Obec Dvorníky, Dvorníky 428, 920 56

Interná smernica 1/2019
Upravujúca spôsob zabezpečenia stravovania zamestnancov obce Dvorníky
Článok I.
Všeobecné podmienky
Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať stravovanie svojich zamestnancov – právna úprava zákon č.
311/2011 Z . z. ( Zákonník práce v znení neskorších predpisov § 152 ) vo všetkých zmenách
zodpovedajúcich zásadám správnej výživy priamo na pracovisku alebo v blízkosti pracoviska.
Obec Dvorníky ako zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie svojich zamestnancov:
-

Prostredníctvom právnickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby
formou stravovacích poukážok.

Článok II.
Nárok na stravovanie
1. Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie
zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Túto
povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu.
2. Na účely stravovania sa za pracovnú zmenu považuje výkon práce dlhší ako štyri hodiny. Ak
pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže poskytnúť ďalšiu poukážku.
3. Zamestnancovi, ktorý má u zamestnávateľa dva a viac pracovných pomerov uzatvorených na
základe pracovnej zmluvy a spolu počet odpracovaných hodín v jednom dni je viac ako štyri
hodiny, má nárok na stravné lístky.
4. Zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55% z hodnoty stravnej poukážky,
najviac 55% zo sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5-12 hodín podľa
zákona o cestovných náhradách.
5.

Príspevok zamestnanca na stravovanie predstavuje 45% z minimálnej hodnoty stravného
lístka.

6. Zamestnávateľ poskytne príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu podľa zákona č.
152/1994 Z. z. o sociálnom fonde vo výške 0,50 € na jednu stravovaciu poukážku.
7. Zamestnanec prispieva sumou vo výške rozdielu medzi hodnotou stravovacej poukážky,
príspevkom zamestnávateľa a príspevkom zo sociálneho fondu.

Článok III.
Evidencia a kontrola
1. Výška príspevku zamestnanca na stravovanie bude zamestnancom zrazená z výplaty za
príslušný mesiac podľa evidencie dochádzky.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia
Táto smernica nadobúda platnosť dňom 1.7.2019.

V Dvorníkoch, dňa 26.06.2019

Maroš Nemeček
starosta obce

