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Dôvodová správa: 

Návrh VZN č. .../2020 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie 

stravovania dôchodcov sa predkladá na rokovanie z dôvodu podnetu Komisie sociálnej 

a bytovej na úpravu kritérií o výške príjmu oprávnených osôb pre prideľovanie príspevku 

a z dôvodu a podrobnejšej a transparentnej úpravy postupu pri prideľovaní príspevku. 

Materiál sa predkladá v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11, ods. 4 písm. g zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Mestská časť Bratislava-Rača prostredníctvom oddelenia pre sociálne veci MÚ vedie 

presnú evidenciu žiadateľov o spoločné stravovanie. Ako súčasť tejto žiadosti môže 

oprávnená osoba požiadať mestskú časť o pridelenie finančného príspevku na spoločné 

stravovanie. Ide o opakovaný finančný príspevok, ktorý si oprávnená osoba uplatňuje 

mesačne. Týmto nariadením mestská časť Bratislava-Rača upravuje oprávnenosť nároku, 

postup podávania žiadostí o spoločné stravovanie a postup žiadania o príspevok na spoločné 

stravovanie, postup pri prehodnocovaní príspevku, podmienky uplatňovania si príspevku. 

Materiál je vytvorený tak, aby transparentne reflektoval dobrú prax oddelenia pre sociálne 

veci oblasti sociálnej prevencie sociálnej exklúzie seniorov a invalidných dôchodcov ako 

jednej z ohrozených skupín obyvateľstva. V súlade s verejne prístupnými protestmi 

prokurátora k analogickým právnym úpravám iných mestských častí sme V Čl. IV ods. 3 

upravili predkladanie prílohy k predkladanej žiadosti  (rozhodnutie Sociálnej poisťovne 

o priznaní dôchodku vydané pre príslušný rok). Originál uvedeného dokladu v zmysle zákona 

č. 18/2018 Z. z.  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

budú príslušnému referentovi predkladané iba k nahliadnutiu.  

Predkladaný materiál na podnet Komisie sociálnej a bytovej upravil výšku doteraz 

poskytovaného príspevku v prílohe č. 1.  

Prílohou materiálu je návrh kategórií výšky finančného príspevku na zabezpečenie 

spoločného stravovania dôchodcov.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materiál: 

 

 
 

NÁVRH 

V š e o b e c n e  z á v ä z n é  n a r i a d e n i e  
mestskej časti Bratislava-Rača  

č. .../2020 

z 31. marca 2020 

o  poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania 

dôchodcov 
 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Rača podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 377/1990 

Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia 

§ 4 ods. 3 písm. p) a § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, a v súlade s čl. 32 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy sa uznieslo na 

tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

Čl. 1 

Predmet úpravy 

 

 Týmto všeobecne záväzným nariadením sa určujú podmienky poskytovania finančného 

príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov s trvalým pobytom na území mestskej časti 

Bratislava - Rača v určených zariadeniach spoločného stravovania. 

 

Čl. 2 

Účel poskytnutia opakovaného príspevku 

 

Účelom poskytovania finančného príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov (ďalej len 

„príspevok na stravovanie“) v mestskej časti Bratislava-Rača je pomôcť občanovi znížiť výdavky na 

stravovanie a zabezpečiť tak jedno teplé jedlo denne v určených zariadeniach spoločného stravovania 

v pracovných dňoch a za špecifických podmienok aj v dňoch pracovného pokoja, zvýšenie kvality 

života a primárna sociálna prevencia ohrozenia sociálnym vylúčením. 

 

 

Čl. 3 

Podmienky poskytovania príspevku 

 

1) Príspevok na stravovanie sa poskytne občanovi (ďalej len „oprávnená osoba“), ktorý spĺňa 

súčasne tieto podmienky:  

 

a) má trvalý pobyt na území mestskej časti Bratislava-Rača,  

b) je poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku, 

c) pre svoj nepriaznivý zdravotný stav je odkázaný na spoločné stravovanie, ak jeho stravovanie 

nemožno zabezpečiť inak,  

d) nemá žiadny iný príjem. 



2) Príspevok na stravovanie sa poskytuje oprávneným osobám na zabezpečenie stravovania iba 

v prevádzke stravovacieho zariadenia zriadeného mestskou časťou a v zmluvných zariadeniach 

spoločného stravovania, ich aktuálny zoznam je k dispozícii v tlačenej podobe na prvom kontakte 

a na oddelení pre sociálne veci a súčasne je zverejnený na webovom sídle mestskej časti. 

 

3) Príspevok na stravovanie sa poskytuje oprávnenej osobe mesačne iba na počet pracovných dní a 

iba pre jedno stravovacie zariadenie v danom kalendárnom mesiaci. 

