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Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 

 
 

S p r á v a      
z kontroly dodržiavania Zásad o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie 

spoločného stravovania dôchodcov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2017  
 

 
Miestny kontrolór:    Ing. Oliver Paradeiser 
 
Útvar miestneho kontrolóra:  Anna Repková 
 
Kontrolovaný subjekt:  Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
      
Cieľ kontroly: Skontrolovať dodržiavanie Zásad o poskytovaní 

finančného príspevku na zabezpečenie spoločného 
stravovania dôchodcov v mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto v roku 2017 
 

Dôvod kontroly:  V súlade s Plánom kontrolnej činnosti miestneho 
kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na           
II. polrok 2018, ktorý schválilo Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „miestne 
zastupiteľstvo“) uznesením č. 102/2018 z 26.06.2018 

 
Kontrolované obdobie:   rok 2017   
 
 
l.  VŠEOBECNÁ ČASŤ 
 
 V súlade s Plánom kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto na II. polrok 2018 schváleného uznesením miestneho zastupiteľstva č. 102/2018 
z 26.06.2018 bola vykonaná kontrola dodržiavania Zásad o poskytovaní finančného príspevku 
na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
v roku 2017.   
 
1.1 Základné údaje 
1.2 Zákony a predpisy 
-  zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
-  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 
-  zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, 
-  zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov, 
-      zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej  

     samosprávy a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších      predpisov,    
-  zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z.n.p.  
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-  zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení      
niektorých zákonov 

-  Zásady o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania 
dôchodcov v znení Dodatku č. 1 schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 147/2015 zo dňa 08.12.2015, dodatok č. 1 
schválený uznesením č. 170/2016 zo dňa 06.12.2016. 

 
1.3 Podklady poskytnuté pri kontrole 

- zoznam dôchodcov poberajúcich stravné lístky v roku 2017, 
- prehľad predaných stravných lístkov v roku 2017, 
- rekapitulácie, 
- objednávky,  
- faktúry, 
- spisová agenda. 
 

1.4 Podklady použité pri kontrole 
- webová stránka MČ SM 
 

1.5 Predchádzajúce kontroly 
 V minulosti neboli realizované žiadne kontroly v tejto oblasti. 
 
II.  ZÁSADY  

Zásady o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania 
dôchodcov boli schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č. 147/2015 z 08.12.2015. 

Dodatok č. 1 k Zásadám o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie 
spoločného stravovania dôchodcov bol schválený  uznesením Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 170/2016 zo 06.12.2016.  
 
Zásady (v znení Dodatku č. l)  majú celkovo 8 článkov:  
 
Čl. I.   Úvodné ustanovenia 
Čl. II.   Všeobecné ustanovenia 
Čl. III.   Účel poskytnutia finančného príspevku 
Čl. IV  Cieľová skupina žiadateľov o finančný príspevok  
Čl. V   Suma príspevku na spoločné stravovanie 
Čl. VI  Konanie o poskytnutí finančného príspevku na zabezpečenie spoločného 

stravovania dôchodcov 
Čl. VII  Bez názvu (stravovanie v Seniorcentre) 
Čl. VIII  Účinnosť 
 
 
III.  POSKYTOVANIE PRÍSPEVKU 
III.1 Poberatelia príspevku  
 Cieľová skupina, účel a poskytovanie príspevku sú riešené v konkrétnych článkoch 
zásad:  
 
Čl. I  Úvodné ustanovenia 

Zásady upravujú podmienky a postup pri poskytovaní finančného príspevku na 
zabezpečenie spoločného stravovania (Ďalej len „finančný príspevok) obyvateľom mestskej 
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časti Bratislava-Staré Mesto, ktorí sú poberateľmi starobného, predčasného starobného 
a invalidného dôchodku (ďalej len „dôchodca“) a ktorí nemajú žiaden iný príjem.  
 
Čl. II   Všeobecné ustanovenia 

1. Finančný príspevok sa poskytuje dôchodcom na zabezpečenie stravovania výlučne 
v určených zariadeniach verejného stravovania, okrem prípadov uvedených v odseku 5. 

2. Finančný príspevok na zabezpečenie stravovania sa poskytuje mesačne, počas doby 
splnenia podmienok na jeho poskytovanie uvedených v Čl. IV.  

3. Finančný príspevok na zabezpečenie stravovania je možné poskytnúť oprávnenej osobe 
v príslušnom mesiaci iba pre jedno, ním vybrané stravovacie zariadenie.  

4. Finančný príspevok na stravovanie sa poskytuje vo forme zľavnených stravovacích 
lístkov, s ume podľa Čl. V, ktoré sa nakupujú v príslušnom mesiaci na oddelení 
sociálnych vecí.  

 
Čl. III  Účel poskytnutia finančného príspevku  

1. Účelom poskytovania finančného príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov je 
prispieť oprávnenej osobe na úhradu výdavkov vynaložených na stravovanie a prispieť 
súčasne k skvalitneniu života dôchodcom mestskej časti.  

 
Čl. IV  Cieľová skupina žiadateľov o finančný príspevok   

1. Oprávnenou osobou na poskytnutie finančného príspevku je  
a) poberateľ starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku (dôchodca), 

ktorý súčasne 
b) nemá žiaden iný príjem a ktorý súčasne  
c) má trvalý pobyt na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
 
V spisovej agende predloženej ku kontrole sa nachádzalo celkovo 139 spisov. 

V každom spise sa mala nachádzať žiadosť o príspevok na predpísanom tlačive, ako aj 
potvrdenie o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne.  
 
III.1.2 Kontrolné zistenie 

Prekontrolovaním celej spisovej agendy možno konštatovať, že spisy sú úplné 
a obsahujú všetky potrebné náležitosti. Agenda je vedená prehľadne a zrozumiteľne.  
 
III.2 Konanie o poskytnutí príspevku  
 
Čl. VI Konanie o poskytnutí finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania 
dôchodcov 

1. Konanie o poskytnutí finančného príspevku sa začína na základe podania vyplneného 
tlačiva Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci (ďalej len „žiadosť“), ktoré je 
zverejnené na webovej stránke mestskej časti www.staremesto.sk, alebo je k dispozícii 
na oddelení sociálnych vecí miestneho úradu.  

