Mestská časť Košice – Šaca
so sídlom na Železiarenskej ul. č. 9, 040 15 Košice – Šaca

Usmernenie k stravovaniu dôchodcov (donáška obedov)
pre rok 2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Košice, schválilo pre rok 2018 príspevok na stravovanie
dôchodcov žijúcich na území mesta Košice, t.j. v jednotlivých mestských častiach
nasledovne:
-

u dôchodcov s dôchodkom do 300,00 Eur – príspevok na 1 obed je 0,83 Eur,
u dôchodcov s dôchodkom od 300,01 do 400,00 Eur – príspevok na 1 obed je 0,66 Eur,
u dôchodcov s dôchodkom od 400,01 Eur sa príspevok na obed neposkytuje.

Záujem o obedy, formou donášky, v MČ Košice – Šaca je potrebné oznámiť MČ Košice –
Šaca, oddeleniu vnútornej správy – M. Kolodžejovej / 055 7260815 alebo na e-mailovú
adresu: magdalena.kolodzejova@saca.sk.
Splnenie podmienok na príspevok občan preukazuje
1. platným občianskym preukazom, na preukázanie trvalého pobytu v MČ Košice – Šaca,
2. ostatným rozhodnutím Sociálnej poisťovne, Ústredia v Bratislave o priznaní dôchodku,
alebo potvrdením príslušného doručovacieho pracoviska Slovenskej pošty, a.s. Banská
Bystrica, o výške a druhu dôchodku,
3. čestným vyhlásením o tom, že poberateľ dôchodku nemá iný peňažný alebo nepeňažný
príjem podliehajúci dani z príjmov fyzických osôb.
Mestská časť Košice – Šaca pre rok 2018, v súlade s výsledkami výberového konania
dodávateľov stravy a prejaveného záujmu zo strany doterajších stravníkov, zabezpečila
donášku obedov na adresu bydliska, – tak ako predošlý rok , u dvoch dodávateľov stravy:
a/ Reštaurácia U námorníka, Buzinská č. 7, Košice – Šaca:
Ponuka denného menu v troch variantoch s polievkou 0,25 l (jeden druh polievky denne:
- variant 1 – cena za 100 gr. mäsa a 200 gr. prílohy vrátane hygienického obalu a ceny za
donášku je 2,80 Eur s DPH ,
-

variant 2 – cena za 150 gr. mäsa a 200 gr. prílohy vrátane hygienického obalu a ceny za
donášku je 3,50 Eur s DPH,

-

variant 3 – polievka 0,25 l podľa receptu p. Mačingovej, cena za 150 gr. kuracieho mäsa
a 200 gr. zeleninovej prílohy, alebo 350 – 400 gr. jedlo bezmäsité (váha hotového
výrobku) vrátane hygienického obalu a ceny za donášku – 3,50 Eur s DPH.

V prípade drahšieho mäsa - napr. losos, jelenie alebo kačacie mäso - cena v ponuke 2 a 3 je
s polievkou 4,50 Eur s DPH.

Poznámka: obedy sa môžu donášať aj v obedároch, alebo v hygienických obaloch, ktoré sú
bezplatne dodávané s jedlom.
Kontakt na objednanie obeda: 055 6841 402 alebo 0903650651
b/ Reštaurácia 3-ka, Učňovská č. 6, Košice - Šaca
Ponuka denného menu z výberu troch jedál a niekoľko druhov pizze s polievkou 0,4 l, na
výber z dvoch polievok.
Hlavný chod pozostáva zo 150 gr. mäsa a prílohy 200 gr., múčne jedla 350 – 400 gr. – v cene
4 Eur s DPH vrátane ceny hygienického obalu a donášky obeda.
Kontakt na objednanie obeda: 0904 419 949

Poznámka:
Upozorňujeme, že po splnení podmienok na donášku obedov na MÚMČ Košice – Šaca,
stravníci si objednávajú obedy podľa vlastného výberu z jedálnych lístkov osobne alebo
telefonicky priamo u dodávateľov obedov na vyššie úvedených telefónnych číslach.
Za obedy sa platí v pokladni MČ Košice – Šaca, Železiarenská 9 (055 7260823), po dodaní
faktúry a to od 10. dňa nasledujúceho mesiaca, za mesiac predchádzajúci.
V mesiaci decembri sa platia obedy aj za november aj za december z dôvodu ukončenia
účtovného roka.

V Košiciach – Šaci: 21. 12. 2017
Bližšie informácie u M. Kolodžejová, oddelenie vnútornej správy MÚMČ Košice – Šaca
055 7260815

JUDr. Miriam V a r g o v á
vedúca oddelenia vnútornej správy
MÚMČ Košice - Š a c a

Informácia doručená doterajším stravníkom,
zverejnená na stránke www.saca.sk a na
úradnej tabuli MČ Košice – Šaca v 12.2017

