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8. Informácia o pripravovanej smernici, ktorou sa bude meniť smernica č. 1/2015 

upravujúcej postup pri poskytovaní opakovaného finančného príspevku na čiastočnú 

kompenzáciu ceny obeda pre obyvateľov MČ Bratislava-Rača v znení smernice                  

č. 2/2016  

 

 

Dôvodová správa 

 

Výška dôchodku ako aj výška opakovaného finančného príspevku na stravovanie pre 

poberateľov dôchodkov bola určená ešte v roku 2015. Od vtedy sa zvýšili náklady na 

stravovanie a zvyšovali sa aj dôchodky. Výška dôchodkov už nezodpovedá súčasnej výške  

dôchodkov nakoľko sa každý rok valorizujú. Pri valorizácii aj nižšie dôchodky prechádzali do 

vyššej kategórie. 

 

V zmysle súčasne platnej smernice je určená výška dôchodku a príspevok MČ 

nasledovný: 

 

Výška dôchodku Príspevok 

MČ 

Platba dôchodcu 

Stravná jednotka 3,10 € Stravná jednotka 3,40 € 

do 250 € 1,80 € 1,30 € 1,60 € 

251 €– 350 € 0,80 € 2,30 € 2,60 € 

351 € - 450 €  0,40 € 2,70 € 3,00 € 

nad 451 € 0,00 € 3,10 € 3,40 € 

 

Stav k septembru 2019 

Výška dôchodku Počet stravníkov Počet 

stravníkov 

spolu 
Stravná jednotka 3,30 € 
Stravovanie v jedálni MČ  

Stravná jednotka 3,40 € 
stravovanie v zmluvných 

stravovacích zariadeniach  

do 250 € 2 6 8 

od 251 € – 350 € 6 + 3*/ 6 + 1*/ 12 + 4*/ 

od 351 € – 450 € 15 + 4*/ 13 + 9*/ 28 + 13*/ 

nad 451 € 99 36 135 

*/ nepredložené dôchodkové výmery a ani sa nestravujú a boli zaradení do tejto kategórie 
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Od 1. januára 2020 navrhujeme upraviť a doplniť: 

a) výšku dôchodku, ktorá bude závisieť od výšky životného minima, ktorá sa upravuje 

každý rok Opatrením MPSVaR SR a platí vždy od 1. júla, 

b) výšku príspevku MČ na stravovanie pre dôchodcov, 

c) dôchodca, ktorý nepredloží nový dôchodkový výmer, ktorý je platný od 1. januára 

nového kalendárneho roka do 20. januára bude platiť plnú výšku stravnej 

jednotky bez uplatnenia príspevku na stravu od mesiaca februára pokiaľ nepredloží 

aktuálny výmer o dôchodku, 

d) ďalší prepočet výšky príspevku na stravu bude vždy po zmene životného minima. 

  

Súčasná stravná jednotka v zmluvných stravovacích zariadeniach (Krasňany – 

Slovenská Grafia, Východné – Policajná akadémia) je 3,40 €. Stravná jednotka v jedálni  na 

mestskej časti na Plickovej ulici je v súčasnosti 3,10 €. V roku 2020 sa navrhuje stravná 

jednotka 3,30 €. 

Od 1. júla 2019 je výška životného minima 210,20 €. 

Výška dôchodku Príspevok 

MČ 

Platba dôchodcu 

Stravná jednotka 3,30 € Stravná jednotka 3,40 € 

do 1,5 nás. ŽM 210,20 
€ do 315,00 € 

2,20 € 1,30 € 1,20 € 

do 2,0 nás. ŽM 
od 315,01 – 420,40 €  

1,20 €  2,10 €  2,20 €  

do 2,5 nás. ŽM 
od 420,41 – 525,50 € 

0,90 € 2,40 € 2,50 € 

do 3,0 nás. ŽM 
od 525,51 – 630,60 € 

0,60 € 2,70 € 2,80 € 

nad 3,0 nás. ŽM 

nad 630,61 € 

0,00 € 3,30 € 3,40 € 

 

Podľa skutočnosti v mesiaci september 2019 bolo zapísaných spolu 169 dôchodcov, 

ktorým sa poskytoval príspevok na stravovanie. Niektorí dôchodcovia si nekupujú stravné 

lístky pravidelne mesačne, ale kúpia si len príležitostne niekoľko stravných lístkov a tie 

používajú celý kalendárny rok. 

 

V evidencii máme 18 dôchodcov, ktorým by sa mal poskytovať príspevok na stravu 

avšak nepredložili dôchodkový výmer a ani sa nestravujú. Z uvedeného dôvodu sú v prehľade 

uvedení v pluse pri každej kategórii. 

 

Výška dôchodku Počet stravníkov Počet 

stravníkov 

spolu 
Stravná jednotka 3,30 € 

stravovanie v jedálni MČ  

Stravná jednotka 3,40 € 
stravovanie v zmluvných 

stravovacích zariadeniach  

do 1,5 nás. ŽM 

210,20 € do 315,00 € 

 

6 

 

10 

 

16 

do 2,0 nás. ŽM 
od 315,01 – 420,40 €  

 

21 + 3 

 

10 + 1*/ 

 

31 + 4*/ 

do 2,5 nás. ŽM 
od 420,41 – 525,50 € 

 

43 + 5 + x**/ 

 

19 + 1*/ 

 

62 + 6*/+**/ 
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do 3,0 nás. ŽM 

od 525,51 – 630,60 € 

 

35 + x**/ 

 

7 + 8*/ 

 

40 + 8*/+**/ 

nad 3,0 nás. ŽM 

nad 630,61 € 

25 + 37**/ 1 + 22**/ 26 + 59**/ 

 

  */ nepredložené dôchodkové výmery a ani sa nestravujú 

**/ neviem zaradiť stravníkov z dôvodu, že nepredložili dôchodkový výmer a za lístok plnú 

sumu 

 

V jedálni MČ Bratislava-Rača sa stravujú okrem stravníkov, ktorí si sa stravujú 

priamo v jedálni aj seniori v rámci domácej opatrovateľskej služby a seniori, ktorí navštevujú 

denný stacionár. Pre klientov denného stacionára sa neberie do úvahy výška dôchodku, 

nakoľko je to poskytovanie sociálnej služby. 

 

 

 


