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Návrh uznesenia:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
s ch v a ľ u j e
Kritéria k určeniu výšky finančného príspevku pre spoločné stravovanie dôchodcov
v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Dôvodová správa
Jednou z priorít sociálnej politiky mestskej časti Bratislava-Petržalka, v rámci
programu sociálneho rozvoja, sú opatrenia na pomoc sociálne slabým obyvateľom mestskej
časti. K najčastejšie ohrozeným skupinám patria aj seniori, ktorí vzhľadom na svoj vek,
zdravotné problémy, ako aj finančné zabezpečenie sú odkázaní na pomoc iných.
K starostlivosti o seniorov patrí aj zabezpečenie spoločného stravovania pre
dôchodcov. Na stravovanie dôchodcov prispieva mestská časť Bratislava-Petržalka už od roku
1993. Uznesením č. 158/2008 Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Petržalka zo dňa
04.03.2008 sa výška príspevku na stravovanie upravila na 0,90 Eur/obed. V roku 2010 sa
uznesením č. 568/2010 Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Petržalka zo dňa 02.07.2010
rozšírila možnosť stravovania seniorov aj v školských jedálňach pri ZŠ v Petržalke.
V predchádzajúcom období vyplývala obciam povinnosť organizovať spoločné
stravovanie dôchodcov v zmysle vtedy platnej legislatívy – zákona NRSR č. 543/1990 Zb.
o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov a zákona NRSR
č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. Zákon o sociálnej pomoci
č. 195/1998 Z.z. bol zrušený a nahradený zákonom NRSR č. 448/2008 Z.z o sociálnych
službách v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňom 01.01.2009.
V zmysle tohto zákona obec môže poskytovať sociálnu službu v jedálňach. Táto služba sa
definuje ako podporná služba pre občanov. Financovanie spoločného stravovania seniorov je
dobrovoľným príspevkom obce pre občanov na vylepšenie ich životnej situácie.
V tomto rozpočtovom roku má OSV na zabezpečenie stravovania pre dôchodcov
finančné prostriedky vo výške 70 000,- Eur. V minulom rozpočtovom roku 2010 OSV
disponovalo na položke stravovanie pre seniorov finančnými prostriedkami vo výške
76 127,- Eur. Od januára 2010 ku dnešnému dňu sa zvýšil počet stravníkov o 348 seniorov.
V súčasnosti odstravujeme cca 450 dôchodcov mesačne. V evidencii oddelenia sociálnych
vecí je zapísaných 80 stravníkov s dôchodkom do 250 €, 110 stravníkov s dôchodkom
do 300 €, 310 stravníkov s dôchodkom od 300 – 400 €, 120 dôchodcov s dôchodkom
nad 400 €.
Počet zaevidovaných stravníkov je 620. Z celkového počtu stravníkov odstravujeme
mesačne cca 450 osôb, t. j. 73 %.
Financie na stravovanie v r. 2010: ........................................................................... 76 127 €
Predpokladané fin. prostr. v r. 2011 pri zachovaní plošného príspevku:............. 96 000 €
Počet budúcich odstravovaných stravníkov sa nedá presne určiť, ale z priebežného
sledovania danej agendy oddelenie sociálnych vecí odhaduje predpokladané fin. prostriedky
pri schválení diferenciácie príspevku vo výške 71 700 € a to pri odstravovaných dôchodcov
v kategórii do 300 € v počte 150 stravníkov, v kategórii od 301 do 400 € v počte 190
stravníkov a v kategórii od 401 do 500 € v počte 30 stravníkov, nad 501 € sa príspevok
vyplácať nebude. Údaje sú iba orientačné, ktoré nemusia súhlasiť s počtom stravníkov po
odsúhlasení diferenciácie príspevku.
Stravovanie seniorov v mestskej časti Bratislava – Petržalka zabezpečuje firma
Straubyt s.r.o. Denne pripravujú vždy 3 typy obedov: racionálny, žlčníkový, diabetický.
Dôchodcovia majú možnosť sa stravovať v jedálni na Budatínskej č.1 a Poloreckého 2.
Obedy do obedárov sa vydávajú vo výdajniach obedov v Kluboch dôchodcov na Osuského 3
a Medveďovej 21 a v školských jedálňach. Seniori majú možnosť stravovania sa aj
v školských jedálňach. Stredisko opatrovateľskej služby prostredníctvom svojich
opatrovateliek denne rozvezie cca 100 obedov.