2. Oprávnená osoba je povinná priložiť k písomnej žiadosti všetky doklady preukazujúce 
oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia pomoci tak, ako je uvedené v poučení 
Žiadosti o poskytnutie sociálnej pomoci. 

3. Mestská časť pri preverovaní oprávnenosti a opodstatnenosti poskytnutia finančného 
príspevku zisťuje, či sa oprávnená osoba v predchádzajúcich 12 mesiacoch pred 
podaním žiadosti o poskytnutie peňažnej pomoci nedopustila poručenia všeobecne 
záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, v prípade ich porušenia sa 
peňažná pomoc neposkytuje.  

http://www.staremesto.sk/
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4. Ak mestská časť zistí, že príspevok na zabezpečenie stravovania dôchodcov sa zneužíva 
na stravovanie inej, než oprávnenej osoby, mestská časť pozastaví poskytovanie 
príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov oprávnenej osobe, ktorá takéto 
zneužitie svojím konaním umožnila.  

5. V mesiaci december príslušného kalendárneho roka je možné zakúpiť stravné lístky 
najneskôr do 5. decembra. 

6. Na konanie o poskytnutí finančného príspevku sa primerane použijú všeobecné 
predpisy o správnom konaní.  

 
III.2.1 Kontrolné zistenie 
 Kontrolou všetkých 139 spisov bolo zistené, že v každom spise sa nachádza vyplnená 
žiadosť, jej odsúhlasenie, ako aj potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku.  
 
IV.  VÝŠKA PRÍSPEVKU 
 
Čl. V  Suma príspevku na spoločné stravovanie  

1. Osobe oprávnenej podľa zásad je možné poskytnúť finančný príspevok nasledovne:  
a) dôchodcovi s dôchodkom do 305 Eur je možné poskytnúť príspevok v sume 1,50 

Eur na jeden obed,  
b) dôchodcovi s dôchodkom do 404 Eur je možné poskytnúť príspevok v sume 0,75 

Eur na jeden obed 
2. Suma jednotlivých príjmových pásiem podľa predchádzajúceho odseku sa počnúc 

1.1.2017 bude každoročne zvyšovať, pričom toto zvýšenie bude zodpovedať 
každoročnej valorizácii starobných alebo predčasných starobných dôchodkov podľa 
osobitného predpisu. Úroveň príjmových hraníc upravenú podľa predchádzajúcej vety 
mestská časť Bratislava-Staré Mesto zverejní na svojom webovom sídle 
www.staremesto.sk a v tlačovinách vydávaných mestskou časťou.  

 
Ku kontrole boli predložené aj podklady – zoznamy zariadení a počty predaných 

stravných lístkov za jednotlivé mesiace v členení výšky príspevku. V roku 2017 (január – 
december) boli predané stravné lístky v skladbe: 
                 Ceny platné od 01.01.2017 
 Zariadenie  Cena SL [€] Cena po zľave  

0,75 € **) 
Cena po zľave 
1,50 € *) 

1. UnSP Milosrdní bratia,               
Nám.  SNP 10 

3,60 2,85 2,10 

2. SENIOR GASTRO,        
Cintorínska 19 

3,40 2,65 1,90 

3. AVENT – vegetariánska rešt., 
Obchodná 58 

3,00 2,25 1,50 

4. Filozofická fakulta UK,        
Školská jedáleň, Gondova 2 

3,60 2,85 2,10 

5. MAMUT PUB, Roh ulice              
29. augusta a Ferienčíkovej  

3,60 2,85 2,10 

6. Čech catering,  
Laurínska 17  

3,20 2,45 1,70 

7. Školská jedáleň pri ZŠ Dubová  ul.  2,92 2,17 1,42 
  *) Príspevok 1,50 € pre dôchodcu s príjmom do 313,20 € 
**) Príspevok 0,75 € pre dôchodcu s príjmom od 313,21 € do 412,20 € 
 

http://www.staremesto.sk/
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Ceny platné od 01.02.2017 (po valorizácii) 
 Zariadenie  Cena SL [€] Cena po zľave  

0,75 € **) 
Cena po zľave 
1,50 € *) 

1. UnSP Milosrdní bratia,               
Nám.  SNP 10 

3,60 2,85 2,10 

2. SENIOR GASTRO,        
Cintorínska 19 

3,40 2,65 1,90 

3. AVENT – vegetariánska rešt., 
Obchodná 58 

3,00 2,25 1,50 

4. Filozofická fakulta UK,        
Školská jedáleň, Gondova 2 

3,60 2,85 2,10 

5. MAMUT PUB, Roh ulice              
29. augusta a Ferienčíkovej  

3,60 2,85 2,10 

6. Čech catering,  
Laurínska 17  

3,20 2,45 1,70 

7. Školská jedáleň pri ZŠ Dubová  ul.  3,30 2,55 1,80 
  *) Príspevok 1,50 € pre dôchodcu s príjmom do 313,20 € 
**) Príspevok 0,75 € pre dôchodcu s príjmom od 313,21 € do 412,20 € 
 
 V rámci kontroly výšky príspevku bola prekontrolovaná celá agenda týkajúca sa predaja 
stravných lístkov v jednotlivých zariadeniach. Počty a skladba stravných lístkov vrátane výšky 
príspevkov podľa jednotlivých zariadení a mesiacov sú uvedené v prílohe č. 1.  
 Celkovo sa v roku 2017 predalo pre určené zariadenia nasledujúci počet stravných 
lístkov:  
1. UNsP Milosrdní bratia, Nám. SNP č. 10, Bratislava 
- Hodnota stravného lístka je 3,60 € 
  
Počet stravujúcich dôchodcov za rok spolu: 229 
Počet vydaných lístkov:  à 2,10     590 ks v hodnote         1 239,00 € 
    à 2,85           3 798 ks  v hodnote       10 824,30 € 
    à 3,60    99 ks  v hodnote            356,40 € 
Počet vydaných stravných lístkov spolu:  538 ks  v hodnote       12 419,70 € 
 
2. SENIOR GASTRO, s.r.o., prevádzka Budweiser Budvar, Cintorínska 19, BA 
- Hodnota stravného lístka je 3,40 € 
 
Počet stravujúcich dôchodcov za rok spolu: 63 
Počet vydaných lístkov:  à 1,90     275 ks v hodnote       522,50 € 
    à 2,65  338 ks  v hodnote       895,70 € 
    à 3,40  359 ks  v hodnote    1 220,60 € 
Počet vydaných stravných lístkov spolu:  972 ks  v hodnote    2 638,80 € 
    
