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OznámenieOznámenieOznámenieOznámenie    

ohľadom potravinovej pomociohľadom potravinovej pomociohľadom potravinovej pomociohľadom potravinovej pomoci    
    

Obec Klokočov oznamuje, že vObec Klokočov oznamuje, že vObec Klokočov oznamuje, že vObec Klokočov oznamuje, že v    našej obci bude realizovaný našej obci bude realizovaný našej obci bude realizovaný našej obci bude realizovaný 

projekt dodávky potravinovej pomoci, ktorý budeprojekt dodávky potravinovej pomoci, ktorý budeprojekt dodávky potravinovej pomoci, ktorý budeprojekt dodávky potravinovej pomoci, ktorý bude    

spolufinancovaný Európskou úniouspolufinancovaný Európskou úniouspolufinancovaný Európskou úniouspolufinancovaný Európskou úniou aaaa    Pôdohospodárskou Pôdohospodárskou Pôdohospodárskou Pôdohospodárskou 

platobnou agentúrou SR.platobnou agentúrou SR.platobnou agentúrou SR.platobnou agentúrou SR.    

    
V rámci tohto projektu sa občanom bezplatne poskytneV rámci tohto projektu sa občanom bezplatne poskytneV rámci tohto projektu sa občanom bezplatne poskytneV rámci tohto projektu sa občanom bezplatne poskytne    

20202020        kg pšeničnej hladkej múky akg pšeničnej hladkej múky akg pšeničnej hladkej múky akg pšeničnej hladkej múky a    20 kg bezvaječných cestovín.20 kg bezvaječných cestovín.20 kg bezvaječných cestovín.20 kg bezvaječných cestovín.    

    
Na potravinovú pomoc majú nárok: 

► nepracujúci dôchodcanepracujúci dôchodcanepracujúci dôchodcanepracujúci dôchodca – teda nepracujúci poberateľ starobného,  
    predčasného alebo invalidného dôchodku, ktorého výška 

    nepresahuje 305 € ( je potrebné doložiť rozhodnutie zo Sociálnej  

    poisťovne o výške dôchodku na rok 2011) 
► poberateľ dávky vpoberateľ dávky vpoberateľ dávky vpoberateľ dávky v    hmotnej núdzi hmotnej núdzi hmotnej núdzi hmotnej núdzi – je potrebné doložiť potvrdenie  

    z ÚPSVaR s aktuálnym dátumom 

► osoba na hranici životného minima, ktorej sa vyplácajú dotácieosoba na hranici životného minima, ktorej sa vyplácajú dotácieosoba na hranici životného minima, ktorej sa vyplácajú dotácieosoba na hranici životného minima, ktorej sa vyplácajú dotácie    
                doložiť potvrdenie z ÚPSVaR s aktuálnym dátumom 

► dieťa vdieťa vdieťa vdieťa v    náhradnej rodinnej starostlivosti náhradnej rodinnej starostlivosti náhradnej rodinnej starostlivosti náhradnej rodinnej starostlivosti ––––    je potrebné  
    doložiť právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do  

    náhradnej rodinnej starostlivosti  

 
Prosíme občanov, ktorých sa uvedené kritéria týkajú a majú záujem 

o potravinovú pomoc, aby sa postupne prihlasovali na Obecnom úrade 

v Klokočove u sociálnej pracovníčky p. Fujakovej, príp. v kancelárii I. 
kontaktu u p. Menšíkovej 

 

Upozornenie: Poskytnuté potraviny slúžia len na vlastnú spotrebu 
                       a nie je ich možné ďalej predávať 

 
Termín výdaja potravín prihláseným občanom bude zverejnený 

prostredníctvom miestneho rozhlasu a na webovej stránke obce. 

 


