateľov sociálnej služby.

Postup prijímania prijímateľov sociálnej služby v jedálňach nadobúda účinnosť dňom 1. január
2016.