3. AVENT – vegetariánska reštaurácia, Obchodná 58, Bratislava 
- Hodnota stravného lístka je 3,00 € 
 
Počet stravujúcich dôchodcov za rok spolu: 19 
Počet vydaných lístkov:  à 1,50       94 ks v hodnote       141,00 € 
    à 2,25  167 ks  v hodnote       375,75 €    
Počet vydaných stravných lístkov spolu:  261 ks  v hodnote       516,75 € 
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4. GAST TOM – Filozofická fakulta UK, Gondova 2 
- Hodnota stravného lístka je 3,60 €      
Počet stravujúcich dôchodcov za rok spolu: 46 
Počet vydaných lístkov:  à 2,10     418 ks v hodnote       877,80 € 
    à 2,85  322 ks  v hodnote       917,70 € 
    à 3,60    10 ks  v hodnote         36,00 € 
Počet vydaných stravných lístkov spolu:  750 ks  v hodnote    1 831,50 € 
 
5. OLD TOWN SERVICE – MAMUT PUB, Roh ulice 29. augusta a Ferienčíkovej  
– Hodnota stravného lístka je 3,60 €    
Počet stravujúcich dôchodcov za rok spolu: 46 
Počet vydaných lístkov:  à 2,10     198 ks v hodnote       415,80 € 
    à 2,85  322 ks  v hodnote       917,70 € 
    à 3,60    18 ks  v hodnote         64,80 € 
Počet vydaných stravných lístkov spolu:  538 ks  v hodnote    1 398,30 € 
   
6. ČECH CATERING, STAROMESTSKÁ KANTINA Laurinská ul. 17, Bratislava 
- Hodnota stravného lístka je 3,20 €    
Počet stravujúcich dôchodcov za rok spolu: 190 
Počet vydaných lístkov:  à 1,70              1 341 ks v hodnote    2 279,70 € 
    à 2,45           1 615 ks  v hodnote    3 956,75 € 
    à 3,20              353 ks  v hodnote    1 129,60 € 
Počet vydaných stravných lístkov spolu:          3 309 ks  v hodnote    7 366,05 € 
 
7. ŠJ - ZŠ DUBOVÁ, Dubová 1, Bratislava 
- Hodnota stravného lístka je 01/2017 – 2,92 €; od 02-12/2017 – 3,30 € 
Počet stravujúcich dôchodcov za rok spolu: 157 
Počet vydaných lístkov:  à 1,42       27 ks  v hodnote            38,34 € 
    à 2,17    52 ks  v hodnote          112,84 € 
    à 2,92                80 ks  v hodnote          233,60 € 
    à 1,80  276 ks  v hodnote 496,80 € 
    à 2,55  672 ks  v hodnote       1 713,60 € 
    à 3,30           1 331 ks  v hodnote       4 392,30 € 
Počet vydaných stravných lístkov spolu:          2 438 ks  v hodnote       6 987,48 € 
 
IV.1 Kontrolné zistenie 
 Prekontrolovaním počtov predaných lístkov porovnaním dokladov (žiadostí, ceny, 
príspevky, určené zariadenia) neboli zistené rozpory a možno konštatovať, že príspevky boli 
prideľované v súlade so zásadami.  
 
V.   URČENÉ STRAVOVACIE ZARIADENIA 
 V zmysle zásad čl. II. ods. 1 sa stravovanie v roku 2017 poskytovalo v týchto vybraných 
stravovacích zariadeniach: 
1. UnSP Milosrdní bratia, Nám. SNP 10, 
2. SENIOR GASTRO, Cintorínska 19, 
3. AVENT – vegetariánska rešt., Obchodná 58,  
4. Filozofická fakulta UK, ŠJ Gondova 2,  
5. MAMUT PUB, Roh ulice 29. augusta a Ferienčíkovej, 
6. Čech catering, Laurínska 17,  
7. ŠJ pri ZŠ Dubová ul.  
 
Rozmiestnenie stravovacích zariadení je znázornené v prílohe č. 2.  
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1. UNsP Milosrdní bratia, Nám. SNP č. 10, Bratislava 
 Predmetom zmluvy je poskytovanie stravy pre dôchodcov mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto v pracovné dni a vo sviatok podľa potreby. Hodnota jedného stravného lístka je 
62,00 Sk. 
 Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú, účinná od 01.04.2004. 
 K zmluve je vypracovaný Dodatok č. 10 z 05.09.2016, v ktorom sa menila cena jedného 
stravného lístka od 01.10.2016  na 3,60 Eur.  
 
2. SENIOR GASTRO, s.r.o., Cintorínska 19, Bratislava, podpísaná 19.03.2012 

Predmetom zmluvy je zabezpečenia stravovania dôchodcov m. č. Bratislava-Staré 
Mesto, každý pracovný deň v týždni. Strava bude poskytovaná v prevádzke „Budweiser 
Budvar“, Cintorínska 19, Bratislava. 

Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.  
Cena stravného lístka je 3,00 Eur, hodnota stravného lístka bez DPH: 2,50 Eur DPH 20 

% 0,50 Eur. V zmluve je chybne uvedená hodnota stravného lístka bez DPH (2,50 Eur) a DPH 
20 % 0,50 Eur. 
 
3. Avent, s.r.o., Repašského 2, Bratislava 
 Predmetom zmluvy je zabezpečenie stravovania pre dôchodcov mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, každý pracovný deň v týždni. Strava bude poskytovaná vo 
vegetariánskej reštaurácii na Obchodnej ulici 58 v City point v Bratislave. 
 Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Podpísaná 18.08.2009. Celková hodnota 
stravného lístka je 3,00 Eur (hodnota stravného lístka bez DPH je 2,43 €, DPH 19 % je 0,57 €).  

K zmluve je vypracovaný Dodatok č. 1 z 25.09.2015, v ktorom sa menila cena 
stravného lístka od 01.10.2015 na 3,40 Eur s DPH. 
 