Výška stravnej jednotky :
• Straubyt, s.r.o.: cena lístka 2,80 Eur stravník platí 1,90 Eur.
• Základná škola Gessayova 2: cena lístka 2,46 Eur, stravník platí 1,56 Eur
• Základná škola Nobelovo nám. 6: cena lístka 2,36 Eur, stravník platí 1,46 Eur
• Základná škola Černyševského 8: cena lístka 2,29 Eur, stravník platí 1, 39 Eur
• ostatné školské jedálne t.č. seniori nevyužívajú
Seniori vnímajú spoločné stravovanie veľmi pozitívne. Každý rok je vysoký nárast
stravníkov, ktorý však začína byť na rozpočet mestskej časti neúmerne náročný. V zmysle
modernej sociálnej politiky navrhujeme schváliť financovanie stravovania seniorov podľa
princípov sociálnej solidarity. Z vyššie uvedených argumentov navrhujeme pristúpiť tak,
ako aj ostatné mestské časti v Bratislave k zmene a to k diferencovaniu príspevku na
stravovanie s ohľadom na výšku dôchodku seniora a zrušiť súčasný plošný príspevok.

Kritéria k určeniu výšky finančného príspevku pre spoločné stravovanie dôchodcov
v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Čl. I
Úvodné ustanovenie
Poskytovanie finančných príspevkov je dobrovoľná sociálna pomoc občanom
v dôchodkovom veku a občanom s ťažkým zdravotným postihnutím v zmysle §1 ods. 2
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Kritériá
upravujú príjmové pásma k určeniu výšky finančného príspevku pre spoločné stravovanie
dôchodcov s trvalým pobytom na území mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len
mestská časť).

Čl. II
Okruh oprávnených osôb
O príspevok na stravovanie môže požiadať občan, ktorý má na území mestskej časti
trvalý pobyt a je:
a) poberateľom starobného dôchodku,
b) poberateľom invalidného dôchodku (invalidita podľa právoplatného rozhodnutia, alebo
posudku Sociálnej poisťovne s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
nad 70 %),
c) nie je prijímateľom pobytovej sociálnej služby, okrem pobytovej sociálnej služby
poskytovanej v zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Čl. III
Podmienky poskytovania príspevku na stravovanie
1. Mestská časť poskytne občanovi príspevok na stravovanie na základe jeho písomnej
žiadosti, ktorá tvorí prílohu týchto kritérií. K žiadosti občan doloží:
a) platný občiansky preukaz na overenie totožnosti,
b) rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku,
c) čestné vyhlásenie o tom, že nemá iný príjem podliehajúci dani z príjmov fyzických osôb.
2. Po splnení ustanovených podmienok bude žiadateľovi priznaný príspevok na stravovanie
dôchodcov.
Čl. IV
Spôsob zabezpečenia stravovania
1. Žiadateľovi bude poskytnuté stravovanie v rozsahu jednej stravnej jednotky počas
pracovného dňa. Stravná jednotka pozostáva z polievky a hlavného jedla.
2. Strava bude pripravovaná v stravovacích zariadeniach - Straubyt s.r.o a v školských
jedálňach pri základných školách na území mestskej časti (ďalej len stravovacie zariadenia).
3. Občan uhrádza rozdiel medzi výškou stravnej jednotky a príspevkom mestskej časti priamo
v stravovacom zariadení, podľa skutočne odobratého množstva stravy za príslušný kalendárny
mesiac.