 

4) Oprávnená osoba môže odobrať stravu aj v dňoch pracovného pokoja, ak má mestská časť zmluvu 

so zariadením spoločného stravovania, ktoré poskytuje stravovanie aj v dňoch pracovného pokoja. 

Na stravu v týchto dňoch sa príspevok na stravovanie neposkytuje. 

 

5) Mestská časť si vyhradzuje právo neposkytovať príspevok na stravovanie v prípade vyčerpania 

schválených finančných prostriedkov na stravovanie dôchodcov v príslušnom rozpočtovom roku.  

 

6) Ak oprávnená osoba v žiadosti o spoločné stravovanie vyznačí, že si chce uplatniť príspevok na 

stravovanie a nedoloží k žiadosti potrebné potvrdenia a doklady, miestny úrad vyzve žiadateľa na 

doplnenie žiadosti. Ak oprávnená osoba do 30 dní od vyzvania nepredloží požadované doklady 

a potvrdenia, bude žiadosť o tento príspevok zamietnutá.  

 

 

Čl. 4 

Podmienky uplatňovania si príspevku 

 

1) Oprávnená osoba si môže nárok na príspevok uplatniť osobne pri podaní žiadosti o spoločné 

stravovanie dôchodcov (ďalej len  „žiadosť o spoločné stravovanie“). Žiadosť o spoločné 

stravovanie dôchodcov je dispozícii v tlačenej podobe na prvom kontakte a na oddelení pre 

sociálne veci a súčasne je zverejnená na webovom sídle mestskej časti. 

 

2) Oprávnená osoba sa preukazuje: 

a) platným občianskym preukaz, na preukázanie trvalého pobytu v mestskej časti, 

b) rozhodnutím Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku vydaným pre príslušný rok, alebo 

potvrdením príslušného doručovacieho pracoviska Slovenskej pošty o výške a druhu 

dôchodku, 

c) čestným vyhlásením o tom, že nemá iný peňažný alebo nepeňažný príjem podliehajúci dani z 

príjmov fyzických osôb (predovšetkým, že nemá príjem zo závislej činnosti, z podnikateľskej 

činnosti, nie je poberateľom výsluhového dôchodku, výsluhového príspevku, vdovského 

výsluhového dôchodku). 

 

3) Pri podaní žiadosti o spoločné stravovanie oprávnená osoba poskytne referentovi k nahliadnutiu 

doklady podľa Čl. 4 ods. 2 a) a b), o čom referent spíše úradný záznam a oprávnená osoba ďalej 

predkladá doklad podľa Čl. 4 ods. 2 c). 

 

4) Príspevok na stravovanie sa poskytuje opakovane mesačne po dobu trvania podmienok na jeho 

poskytnutie uvedených v Čl. 3 ods. 1. 

 

5) Občan sa môže rozhodnúť nepredložiť k nahliadnutiu príslušný doklad preukazujúci jeho príjem aj 

bez udania dôvodu, túto skutočnosť občan vyznačí v žiadosti  a strava mu môže byť poskytovaná 

v zmluvných jedálňach za plnú úhradu (bez uplatnenia príspevku),. 

 

 

Čl. 5 

Určenie výšky príspevku a prehodnocovanie príspevku 

 

1) Výška príspevku z rozpočtu mestskej časti je stanovená v nadväznosti na výšku príjmu oprávnenej 



osoby - poberateľa príspevku v prílohe 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dokumentu. 

 

2) O výške príspevku je oprávnená osoba informovaná pri predkladaní dokladov k žiadosti 

referentom oddelenia pre sociálne veci.  

 

3) Výška príspevku a jeho poskytovanie oprávnenej osobe je pravidelne prehodnocované referentom 

oddelenia pre sociálne veci najmenej raz ročne, a to najneskôr do 31. januára príslušného 

kalendárneho roka, oprávnená osoba za týmto účelom predloží k nahliadnutiu doklady uvedené v 

Čl. 4,  ods. 1 b). 

 

4) Oprávnená osoba, ktorej je poskytovaný príspevok na stravovanie je povinná najneskôr do 31. 

januára príslušného kalendárneho roka predložiť k nahliadnutiu doklady uvedené v Čl. 4 ods. 1 b), 

v prípade ich nepredloženia, môže byť poskytovanie príspevku pozastavené až do konca mesiaca 

po ich predložení. 

 

5) Oprávnená osoba je povinná v lehote do 15 dní oznámiť mestskej časti akúkoľvek zmenu týkajúcu 

sa výšky jej príjmu, prípadne informovať o tom, že sa stala poberateľom ďalšieho príjmu. Mestská 

časť do 30 dní prehodnotí výšku príspevku a informuje oprávnenú osobu v súlade s týmto 

nariadením. 