4. GAST TOM, s.r.o., Šášovská 3018/14, podpísaná 09.09.2016 

Predmetom zmluvy je zabezpečenie stravovania pre dôchodcov m. č. Bratislava-Staré 
Mesto v Školskej jedálni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského na Gondovej ulici č. 2 
v Bratislave, a to každý pracovný deň v týždni, s výnimkou sobôt, nedieľ, štátnych sviatkov 
a dní pracovného pokoja, ako aj s výnimkou obdobia troch týždňov v mesiaci júl, kedy budú 
zamestnanci čerpať celozávodnú dovolenku a zimných prázdnin.  

Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. 
Cena stravného lístka je 3,60 Eur.  

 
5. Old Town Service s.r.o., Cintorínska 32, Bratislava 
 Predmetom zmluvy je zabezpečenie stravovania dôchodcov mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto každý deň v týždni, s výnimkou Veľkonočnej nedele, obdobia Vianoc od 24.12. – 
26.12. a dňa 01. januára príslušného roka. Strava bude poskytovaná v prevádzke Mamut-pub 
na roku ulíc 29. augusta a Ferienčíkova v Bratislave.  

Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Podpísaná 26.10.2016. Celková hodnota 
stravného lístka je 3,60 Eur (hodnota stravného lístka bez DPH je 2,88 Eur, DPH 20 % je 0,72 
Eur. 
  
6. Čech Catering s.r.o., Studenohorská 54, Bratislava k - Zmluva č. 533/2016 
 Predmetom zmluvy je zabezpečenie stravovania pre dôchodcov mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto každý pracovný deň v týždni. Strava bude poskytovaná v prevádzke 
„Canteen“, Central Pasage, Laurinská ul. č. 17, Bratislava.  
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 Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Podpísaná 22.09.2016. Celková hodnota 
stravného lístka je 3,20 Eur (hodnota stravného lístka bez DPH je 2,67 eur, DPH 20 % je 0,53 
Eur).  
  
Dohoda č. 485/2017 o ukončení Zmluvy o spolupráci č. 533/2016 
 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ ukončí  poskytovanie stravovania dôchodcom 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ku dňu 22.12.2017.  
  
7. Základná škola Dubová ul. č. 1, Bratislava  
 Predmetom zmluvy je zabezpečenie poskytovania stravovania pre dospelé osoby. 
Miestom plnenia predmetu zmluvy je školská jedáleň na Dubovej ul. č. 1, plnenie predmetu 
zmluvy bude prebiehať počas pracovných dní v čase od 11.00 hod. do 11.15 hod. okrem 
pracovných dní v čase školských prázdnin.  
 Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Podpísaná 25.01.2017. Celková hodnota 
odobratej stravy je vo výške 3,30 Eur s DPH (2,75 Eur bez DPH za jednu dospelú osobu).  
   
V.1 Kontrolné zistenie 

Kontrolou všetkých 7 zmlúv s vybranými stravovacími zariadeniami s dôrazom na ich 
zverejnenie bolo zistené:  
 
1. UNsP Milosrdní bratia, Nám. SNP 10, Bratislava 
Súlad so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám:  
Zmluva nie je zverejnená na webovej stránke MČ. 
K zmluve je vypracovaný Dodatok č. 10 z 05.09.2016,  
Dodatok k zmluve č. 10 taktiež nie je zverejnený na webovej stránke MČ.  
 
2. SENIOR GASTRO, s.r.o., Cintorínska 19, Bratislava 
Súlad so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám:  
Zmluva je zverejnená na webovej stránke MČ dňa 20.03.2012, účinná od 21.03.2012. 
K zmluve je vypracovaný Dodatok č. 1 z 25.09.2015 
Dodatok č. 1 je zverejnený na webovej stránke MČ dňa 01.10.2015, účinný od 02.10.2015.  
 
3. Avent, s.r.o., Repašského 2, Bratislava 
Súlad so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám:  
Zmluva nie je zverejnená na webovej stránke MČ. V zmluve sa  uvádza ešte DPH 19 %.  
 
4. GAST TOM, s.r.o., Šášovská 3018,14 
Súlad so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám: 
Zmluva je zverejnená na webovej stránke MČ dňa 14.09.2016, účinná od 15.09.2016. 
 
5. Old Town Service s.r.o., Cintorínska 32, Bratislava 
Súlad so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám:  
Zmluva je zverejnená na webovej stránke MČ SM dňa 02.11.2016, účinná od 03.11.2016. 
 
6. Čech Catering s.r.o., Studenohorská 54, Bratislava 
Súlad so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám:  
Zmluva je zverejnená na webovej stránke MČ SM dňa 27.09.2016, účinná od 28.09.2016. 
K zmluve je doplnená Dohoda č. 485/2017 o ukončení Zmluvy o spolupráci č. 533/2016. 
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Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ ukončení  poskytovanie stravovania dôchodcom 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ku dňu 22.12.2017. Dohoda u ukončení  jej podpísaná 
15.12.2017. zverejnená 20.12.2017, účinná od 21.12.2017. 
 
7. Základná škola Dubová ul. č. 1, 
Súlad so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám:  
Zmluva je zverejnená na webovej stránke MČ SM dňa 26.01.2017, účinná od 27.01.2017.  
 
VI.  KLIENTI SENIORCENTRA 
V zásadách sú riešení aj klienti Seniorcentra, konkrétne:  
 
Čl. II.  Všeobecné ustanovenia 
5. Finančný príspevok na stravovanie sa poskytuje aj dôchodcom, ktorí sú klientmi Seniorcentra 
Staré Mesto. Príspevok sa poskytuje tak, že klientom spĺňajúcim podmienky cieľovej skupiny 
podľa Čl. IV bude znížená platba za obed o sumu príspevku na spoločné stravovanie podľa Čl. 
V. Mestská časť poukáže príspevok Seniorcentru Staré Mesto po splnení podmienok uvedených 
v Čl. VII.  
 
Čl. VII 

1. Seniorcentrum predloží do 16. dňa od účinnosti dodatku č. 1 mestskej časti zoznam 
klientov spĺňajúcich podmienky cieľovej skupiny podľa článku IV a limitu príjmového 
pásma podľa Čl. V (ďalej len „oprávnení klienti“), spolu s kópiou dokladov o ich 
príjmových pomeroch. Každú zmenu zoznamu oznámi v lehote 10 dní.  

