Mestská  časť  Bratislava – Vrakuňa
Šíravská 7, 821 07 Bratislava 
__________________________________________________________







ŽIADOSŤ O STRAVOVANIE DôCHODCOV NA ROK .........

MENO:                                      PRIEZVISKO:                                      Č. OP: 

ADRESA TRVALÉHO POBYTU:                                                         TEL.Č.:

DÁTUM NARODENIA:                                         RODNÉ ČÍSLO:                          

Žiadam o stravovanie v (označiť iba jednu možnosť): 
Jedáleň, Toplianska 5, Bratislava – obed: 5,66 €:       
žiadam o dovoz stravy – požadované zakrúžkovať:         áno - 1,00 €                        nie

Reštaurácia Piváreň Hron, Dudvážska 5, Bratislava – obed: 4,40 €
Reštaurácia Pod Agátom, Poľnohospodárska 113, Bratislava – obed: 4,50 €
Reštaurácia Kráľovský dvor, Dvojkrížna 1/A, Bratislava – obed: 5,90 €
Reštaurácia Táckareň u Helenky, Bučinova 6, Bratislava – obed: 5,99 €

DRUH A VÝŠKA POBERANÉHO DOCHODKU v € (do 500,00 eur):
DRUH A VÝŠKA POBERANÉHO INÉHO PRÍJMU  V € (spolu do 500,00 eur):
Vyhlasujem, že všetky údaje sú pravdivé. Som si vedomý (á), že uvedenie nepravdivých alebo neúplných údajov bude mať za následok odňatie, prípadne aj spätné vymáhanie poskytnutého  príspevku  a možnosť postihu v priestupkovom konaní. Zároveň súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
V BRATISLAVE:                                                     PODPIS ŽIADATEĽA: 

Určenie výšky finančného príspevku Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa:

Žiadateľ (ka) poberá dôchodok vo výške ................................€, iný príjem vo výške ....................... €, 
spolu vo výške .................. €.

Príspevok mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na stravu je vo výške ..........................€ za jeden obed.

Žiadateľ(ka) zaplatí úhradu vo výške ................................€ za jeden obed.
Žiadateľ(ka) zaplatí úhradu za dovoz obeda z Jedálne pre dôchodcov vo výške 1,00 €/obed po skončení mesiaca za skutočne odobratý počet obedov v pokladni Miestneho úradu Bratislava-Vrakuňa alebo priamo na účet SK30 0200 0000 0000 0442 4062, VS: 5223001.

Stravovacie zariadenie: ........................................................................................ od ........................
ROZHODNUTIE STAROSTU mestskej časti Bratislava-Vrakuňa: 
Neschvaľuje / Schvaľujem príspevok mestskej časti na stravu za jeden obed vo výške............................€ s platnosťou od ................................


                                                                                             ................................................................. 
V BRATISLAVE:                                                             JUDr. Ing. Martin   K u r u c – starosta
                                                                                       v z. Ing. Zuzana Schwartzová – zást. starostu             
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