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ÚPLNÉ ZNENIE 

ZÁSADY 

o poskytovaní finančného príspevku 
na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov 

v znení Dodatku č. 1 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

Zásady upravujú podmienky a postup pri poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie 
spoločného stravovania (ďalej len „finančný príspevok") obyvateľom mestskej časti Bratislava
Staré Mesto (ďalej aj len „mestská časť"), ktorí sú poberateľmi starobného, predčasného 

starobného alebo 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 spoločného stravovania, okrem prípadov uvedených v odseku 5 tohto článku zásad. 

2. Finančný príspevok sa poskytuje mesačne. 
3. Finančný príspevok je možné poskytnúť oprávnenej osobe v príslušnom mesiaci iba pre jedno, 

ním vybrané stravovacie zariadenie. 
4. Finančný príspevok sa poskytuje vo forme stravných lístkov za cenu zníženú podľa Čl. V zásad, 

ktoré si oprávnená osoba zakúpi v príslušnom kalendárnom mesiaci na oddelení sociálnych vecí 
Miestneho úradu mestskej časti alebo v Staromestskom centre kultúry a vzdelávania, Gaštanová 
19, Bratislava. 

5. Finančný príspevok sa poskytuje aj dôchodcom, ktorí sú klientmi Seniorcentra Staré Mesto. 
Príspevok sa poskytuje tak, že klientom spÍňajúcim podmienky podľa Čl. IV zásad bude znížená 
platba za obed o sumu príspevku na spoločné stravovanie podľa Čl. V zásad. 

Čl. III 
Účel poskytnutia finančného príspevku 

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



Čl.IV 
Žiadateľ o finančný príspevok 

1. Oprávnenou osobou na poskytnutie finančného príspevku podľa zásad je žiadateľ, ktorý spÍňa 
nasledovné kritéria súčasne: 
a) je dôchodca, 
b) má trvalý pobyt na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
c) nemá žiaden iný príjem. 

Čl. v 
Výška finančného príspevku 

1. Osobe oprávnenej podľa zásad sa poskytuje finančný príspevok nasledovne: 
a) v sume 2,00 eurá na jeden obed dôchodcovi, ktorého dôchodok nepresahuje 321,50 eur, 
b) v sume 1,00 euro na jeden obed dôchodcovi, ktorého dôchodok nepresahuje 420,50 eur. 

2. Suma jednotlivých príjmových pásiem podľa predchádzajúceho odseku sa počnúc O 1. O 1. 2019 
bude každoročne zvyšovať, pričom toto zvýšenie bude zodpovedať priemeru každoročnej 

valorizácii dôchodku podľa osobitného predpisu1). Úroveň príjmových pásiem upravenú podľa 
predchádzajúcej vety mestská časť zverejní na svojom webovom sídle www.staremesto.sk 
a v Staromestských novinách. 

ČI. VI 
Konanie o poskytnutí finančného príspevku 

1. Konanie o poskytnutí finančného príspevku sa začína na základe podania vyplneného tlačiva 

Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie dôchodcov (ďalej len „žiadosť"), ktoré je 
zverejnené na webovom sídle mestskej časti www.staremesto.sk, alebo je k dispozícii na oddelení 
sociálnych vecí. 

2. Žiadateľ je povinný priložiť k písomnej žiadosti všetky doklady preukazujúce oprávnenosť 
a opodstatnenosť poskytnutia pomoci tak, ako je uvedené v poučení žiadosti. 

3. Mestská časť pri preverovaní oprávnenosti a opodstatnenosti poskytnutia finančného príspevku 
zisťuje, či sa oprávnená osoba v predchádzajúcich 12 mesiacoch pred podaním žiadosti 
nedopustila porušenia všeobecne záväzných nariadení mestskej časti, v prípade ich porušenia 
sa finančný príspevok neposkytne. 

4. Ak mestská časť zistí, že finančný príspevok sa zneužíva na stravovanie inej, než oprávnenej 
osoby, alebo finančný príspevok nebol oprávnene v príslušnom mesiaci využitý, mestská časť 
zastaví na dobu šiestich mesiacov poskytovanie finančného príspevku oprávnenej osobe, ktorá 
takéto zneužitie svoj ím konaním umožnila. 

5. V prípade, ak žiadateľ nemá nárok na finančný príspevok, môže si na oddelení sociálnych vecí 
zakúpiť stravné lístky na obedy v plnej sume do tých stravovacích zariadení, v ktorých si za 
obvyklých podmienok nie je možné zakúpiť obed v hodnote mestskou časťou predávaného 
stravného lístka. 

6. Stravné lístky na obedy je možné zakúpiť najneskôr do 14. dňa príslušného kalendárneho mesiaca 
na oddelení sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti v stránkových hodinách alebo 
v Staromestskom centre kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19, Bratislava v ním určených 

termínoch, v prípade, ak si oprávnená osoba zakupuje stravné lístky do Školskej jedálne pri 
Základnej škole Dubová č. 1. 

')Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
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Čl. VII 
Seniorcentrum Staré Mesto 

1. Seniorcentrum Staré Mesto predloží do 14. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca mestskej 
časti zoznam klientov spÍňajúcich podmienky podľa článku IV zásad a limitu príjmového pásma 
podľa Čl. V (ďalej len „oprávnení klienti") spolu s počtom odobratých obedov v predchádzajúcom 
kalendárnom mesiaci. Každú zmenu zoznamu oznámi Seniorcentrum Staré Mesto mestskej časti 
v lehote do 1 O dní, odkedy zmena nastala. 

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 
predchádzajúcom kalendárnom mesiaci. 

4. Seniorcentrum Staré Mesto predloží mestskej časti vždy do 28. 02. nasledujúceho kalendárneho 
roka rozhodnutia o priznaných dôchodkoch oprávnených klientov. 

Čl. VIII 
Záverečné ustanovenia 

1. Zrušujú sa Zásady o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania 
dôchodcov schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č. 14712015 z 8. decembra 2015 a dodatok č. 1 k Zásadám o poskytovaní finančného príspevku na 
zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 170/2016 zo dňa 6. decembra 2016. 

2. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňa 1. apríla 2018. 

Zásady o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov 
schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 37/2019 dňa 20. marca 20 18. 

Dodatok č . 1 k Zásadám o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania 
dôchodcov schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 64/20 19 dňa 28. mája 2019. 
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