2. Mestská časť uhradí Seniorcentru Staré Mesto sumu príspevkov, o ktoré boli znížené 
platby za obedy všetkých oprávnených klientov, na základe mesačnej faktúry. 

3. Prílohou faktúry bude zoznam oprávnených klientov a počet odobratých obedov 
v kalendárnom mesiaci 

 
V predloženej dokumentácii boli doložené aj spisy týkajúce sa klientov Seniorcentra, 

ktorým bola poskytovaná strava formou dovozu obedov v teréne. Túto službu zabezpečovala 
terénna opatrovateľská služba. V spisovej agende sú za jednotlivé mesiace roku 2017 vedené 
zoznamy klientov, ktorým bol poskytnutý príspevok na stravu. Sú tam aj faktúry za jednotlivé 
mesiace, ktoré za svojich klientov, ktorí mali nárok na príspevok fakturovalo Seniorcentrum 
v zmysle zásad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.  
 
VI.1  Kontrolné zistenie  
 Prekontrolovaním zložky „Klienti Seniorcentra“ neboli zistené nedostatky. Evidencia 
bola vedená prehľadne a účtovné doklady priložené v spise spĺňali požadované náležitosti.  
 
VII.  ZÁVER 

Napriek tomu, že systém poskytovania finančného príspevku na zabezpečenie 
spoločného stravovania dôchodcov je zabehnutý a funkčný, za najdôležitejšie považujem 
získať spätnú väzbu od klientov a túto zapracovať do procesu realizácie.  

Z uvedenej kontroly bol vypracovaný Návrh správy č. 6/2018 v zmysle novely zákona 
č. 357/2017 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh 
správy bol prerokovaný s kontrolovaným subjektom a zároveň poskytnutá možnosť 
v stanovenom termíne podať námietky.  

Následne bola vypracovaná Správa č. 6/2018. Zároveň bolo určené opatrenie 
a odporúčanie na nápravu, ako aj konkrétny termín na ich splnenie.  
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       Príloha č. 1 k Návrhu správy č. 6/2018  
       z kontroly dodržiavania Zásad o poskytovaní 
       finančného príspevku na zabezpečenie  

     spoločného stravovania dôchodcov  
v MČ SM v roku 2017 

 
1. UNsP Milosrdní bratia, Nám. SNP č. 10, Bratislava 
- Hodnota stravného lístka je 3,60 € 
 
Január 2017       Február 2017 
Počet stravujúcich dôchodcov: 21   Počet stravujúcich dôchodcov:  17 
Počet vydaných lístkov:  362 ks za 1 012,20 €  Počet vydaných lístkov:  331 ks za 922,35 € 
z toho:        26 lístkov à 2,10 €  z toho:          28 lístkov à 2,10 € 
     336 lístkov à 2,85 €    303 lístkov à 2,85 € 
    
Marec 2017       Apríl 2017 
Počet stravujúcich dôchodcov:  21    Počet stravujúcich dôchodcov:  18 
Počet vydaných lístkov:  406 ks za 1 077,60 €  Počet vydaných lístkov: 374 ks za 991,65 € 
z toho:      111 lístkov à 2,10 €  z toho:         99 lístkov à 2,10 € 
     290 lístkov à 2,85 €               275 lístkov à 2,85 € 
         5 lístkov à 3,60 € 
    
Máj 2017       Jún 2017 
Počet stravujúcich dôchodcov:  22    Počet stravujúcich dôchodcov:  18 
Počet vydaných lístkov:  460 ks za 1 265,25 €  Počet vydaných  lístk.: 357 ks za 1 017,45 € 
z toho:        87 lístkov à 2,10 €  z toho:          38 lístkov à 2,10 € 
     347 lístkov à 2,85 €               281 lístkov  à 2,85 € 
       26 lístkov à 3,60 €       38 lístkov à 3,60 € 
       
Júl 2017       August 2017 
Počet stravujúcich dôchodcov:  16    Počet stravujúcich dôchodcov:  21  
Počet vydaných lístkov:    284 ks za 759,90 €  Počet vydaných lístk.:  392 ks za 1 087,95 € 
z toho:       66 lístkov à 2,10 €  z toho:     59 lístkov à 2,10 € 
               218 lístkov  à 2,85 €                313 lístkov à 2,85 € 
                        20 lístkov à 3,60 € 
 
September 2017      Október 2017  
Počet stravujúcich dôchodcov:  19    Počet stravujúcich dôchodcov: 19 
Počet vydaných lístkov:  372 ks za 1 060,20 €  Počet vydaných lístk.: 421 ks za 1 178,10 € 
z toho:       372 lístkov à 2,85 €  z toho:                 29 lístkov à 2,10 € 
                     392 lístkov à 2,85 € 
 
November 2017      December 2017 
Počet stravujúcich dôchodcov: 18    Počet stravujúcich dôchodcov:  19 
Počet vydaných lístkov:  347 ks za 970, 20 €  Počet vydaných lístk.: 381 ks za 1 076,85 € 
z toho:       25 lístkov à 2,10 €  z toho:        22 lístkov à 2,10 € 
    322 lístkov à 2,85 €               349 lístkov à 2,85 € 
              10 lístkov 3,60 € 
  
REKAPITULÁCIA ZA ROK 2017: 
Počet stravujúcich dôchodcov za rok spolu: 229 
Počet vydaných lístkov:  à 2,10     590 ks v hodnote         1 239,00 € 
    à 2,85           3 798 ks  v hodnote       10 824,30 € 
    à 3,60    99 ks  v hodnote            356,40 € 
Počet vydaných stravných lístkov spolu:  538 ks  v hodnote       12 419,70 € 
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2. SENIOR GASTRO, s.r.o., prevádzka Budweiser Budvar, Cintorínska 19, BA 
- Hodnota stravného lístka je 3,40 € 
 
 
Január 2017       Február 2017 
Počet stravujúcich dôchodcov: 4    Počet stravujúcich dôchodcov:  5 
Počet vydaných lístkov:  82 ks za 200,80 €  Počet vydaných lístkov:    76 ks za 235,90 € 
z toho:     42 lístkov à 1,90 €  z toho:       30 lístkov à 2,65 € 
    20 lístkov à 2,65 €      46 lístkov à 3,40 € 
    20 lístkov à 3,40 € 
    