4. Mestská časť uhrádza stravovacím zariadeniam príspevok priznaný dôchodcovi podľa
skutočne odobratého množstva stravy, a to na základe faktúry, ktoré sú stravovacie zariadenia
povinné doručiť mestskej časti najneskôr do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Čl.V
Výška príspevku mestskej časti

výška príjmu
do 300 €
od 301 € - 400 €
od 401 – 500 €
nad 501 €

výška príspevku
MČ
0,90 €
0,80 €
0,40 €
0,00

Čl.VI
Záverečné ustanovenie
1. Občan, ktorý má nárok na príspevok na stravovanie, je povinný bezodkladne ohlásiť na
oddelenie sociálnych vecí každú zmenu, ktorá ovplyvňuje poskytovanie príspevku mestskej
časti.
2. V prípade, že občan uvedie nepravdivé údaje, ktoré mali vplyv na poskytnutie a výšku
finančného príspevku v zmysle týchto kritérií, je občan povinný poskytnutý príspevok v plnej
výške vrátiť do 15 dní odo dňa zistenia nepravdivých údajov. Na vymáhanie vyplateného
príspevku sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
3. Ak mestská časť zistí , že príspevok poskytnutý na stravovanie dôchodcom sa zneužíva na
stravovanie inej osoby, alebo osoba má iný príjem, mestská časť pozastaví poskytovanie
príspevku dôchodcovi, ktorý takéto zneužitie svojím konaním umožnil.
4. Mestská časť si vyhradzuje právo nevyplácať príspevok na stravovanie v prípade
vyčerpania schválených finančných prostriedkov na stravovanie seniorov v príslušnom
rozpočtovom roku.
5. Príspevky priznané pred účinnosťou týchto kritérií sa prehodnotia dňom účinnosti týchto
kritérií.

Vladimír Bajan v.r.
starosta

Príloha:

Miestny úrad Bratislava - Petržalka
Oddelenie sociálnych vecí

Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravu
1. Meno, priezvisko žiadateľa/ky/ : ...................................................................................
Dátum narodenia :................................................................................................................
Trvalé bydlisko, PSČ: :.......................................................................................................
Číslo občianskeho preukazu :..................................... Rodné číslo :....................................

2. Dôchodok: predložiť doklad o príjme /výška dôchodku starobného, invalidného a iné
príjmy /
3.Vyhlásenie žiadateľa:
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/á
právnych následkov uvedenia nepravdivých údajov.
Vyhlasujem, že som sa oboznámil/a s Kritériami k určeniu finančného príspevku pre
spoločné stravovanie dôchodcov v MČ Bratislava-Petržalka, porozumel/a som im a v prípade
ich porušenia som si vedomý/á následkov tam uvedených.
Súhlasím s poskytnutím osobných údajov za účelom spracovania žiadosti.

Dátum :................... ............ Podpis žiadateľa: .......................................................................

Stanovisko
sociálnej komisie pri Miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 16.05.2011

Prítomní: Oľga Adamčiaková, Martin Miškov, Ivana Brezinská, Pavol Ružička, Andrej
Turzo, Janíková Gabriela, Jaroslav Junek, Korbelová Alžbeta,

K bodu 3
Stravovanie seniorov - Kritériá k určeniu výšky finančného príspevku pre spoločné
stravovanie dôchodcov v Mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Stanovisko:
Sociálna komisia sa oboznámila s materiálom a odporúča návrh kritérií prijať.

Hlasovanie
prítomní: 8
hlasovanie:

za
8

V Bratislave 16.05.2011

Za správnosť: Mgr. Halčáková

proti
0

zdržal sa
0

Oľga Adamčiaková v.r.
predsedkyňa soc. a bytovej
komisie

Stanovisko
finančnej komisie pri Miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 23.5.2011

Prítomní: : Ing. Štefanička, p. Holzhauserová, Ing. Pašková, Ing. Arnold, Ing. Borotovský,
Ing. Klein, Ing. Kovár Vladimír PhD.
Ospravedlnený: Mgr. Bučan
K bodu :
Kritéria na úpravu príjmových pásiem k určeniu výšky finančného príspevku pre
spoločné stravovanie dôchodcov
Stanovisko:
Finančná komisia odporúča schváliť predložený materiál.
Hlasovanie:
Prítomní : 7
Za
: 6
Zdržal sa : 1

V Bratislave 23.5.2011
Za správnosť: Ing. Lukáček

Ing. Štefanička Filip v.r.
predseda FK

