
 



 
 
 

1. 
Návrh uznesenia  

 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 
 

ruší  

uznesenie MZ č. 661//06/06/P zo dňa 27.6.2006 
 

v znení:  
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje úpravu platieb za stravné lístky pre dôchodcov s účinnosťou    
od 1.8.2006  nasledovne: 
 
Výška dôchodku   zľava     platba dôchodcom 

 
0 - 6.500,- Sk   40,- Sk     32,-Sk 
6.501 - 7.500,- Sk    30,- Sk     42,- Sk 
7.501 - 8.500,- Sk   20,- Sk     52,- Sk 
8.501 - 9.500,- Sk   10,- Sk     62,- Sk 
9.501 - 10.000,- Sk     3,- Sk     69,- Sk 
Nad  - 10.000,- Sk      0,- Sk     72,- Sk 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

2. Dôvodová správa 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Rača na svojom zasadnutí dňa 27.6.2006 
prijalo uznesenie, v ktorom schválilo úpravu platieb za stravné lístky pre dôchodcov 
s účinnosťou  od  1.8.2006 nasledovne: 
 
Výška dôchodku   zľava     platba dôchodcom 
0 - 6.500,- Sk   40,- Sk     32,-Sk 
6.501 - 7.500,- Sk    30,- Sk     42,- Sk 
7.501 - 8.500,- Sk   20,- Sk     52,- Sk 
8.501 - 9.500,- Sk   10,- Sk     62,- Sk 
9.501 - 10.000,- Sk     3,- Sk     69,- Sk 
Nad  - 10.000,- Sk      0,- Sk     72,- Sk 
 
Stravná jednotka bola vypočítaná zo spotreby energii, mzdových nákladov zamestnancov 
jedálne a normatívu potravín. Na základe tohto uznesenia sa doteraz stanovujú platby seniorov 
za stravu.  
Sociálne oddelenie spoločne s Komisiou sociálnou a bytovou navrhuje úpravu platieb za 
stravné lístky. Za uplynulé obdobie prišlo k zmenám cien potravín, nákladov na prípravu jedál 
ale aj k zmenám vo výške dôchodkov stravníkov.  
Počet stravníkov pravidelne pribúda, zlepšili sa aj možnosti stravovania. Na začiatku roka 2014 
bol priemerný počet stravníkov spolu s rozvozom /opatrovateľská služba/ 116, na konci  roka 
2014 už bol priemer stravníkov spolu 142.  
 
Stravovanie pre dôchodcov je zabezpečené v mestskej časti v každom obvode a to: 
-  pre časť Rača vo vlastnom stravovacom zariadení na Plickovej ul. 18 v Bratislave 
- pre časť Krasňany a Východné sa realizuje zmluvnými stravovacími zariadeniami, ktoré vzišli 
z verejného obstarávania.  
 
Z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme zrušiť predmetné uznesenie. Výška príspevku na 
stravu bude stanovená v novej smernici starostu č.1/2015, ktorá bude platná od 1.3.2015. 
Smernicu Komisia sociálna a bytová odporučila prijať. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Stanoviská stálych komisií 
    materiál: 

    Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva č. 661/06/06/P zo dňa 27.6.2006 

 

 
 
 
 

Komisia stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia finančná a majetková  
      

Komisia školská, kultúrna, športová  a pre 
podporu podnikania a vinohradníctva 

 
    

Komisia životného prostredia, výstavby, 
územného plánu  a  dopravy     

Komisia sociálna a bytová  

 
           odporúča MZ MČ Bratislava – Rača 
 

a) zrušiť uznesenie č. 661/06/06/P – Platby za stravné lístky 
pre dôchodcov  
 
 

b) odporúča starostovi MČ Bratislava – Rača prijať Smernicu 
starostu MČ Bratislava – Rača upravujúcu postup pri 
poskytovaní opakovaného finančného príspevku na 
čiastočnú  kompenzáciu ceny obeda  pre obyvateľov MČ 
Bratislava – Rača     

 

A 

  



 
4. 
 

Smernica starostu mestskej časti Bratislava – Rača 
č.1/2015 

upravujúcu postup pri poskytovaní opakovaného finančného príspevku na 
čiastočnú kompenzáciu ceny obeda pre obyvateľov mestskej časti  

Bratislava – Rača. 
 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1.Táto smernica upravuje podmienky poskytovania opakovaného finančného príspevku 

 na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda pre obyvateľov Mestskej časti Bratislava – Rača 
(ďalej len „mestská časť“), ktorí sú   poberateľmi starobného dôchodku alebo invalidného 
dôchodku. 