Marec 2017       Apríl 2017 
Počet stravujúcich dôchodcov:  7    Počet stravujúcich dôchodcov:  11 
Počet vydaných lístkov:  123 ks za 336,45 €  Počet vydaných lístkov:   164 ks za 448,10 € 
z toho:     43 lístkov à 1,90 €  z toho:         36 lístkov à 1,90 € 
    23 lístkov à 2,65 €       74 lístkov à 2,65 € 
    57 lístkov à 3,40 €       54 lístkov à 3,40 € 
 
       
Máj 2017       Jún 2017 
Počet stravujúcich dôchodcov:  7    Počet stravujúcich dôchodcov:  5 
Počet vydaných lístkov:   91 ks za 237,40 €  Počet vydaných lístkov:  74 ks za 174,35 € 
z toho:     30 lístkov à 1,90 €  z toho:    44 lístkov à 1,90 € 
    36 lístkov à 2,65 €    15 lístkov à 2,65 € 
    25 lístkov à 3,40 €                15 lístkov à 3,40€ 
 
      
Júl 2017       August 2017 
Počet stravujúcich dôchodcov:  4    Počet stravujúcich dôchodcov:  5 
Počet vydaných lístkov:   67 ks za 197,80 €  Počet vydaných lístkov:  74 ks za 198,35 € 
z toho:                 20 lístkov à 1,90 €  z toho:                22 lístkov à 1,90 € 
    47 lístkov à 3,40 €    27 lístkov à 2,65 € 

25 lístkov à 3,40 € 
       
September 2017     Október 2017 
Počet stravujúcich dôchodcov:  3    Počet stravujúcich dôchodcov:  2 
Počet vydaných lístkov:   44 ks za 113,60 €  Počet vydaných lístkov:    37 ks za 109,30 € 
z toho:     19 lístkov à 1,90 €   z toho:       22 lístkov à 2,65 €  
    10 lístkov á 2,65 €        15 lístkov à 3,40 € 
    15 lístkov à 3,40 € 
 
November 2017      December 2018 
Počet stravujúcich dôchodcov:  5    Počet stravujúcich dôchodcov:  5 
Počet vydaných lístkov:   58 ks za 172,45 €  Počet vydaných lístkov:    82 ks za 214,30 € 
z toho:     33 lístkov à 2,65 €  z toho:         19 lístkov à 1,90 € 
    25 lístkov à 3,40 €       48 lístkov à 2,65 € 

   15 lístkov à 3,40 € 
    
 
REKAPITULÁCIA ZA ROK 2017: 
Počet stravujúcich dôchodcov za rok spolu: 63 
Počet vydaných lístkov:  à 1,90     275 ks v hodnote       522,50 € 
    à 2,65  338 ks  v hodnote       895,70 € 
    à 3,40  359 ks  v hodnote    1 220,60 € 
Počet vydaných stravných lístkov spolu:  972 ks  v hodnote    2 638,80 € 
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3. AVENT – vegetariánska reštaurácia, Obchodná 58, Bratislava 
- Hodnota stravného lístka je 3,00 € 
 
Január 2017       Február 2017 
Počet stravujúcich dôchodcov:  1    Počet stravujúcich dôchodcov: 1 
Počet vydaných lístkov:     10 ks za 22,50 €  Počet vydaných lístkov: 20 ks za 30,00 € 
z toho:     10 lístkov à 2,25 €  z toho:             20 lístkov à 1,50 € 
 
 
Marec 2017       Apríl 2017 
Počet stravujúcich dôchodcov:  3    Počet stravujúcich dôchodcov:  2 
Počet vydaných lístkov:   53 ks za 119,25 €  Počet vydaných lístkov: 19 ks za 28,50 € 
z toho:     53 lístkov à 2,25 €  z toho:             19 lístkov à 1,50 € 
 
 
Máj 2017       Jún 2017 
Počet stravujúcich dôchodcov:  2    Počet stravujúcich dôchodcov:  1 
Počet vydaných lístkov:     31 ks za 69,75 €  Počet vydaných lístkov: 10 ks za 22,50 € 
z toho:     31 lístkov à 2,25 €  z toho:             10 lístkov à 2,25 € 
 
 
Júl 2017       September 2017 
Počet stravujúcich dôchodcov:  1    Počet stravujúcich dôchodcov:  2 
Počet vydaných lístkov:     10 ks za 22,50 €  Počet vydaných lístkov:    25 ks za 37,50 € 
z toho:     10 lístkov à 2,25 €  z toho:     25 lístkov à 1,50 € 
 
 
Október 2017       November 2017 
Počet stravujúcich dôchodcov: 2    Počet stravujúcich dôchodcov:  3 
Počet vydaných lístkov:     33 ks za 74,25 €  Počet vydaných lístkov:     45 ks za 78,75 € 
z toho:       33 lístkov à 2,25 €  z toho:                30  lístkov à 1,50 € 

 15 lístkov à 2,25 € 
    
December 2017 
Počet stravujúcich dôchodcov:  1 
Počet vydaných lístkov:      5 ks za 11,25 € 
z toho:      5 lístkov à 2,25 € 
 
 
 
REKAPITULÁCIA ZA ROK 2017: 
Počet stravujúcich dôchodcov za rok spolu: 19 
Počet vydaných lístkov:  à 1,50       94 ks v hodnote       141,00 € 
    à 2,25  167 ks  v hodnote       375,75 €    
Počet vydaných stravných lístkov spolu:  261 ks  v hodnote       516,75 € 
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4. GAST TOM – Filozofická fakulta UK, Gondova 2 
- Hodnota stravného lístka je 3,60 € 

 
Január 2017       Február 2017 
Počet strav. dôchodcov:  3    Počet strav dôchodcov:   5 
Počet vyd. lístkov:     51 ks za 107,10 €  Počet vydaných lístkov:    87 ks za 217,95 € 
z toho v sume:   51 lístkov à 2,10 €  z toho v sume:       47 lístkov à 2,85 € 
            40 lístkov à 2,10 € 
 
Marec 2017      Apríl 2017 
Počet strav. dôchodcov:  6    Počet strav. dôchodcov:  5 
Počet vydaných lístkov:  114 ks za 285,15 €  Počet vydaných lístkov:      82 ks za 212,71 € 
z toho v sume:    53 lístkov à 2,10 €  z toho v sume       28 lístkov à 2,10 € 
    61 lístkov à 2,85 €         54 lístkov à 2,85 € 
     