 

 

Čl. 6 

Konanie o poskytnutí príspevku na stravovanie 

 

1) Konanie o poskytnutí príspevku sa začína podaním Žiadosti o spoločné stravovanie, v ktorej 

oprávnená osoba vyznačí, že žiada o poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie 

stravovania  dôchodcov (ďalej len „žiadosť o poskytnutie príspevku“), vzor žiadosti je zverejnený 

na webovom sídle mestskej časti a v tlačenej podobe k dispozícii na prvom kontakte a na oddelení 

pre sociálne veci.  

 

2) Podať žiadosť môže oprávnená osoba ako aj iná osoba, ak preukáže, že je blízkou osobou vo 

vzťahu k oprávnenej osobe, t. j. predloží občiansky preukaz oprávnenej osoby a blízkej osoby. 

 

3) Žiadateľ predloží k nahliadnutiu doklady preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia 

pomoci podľa Čl. 4 ods. a) a b). 

 

4) Žiadateľ prikladá k žiadosti o spoločné stravovanie čestné vyhlásenie o tom, že nemá iný peňažný 

alebo nepeňažný príjem podliehajúci dani z príjmov fyzických osôb. 

 

5) O schválení príspevku, alebo o neschválení rozhodne mestská časť do 30 kalendárnych dní odo 

dňa doručenia kompletnej žiadosti. 

 

6) Ak mestská časť zistí, že príspevok poskytnutý na stravovanie dôchodcom podľa Čl. 3 ods. 1 sa 

zneužíva na stravovanie inej ako z tohto všeobecne záväzného nariadenia oprávnenej osoby, 

mestská časť zastaví poskytovanie príspevku občanovi, ktorý takéto zneužitie svojim konaním 

umožnil. 

 

 

Čl. 7 

Spôsob zabezpečenia stravovania 

 

1) Mestská časť zmluvne zabezpečuje stravovanie dôchodcov v stravovacích zariadeniach tak, aby 

bolo stravovanie zabezpečené proporcionálne v rôznych častiach územia mestskej časti. 

 

2) Referent oddelenia pre sociálne veci predkladá pracovníkovi pokladne Miestneho úradu mestskej 



časti Bratislava-Rača, Kubačova 21 (ďalej len „pokladňa“) zoznam oprávnených osôb pre 

jednotlivé stravovacie zariadenia s uvedením ceny stravného lístka – táto cena vznikne po 

odpočítaní príslušného príspevku mestskej časti od zmluvnej ceny stravného lístka. Výšku 

príspevku mestskej časti upravuje príloha č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto právnej 

úpravy. 

 

3) Predaj stravných lístkov realizuje poverený zamestnanec mestskej časti v pokladni v pracovné dni, 

v čase úradných hodín osobám oprávneným podľa Čl. 3 ods. 1. 

 

4) Iné osoby môžu zastúpiť oprávnené osoby pri kúpe stravných lístkov predložením občianskeho 

preukazu oprávnenej osoby a vlastného občianskeho preukazu iba v prípade oprávnených podľa 

Čl. 3 ods. 1 písm. c). 

 

5) Predaj stravných lístkov sa uskutočňuje na bežný mesiac. Oprávnená osoba má nárok na počet 

stravných lístkov s uplatnením príspevku zhodný s počtom pracovných dní v mesiaci. 

 

6) Oprávnená osoba môže odobrať stravu aj v dňoch pracovného pokoja, ak má mestská časť zmluvu 

so zariadením spoločného stravovania, ktoré poskytuje stravovanie aj v dňoch pracovného pokoja.  

Oprávnená osoba si môže dokúpiť stravné lístky v zmluvnej cene na príslušný počet dní 

pracovného pokoja v príslušnom kalendárnom mesiaci. 

 

7) Oprávnená osoba môže po ukončení stravovania v určenom stravovacom zariadení požiadať 

miestny úrad o vrátenie príslušnej sumy doplatkov za nepoužité stravné lístky. Doplatok 

oprávnenej osoby je vypočítaný z rozdielu zmluvnej ceny príslušného stravovacieho zariadenia a 

príspevku oprávnenej osoby v poslednom začatom mesiaci.  

 

 

Čl. 8 

Záverečné ustanovenie 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava - Rača č. ..... zo dňa 31.03.2020 a nadobúda účinnosť dňa 1.  mája 2020. 

 

 

 

 

 

       Mgr. Michal Drotován 

                 starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
          Príloha č. 1 

          k nariadeniu č. ..../2020 

 

 

Kategórie výšky finančného príspevku na zabezpečenie spoločného 

stravovania dôchodcov  

 

 
kategória výška dôchodku výška príspevku 

kategória 1 do 315 € 2,20 € 

kategória 2 do 420 € 1,20 € 

kategória 3 do 525 € 0,90 € 

kategória 4 do 630 € 0,60 € 

kategória 5 nad 630 € bez príspevku 

 
 

 

 

 

Návrh stanoviska komisie finančnej a majetkovej 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh VZN o poskytovaní 

finančného príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov 

 


