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1. Návrh uznesenia 

 

Komisia sociálna a bytová MZ MČ Bratislava-Rača odporúča Miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava-Rača schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-

Rača č. 5/2023, ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača 

č. 3/2020 z 31. marca 2020 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania 

dôchodcov v predloženom znení 

 

 

marec 2023 



2. Dôvodová správa 

 

Považujeme za dôležité, aby opatrenia samosprávy reflektovali sociálnu a finančnú situáciu 

najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, najmä v období keď jedna kríza prechádza do druhej. K týmto 

skupinám občanov samozrejme zaraďujeme aj starobných dôchodcov a invalidných dôchodcov, ak im 

miera ich zdravotného znevýhodnenia neumožňuje podieľať sa na pracovnom trhu. Úprava príspevkov 

na stravovanie má prispieť k znižovaniu rizík sociálneho vylúčenia a k rozvoju sociálnej kohézie.  

Občania, ktorým bol doteraz poskytovaný príspevok na stravovanie seniorov musia podľa 

doteraz platného VZN č. 3/2020 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania 

dôchodcov pred prvým nákupom lístkov v novom kalendárnom roku predložiť k nahliadnutiu 

dôchodkový výmer. Do 28.02.2023 sa podarilo oddeleniu pre sociálne veci poznačiť výšku 

dôchodkových výmerov väčšiny stravníkov, počet nedoložených výmerov predstavuje 14%. Zo 

získaných dát bol pripravený výstup, na základe ktorého sme hľadali proklientské riešenie posunu 

kategórií pre získanie príslušných príspevkov. Z prieskumu nám vyplynulo, že u tejto skupiny občanov 

boli dôchodkové výmery navýšené v priemere o 54 €, najmenej výrazné navýšenie sme pritom 

zaznamenali u občanov s najnižšími dôchodkami. Týmto navýšením dôchodkov došlo k tomu, že 15 % 

stravníkov, ktorí si doteraz uplatňovali príspevok na stravovanie, sa presunulo do kategórie, kde sa ich 

príspevok znížil o 0,30 €, u jedného z nich o 1 €. Ide pritom o občanov s dôchodkami vo výške od 179 

€ do 586 €. U 12 % stravníkov došlo navýšením dôchodku k ich presunu do kategórie nad 630 €, pričom 

v tejto kategórii sa v roku 2022 už nachádzalo 35 % stravníkov.  

Za najvhodnejší prístup k problematike možno z pohľadu sociálnej práce považovať zvýšenú 

ochranu najzraniteľnejších skupín občanov, t. j. občanov, ktorých príjem je nižší ako dvojnásobok 

životného minima, čo predstavuje hranicu 469 €. Za mimoriadne zraniteľných občanov samozrejme 

považujeme dôchodcov a invalidných dôchodcov osamelých, bezdetných, s početnými zdravotnými 

problémami obmedzujúcimi ich sebaobslužné schopnosti. Nakoľko vytvorenie osobitného kľúča 

na prístup k týmto občanom by bolo považované za diskriminačné, za vhodnejší považujeme prístup, 

kde rozšírime kategóriu zraniteľných občanov do výšky 2,5 násobku životného minima, čo predstavuje 

hranicu 586 €.  

Predkladané opatrenie nemá ambíciu suplovať očakávané opatrenia zo strany štátu vo vzťahu 

k nízkopríjmovým domácnostiam kde by malo ísť najmä o vytváranie projektových výziev na rôzne 

občanmi očakávané opatrenia ako napr. zastropovanie cien energií zraniteľného obyvateľstva a pod. 

Opatrenie je snahou po uplatnení zásady subsidiarity, ktorá má byť hlavnou zásadou naprieč jednotlivým 

úrovniam verejnej správy, kde má samospráva nezastupiteľné miesto. Je prejavom participácie 

na opatreniach, ktoré majú sanovať časť domácností, ktoré by pri ich neuplatnení boli vo zvýšenom 

riziku, že budú nútené šetriť na mnohých životne dôležitých výdavkoch.  

Pre lepšiu názornosť prikladáme tabuľku s porovnaním hodnôt výšky dôchodku: 

 

Kategórie výšky finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov 

 
kategória výška dôchodku 

2020 

výška dôchodku 

2023 

výška príspevku 

kategória 1 do 315 € do 352 € 2,20 € 

kategória 2 do 420 € do 469 € 1,20 € 

kategória 3 do 525 € do 586 € 0,90 € 

kategória 4 do 630 € do 630 € 0,60 € 

kategória 5 nad 630 € nad 630 € bez príspevku 

 

 



 
3. Materiál 

 

 

 

 

 

 

N Á V R H  

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.  5/2023 
z 28. marca 2023, 

ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Rača č. 3/2020 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, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a čl. 18 ods. 4 písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení 

neskorších dodatkov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2023, ktorým sa mení 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2020 z 31.03.2020 

o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov. 

 

Článok I. 

Úprava nariadenia 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 z 31.03.2020 o poskytovaní finančného príspevku na 

zabezpečenie stravovania dôchodcov (ďalej aj len „nariadenie“) sa mení nasledovne: 

 

Pôvodná príloha č. 1 nariadenia sa nahrádza nasledovne: 

 
Príloha č. 1 

          k nariadeniu č. 5/2023 

 

 
Kategórie výšky finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov  

 
kategória výška dôchodku výška príspevku 

kategória 1 do 352 € 2,20 € 

kategória 2 do 469 € 1,20 € 

kategória 3 do 586 € 0,90 € 

kategória 4 do 630 € 0,60 € 

kategória 5 nad 630 € bez príspevku 

 



 

Čl. II. 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Účinnosťou tohto nariadenia sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Rača č. 3/2020 z 31.03.2020 o poskytovaní finančného príspevku na 

zabezpečenie stravovania dôchodcov. 

(2) Toto nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-

Rača uznesením č....... dňa .......................... . 

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2023. 

 

 

 

 

 

        Mgr. Michal Drotován 

starosta 

 