Máj 2017       Jún 2017  
Počet strav. dôchodcov:  4    Počet strav. dôchodcov:  3 
Počet vydaných  lístkov:  54 ks za 139,20 €  Počet vydaných lístkov:     66 ks za 171,60 € 
z toho v sume    31 lístkov à 2,10 €   z toho v sume      22 lístkov à 2,10 € 
    26 lístkov à 2,85 €       44 lístkov à 2,85 € 
 
      
Júl 2017       August 2017 
Počet strav. dôchodcov:  1    Počet strav. dôchodcov:  2 
Počet vydaných lístkov:     9 ks za 18,90 €  Počet vydaných lístkov:        22 ks za 46,20 € 
z toho v sume    9 lístkov à 2,10 €  z toho v sume      22 lístkov à 2,10 € 
 
 
 
September 2017      Október 2017 
Počet strav. dôchodcov:  5    Počet strav. dôchodcov:  3 
Počet vydaných lístkov:  73 ks za 172,05 €  Počet vydaných lístkov:   42 ks za 103,20 € 
z toho v sume    48 lístkov à 2,10 €  z toho:      32 lístkov à 2,10 € 
    25 lístkov à 2,85 €        10 lístkov à 3,60 € 
 
     
November 2017      December 2017 
Počet strav. dôchodcov:  4    Počet strav. dôchodcov:  5 
Počet vydaných lístkov:  75 ks za 183,75 €  Počet vydaných lístkov:  72 ks za 173,70 € 
z toho:    40 lístkov à 2,10 €  z toho:        42 lístkov à 2,10 € 
    35 lístkov à 2,85 €    30 lístkov à 2,85 € 
 
      
REKAPITULÁCIA ZA ROK 2017: 
Počet stravujúcich dôchodcov za rok spolu: 46 
Počet vydaných lístkov:  à 2,10     418 ks v hodnote       877,80 € 
    à 2,85  322 ks  v hodnote       917,70 € 
    à 3,60    10 ks  v hodnote         36,00 € 
Počet vydaných stravných lístkov spolu:  750 ks  v hodnote    1 831,50 € 
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5. OLD TOWN SERVICE – MAMUT PUB, Roh ulice 29. augusta a Ferienčíkovej  
– Hodnota stravného lístka je 3,60 € 
 
Január 2017       Február 2017  
Počet strav. dôchodcov:  1    Počet strav. dôchodcov:  3 
Počet vydaných lístkov:     8 ks za 22,80 €  Počet vydaných lístkov:     18 ks za 58,80 € 
z toho:    8 lístkov à 2,85 €  z toho:           8 lístkov à 2,85 € 

 10 lístkov à 3,60 € 
     
Marec 2017      Apríl 2017    
Počet strav. dôchodcov:  3    Počet strav. dôchodcov:  4 
Počet vydaných lístkov:     35 ks za 99,75 €  Počet vydaných lístkov:    33 ks za 100,05 € 
z toho:     35 lístkov à 2,85 €  z toho       25 lístkov à 2,85 € 

     8 lístkov à 3,60 € 
     
Máj 2017       Jún 2017  
Počet strav. dôchodcov:  3    Počet strav. dôchodcov:  4 
Počet vydaných lístkov:  20 ks za 57 €   Počet vydaných lístkov:    57 ks za 139,95 € 
z toho:         20 lístkov à 2,85 €  z toho:      30 lístkov à 2,10 € 

   27 lístkov à 2,85 € 
 
Júl 2017       August 2017   
Počet strav. dôchodcov:  4    Počet strav. dôchodcov:  4 
Počet vydaných lístkov:   61 ks za 162,60 €  Počet vydaných lístkov: 4   9 ks za 124,65 € 
z toho:     15 lístkov à 2,10 €  z toho:          20 lístkov à 2,10 € 
                46 lístkov à 2,85 €       29 lístkov à 2,85 € 
     
September 2017      Október 2017  
Počet strav. dôchodcov:  4    Počet strav. dôchodcov:  5 
Počet vydaných  lístkov:  66 za 153,60 €   Počet vydaných lístkov:    60 ks za 171,00 € 
z toho:     46 lístkov à 2,10 €  z toho:         60 lístkov à 2,85 € 
    20 lístkov à 2,85 € 
 
November 2017      December 2017  
Počet strav. dôchodcov:  6    Počet strav. dôchodcov:  5 
Počet vydaných lístkov:   69 ks za 168,15 €  Počet vydaných  lístkov:   62 ks za 139,95 € 
z toho:     38 lístkov à 2,10 €  z toho:         49 lístkov à 2,10 € 
    31 lístkov à 2,85 €      13 lístkov à 2,85 € 
    
 
 
REKAPITULÁCIA ZA ROK 2017: 
Počet stravujúcich dôchodcov za rok spolu: 46 
Počet vydaných lístkov:  à 2,10     198 ks v hodnote       415,80 € 
    à 2,85  322 ks  v hodnote       917,70 € 
    à 3,60    18 ks  v hodnote         64,80 € 
Počet vydaných stravných lístkov spolu:  538 ks  v hodnote    1 398,30 € 
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6. ČECH CATERING, STAROMESTSKÁ KANTINA Laurinská ul. 17, Bratislava 
- Hodnota stravného lístka je 3,20 € 
 
 
Január 2017       Február 2017 
Počet stravujúcich dôchodcov:  15    Počet stravujúcich dôchodcov:  15 
Počet vydaných lístkov:  266 ks za 559,45 €   Počet vydaných lístkov: 251 ks za 585,70 € 
z toho:    140 lístkov à 1,70 €   z toho:          80 lístkov à 1,70 € 
   109 lístkov à 2,45 €     130 lístkov à 2,45 € 
     17 lístkov à 3,20 €           41 lístkov à 3,20 € 
    
Marec 2017       Apríl 2017 
Počet stravujúcich dôchodcov:  18    Počet stravujúcich dôchodcov:  12 
Počet vydaných lístkov:     382 ks za 839,90 €   Počet vydaných lístkov:   197 ks za 409,90 € 
z toho:          170 lístkov à 1,70 €   z toho:        105 lístkov à 1,70 € 
     170 lístkov  à 2,45 €         84 lístkov à 2,45 € 
        42 lístkov à 3,20 €           8 lístkov à 3,20 € 
    