2.Poskytovanie opakovaného finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda je       
dobrovoľná, nenárokovateľná  sociálna pomoc dôchodcom a invalidným občanom v zmysle 
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo výške schválenej 
v rozpočte mestskej časti na príslušný kalendárny rok. 

 
Článok 2 

Podmienky poskytnutia opakovaného finančného príspevku 
 
1. Opakovaný finančný príspevok na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda pre obyvateľov 

mestskej časti  sa poskytuje obyvateľovi s trvalým pobytom, ktorý preukázateľne žije na 
území mestskej časti  a ktorého starobný alebo invalidný dôchodok je jeho jediným príjmom 
a ktorý nie je dlžníkom  mestskej časti  (ďalej len „stravník“).  

2. Opakovaný finančný príspevok sa poskytuje na základe písomnej žiadosti, ktorá musí 
obsahovať: 
 a) meno a priezvisko žiadateľa, jeho trvalý pobyt, 
 b) čestné prehlásenie o tom, že starobný alebo invalidný dôchodok je jeho jediný príjmom, 
 c) aktuálnu výšku jeho starobného alebo invalidného dôchodku vrátane sumy vdovského     
dôchodku a to sa preukazuje fotokópiou výmeru o starobnom alebo invalidnom dôchodku, 
d) čestné prehlásenie o tom, že nie je dlžníkom Mestskej časti Bratislava – Rača. 

3. Stravník, ktorému bol priznaný opakovaný finančný príspevok na čiastočnú kompenzáciu 
ceny obeda je povinný okamžite hlásiť akúkoľvek zmenu svojho príjmu a všetky 
rozhodujúce skutočnosti, ktoré majú vplyv na poskytovaný príspevok. 

4.  Neoprávnene prevzatý príspevok je stravník povinný bezodkladne vrátiť do pokladne  
miestneho úradu mestskej časti na Kubačovej 21, Bratislava (ďalej len „pokladňa mestskej 
časti“). 

5. Príspevok na stravovanie jednotlivým stravníkom mesačne pri kúpe stravovacích lístkov  
v pokladni  mestskej časti. Stravníci si kupujú stravné lístky za kúpnu cenu, ktorá je 
stanovená ako hodnota stravného lístka znížená o výšku príspevku mestskej časti podľa čl. 3 
tejto smernice. V jednom mesiaci je možné kúpiť stravovacie lístky v počte 
zodpovedajúcom počtu pracovných dní v mesiaci. 

6. Stravovanie sa  v mestskej časti zabezpečuje: 
-  pre časť Rača - vo vlastnom stravovacom zariadení na Plickovej ulici č. 18 v Bratislave, 
- pre časť   Krasňany a Východné sa realizuje zmluvnými stravovacími zariadeniami,  
o ktorých sú stravníci včas informovaní. 



 7. Poskytnutie príspevku sa nevzťahuje na občanov umiestnených v zariadení sociálnych     
     služieb. 

 
 
 

Článok 3 
Výška príspevku 

 
1.Výška príspevku na stravovanie sa poskytuje podľa výšky dôchodku: 
 
Výška dôchodku:   príspevok:  
Do 250 €    1,80 € 
Od 251 € - 350 €    0,80 € 
Od 351 € - 450 €   0,40 € 

 
Nad 451 € výšky dôchodku občania uhrádzajú plnú cenu obeda v príslušnom stravovacom 
zariadení podľa výšky stravnej jednotky. 
 
2.Pri manželských dvojiciach, ktorí žiadajú o príspevok na stravovanie sa prihliada na ich 
spoločný príjem /priemerný mesačný príjem spoločne posudzovaných osôb/.  Do príjmu sa 
podľa ustanovenia §18,bodu 3,pism.d) zákona č.447/2008 o peňažných príspevkov na 
kompenzáciu postihnutia sa nezapočítava zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť. 

 
 

Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

 
Táto interná smernica nadobúda účinnosť dňom ................2015 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave................ 2015                                                       Mgr. Peter Pilinský 
                             starosta 
 

 
 
 