Máj 2017      Jún 2017    
Počet stravujúcich dôchodcov:  11    Počet stravujúcich dôchodcov:  15 
Počet vydaných lístkov:     206 ks za 443,20 €   Počet vydaných lístkov: 2  86 ks za 648,20 € 
z toho:              82 lístkov à 1,70 €   z toho:           95 lístkov à 1,70 € 
      124 lístkov à 2,45 €       166 lístkov à 2,45 € 
              25 lístkov à 3,20 € 
   
Júl 2017       August 2017 
Počet stravujúcich dôchodcov:  17    Počet stravujúcich dôchodcov:  22 
Počet vydaných lístkov:  274 ks za 582,05 €   Počet vydaných lístkov:   413 ks za 966,85 € 
z toho:       131 lístkov à 1,70 €   z toho:      133 lístkov à 1,70 € 
   131 lístkov à 2,45 €       207 lístkov à 2,45 € 
     12 lístkov à 3,20 €         73 lístkov à 3,20 € 
     
September 2017      Október 2017 
Počet stravujúcich dôchodcov:  17    Počet stravujúcich dôchodcov:  20 
Počet vydaných lístkov:  261 ks za 604,20 €   Počet vydaných lístkov:    374 ks za 831,55 € 
z toho:      92 lístkov à 1,70 €   z toho:       146 lístkov à 1,70 € 
   124 lístkov à 2,45 €       195 lístkov à 2,45 € 
     45 lístkov à 3,20 €        33  lístkov à 3,20 € 
     
November 2017      December 2017 
Počet stravujúcich dôchodcov:  20    Počet stravujúcich dôchodcov:  8 
Počet vydaných lístkov:  323 ks za 727,60 €   Počet vydaných lístkov:     76 ks za 167,45 € 
z toho:    130 lístkov à 1,70 €   z toho:          37 lístkov à 1,70 € 
   148 lístkov à 2,45 €          27 lístkov à 2,45 € 
   45 lístkov à 3,20 €        12 lístkov à 3,20 € 
    
    
REKAPITULÁCIA ZA ROK 2017: 
Počet stravujúcich dôchodcov za rok spolu: 190 
Počet vydaných lístkov:  à 1,70              1 341 ks v hodnote    2 279,70 € 
    à 2,45           1 615 ks  v hodnote    3 956,75 € 
    à 3,20              353 ks  v hodnote    1 129,60 € 
Počet vydaných stravných lístkov spolu:          3 309 ks  v hodnote    7 366,05 € 
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7. ŠJ - ZŠ DUBOVÁ, Dubová 1, Bratislava 
- Hodnota stravného lístka je 01/2017 – 2,92 €; od 02-12/2017 – 3,30 € 
 
Január 2017      Február 2017 
Počet stravujúcich dôchodcov:  14    Počet stravujúcich dôchodcov:  27 
Počet vydaných lístkov:     159 ks za 384,78 €   Počet vydaných lístkov:    352 ks za 996,60 € 
z toho:                     27 lístkov à 1,42 €   z toho:             56 lístkov à 1,80 € 
        52 lístkov à 2,17 €            108 lístkov à 2,55 € 
        80 lístkov à 2,92 €            188 lístkov à 3,30 € 
   
    
Marec 2017       Apríl 2017 
Počet stravujúcich dôchodcov:  22    Počet stravujúcich dôchodcov:  19 
Počet vydaných lístkov:     414 ks za 1135,95 €   Počet vydaných lístkov:  297 ks za 848,10 € 
z toho:                  89 lístkov à 1,80 €   z toho:         32 lístkov à 1,80 € 
        129 lístkov à 2,55 €     112 lístkov à 2,55 € 
        196 lístkov à 3,30 €     153 lístkov à 3,30 € 
   
Máj 2017       Jún 2017 
Počet stravujúcich dôchodcov:  18    Počet stravujúcich dôchodcov:  13 
Počet vydaných lístkov:            330 ks za 966 €  Počet vydaných lístk.:    217 ks za 664,35 € 
z toho:                  15 lístkov à 1,80 €   z toho:        10 lístkov à 1,80 € 
        134 lístkov à 2,55 €        49 lístkov à 2,55 € 
        181 lístkov à 3,30 €     158 lístkov à 3,30 € 
   
   
September 2017      Október 2017 
Počet stravujúcich dôchodcov:  12    Počet stravujúcich dôchodcov:  15  
Počet vydaných lístkov:      152 ks za 470,10 €   Počet vydaných lístkov: 249 ks za 719,70 € 
z toho:                14 lístkov à 1,80 €   z toho:          40 lístkov à 1,80 € 
          14 lístkov à 2,55 €           56 lístkov à 2,55 € 
        124 lístkov à 3,30 €       153 lístkov à 3,30 € 
     
 
November 2017       December 2017 
Počet stravujúcich dôchodcov:  14    Počet stravujúcich dôchodcov:  3 
Počet vydaných lístkov:   240 ks za 709,50 €     Počet vydaných lístkov:       28 ks za 92,40 € 
z toho:                   20 lístkov à 1,80 €    z toho:       28 lístkov à 3,30 € 
          70 lístkov à 2,55 € 
        150 lístkov à 3,30 € 
 
 
REKAPITULÁCIA ZA ROK 2017: 
Počet stravujúcich dôchodcov za rok spolu: 157 
Počet vydaných lístkov:  à 1,42       27 ks  v hodnote            38,34 € 
    à 2,17    52 ks  v hodnote          112,84 € 
    à 2,92                80 ks  v hodnote          233,60 € 
    à 1,80  276 ks  v hodnote 496,80 € 
    à 2,55  672 ks  v hodnote       1 713,60 € 
    à 3,30           1 331 ks  v hodnote       4 392,30 € 
Počet vydaných stravných lístkov spolu:          2 438 ks  v hodnote       6 987,48 € 
 
 
 



Príloha č. 2 k Návrhu správy č. 6/2018  
z kontroly dodržiavania Zásad o poskytovaní 

        finančného príspevku na zabezpečenie  
      spoločného stravovania dôchodcov  

v MČ SM v roku 2017 
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