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Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo  mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

schvaľuje 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. .../2022 o poskytovaní 

príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného a  invalidného dôchodku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

Poskytovanie finančného príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného 

a  invalidného dôchodku  

 

Poskytovanie príspevku na stravovanie je upravené vo VZN mestskej časti Bratislava – 

Petržalka č. 11/2020 z 12.10.2020 o poskytovaní príspevku na stravovanie pre poberateľov 

starobného a invalidného dôchodku.  

 

V poslednom roku sa výrazne zvýšila cena potravín a energií čo sa prejavilo na počte nových 

žiadostí o poskytnutie príspevku na stravovanie a tiež sa zmenila výška minimálneho 

dôchodku a pripravuje sa zmena výšky životného minima.   

 

V roku 2021 malo na území mestskej časti Bratislava–Petržalka trvalý pobyt cca 30 000 

poberateľov starobného dôchodku. Z tohto počtu je cca 5500 dôchodcov, ktorí poberajú 

starobný dôchodok 13 a viac rokov.  Priemerná výška vyplácaného starobného dôchodku je 

v súčasnej dobe vo výške 492,52 €. Priemerná výška predčasného starobného dôchodku je 

472,26 €. K dnešnému dňu je v našej mestskej časti cca 2500 poberateľov predčasného 

starobného dôchodku.  

 

Ďalšou kategórie občanov, na ktorých sa vzťahuje toto VZN,  sú občania, ktorí majú mieru 

poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 70% (priemerná výška dôchodku 

je 401,28€) a poberatelia tzv. invalidného dôchodku „z mladosti“ (priemerný dôchodok je 

290,19 €).  

 

Všetky uvedené dôchodky v rámci valorizácie a úpravy dôchodkov boli od roku 2022 zvýšené 

o cca 2 až 4%. Toto zvyšovanie dôchodkov sa zohľadnilo aj pri tvorbe nového VZN, najmä 

pri úprave súm príspevkov, vzhľadom k poskytovaným dôchodkom. 

 

Výška príspevku v tomto návrhu sa odvíja od výšky životného minima, ktoré sa pravidelne 

ročne valorizuje a tým sa automaticky upravuje aj výška príspevku a nebudú potrebné 

dodatky k tomuto VZN. 

 

Schválením predloženého VZN by sme navýšili počet stravníkov, najmä v kategórii 

s najnižším príjmom z 5 na cca 30. Celkovo počítame, že nám stúpne počet stravníkov 

s príspevkom zo súčasných 280 na cca 350. 

 

Porovnanie súčasného a navrhovaného stavu: 
Súčasný stav Navrhovaný stav 

Výška 

príspevku 

Násobok 

životného 

minima 

Suma Výška 

príspevku 

Násobok 

životného 

minima 

Suma 

1,70 € do 1,3x do 279,28 € 2,00 € do 1,5x do 349,50 € 

1,20 € do 1,8x od 279,29 do 

386,70 € 

1,20 € do 1,9x od 349,51 do 

442,70 € 

0,90 € do 2,3 x od 386,71 do 

494,11 € 

0,80 € do 2,2 x od 442,71 do 

512,60 € 

0,60 € do 2,6 x od 494,12 do 

558,56 € 

0,50 € do 2,5 x od 512,61 do 

582,50 € 

Bez príspevku  Od 558,57 €     Od 582,51 € 



Z uvedených dôvodov navrhujeme nové znenie platného VZN. Za účelom prehľadnosti 

procesu prijímania zmeny platného VZN ako aj pre zjednodušenie následnej aplikačnej praxe 

navrhujeme:  

1. prijať nové všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o poskytovaní príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku.  

2. a zrušiť všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 11/2020 z 12. 

októbra 2020 o poskytovaní príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného 

a invalidného dôchodku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doložky k návrhu: 

 

1. Rozpočtová doložka: 

Schválenie predpokladaného návrhu má dopad na rozpočet mestskej časti  Bratislava-

Petržalka v roku 2022  ako i na ďalšie roky.  Finančné prostriedky na tento príspevok boli 

zahrnuté do rozpočtu na rok 2022,  a podľa návrhu sa v roku  2022 očakáva mierne navýšenie 

rozpočtu cca o 5 000€ až 8 000€ pri súčasnom počte stravníkov. 

 

2. Finančná doložka: 

Schválenie predpokladaného návrhu VZN bude mať pozitívny finančný dopad na osoby, 

ktorým bude príspevok poskytnutý. 

 

3. Ekonomická doložka: 

Schválenie predloženého návrhu predpokladá čiastočne pozitívny dopad na občanov ako i na 

dodávateľa stravy. 

 

4. Environmentálna doložka: 

Schválenie predloženého návrhu novely VZN nebude mať dopad na životné prostredie. 

 

5. Doložka zlučiteľnosti: 

Uvedený návrh je v súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č....  /2022 

z ............, o poskytovaní príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného 

a  invalidného dôchodku 

 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka sa v súlade s § 6 ods. 1 zákona 

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

v spojení s § 15 ods. 2 písm. a) a § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. 

o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov uznieslo na  

vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia: 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len 

„nariadenie“) upravuje podmienky, účel a postup pri poskytovaní nenávratného príspevku na 

stravovanie pre poberateľov starobného dôchodku a invalidného dôchodku, ktorí majú mieru 

poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 70% ( ďalej len „UID“), (ďalej len 

„príspevok na stravovanie“).  

 

§ 2 

Úvodné ustanovenie 

 

Účelom poskytnutia príspevku na stravovanie je pomôcť oprávnenej osobe: 

a) znížiť finančné výdavky vynaložené na stravovanie, 

b) mať zabezpečené aspoň jedno teplé jedlo denne, 

c) zamedziť ohrozeniu sociálnym vylúčením, 

d) zvýšiť kvalitu života. 

 

§ 3 

Okruh oprávnených osôb 

 

Oprávnenou osobou na poskytnutie príspevku na stravovanie podľa tohto nariadenia je 

fyzická osoba s trvalým pobytom na území mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorá 

súčasne spĺňa nasledovné podmienky: 

 

a) je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo UID 

(ďalej aj ako „dôchodok“), 

b) nemá žiadny iný príjem, 

c) oprávnená osoba má trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

§ 4 

Podmienky poskytnutia príspevku na stravovanie 

 

(1) Príspevok na stravovanie sa poskytuje oprávnenej osobe na zabezpečenie stravovania 

výlučne v určených zariadeniach spoločného stravovania alebo vo výdajni obedov. 

(2) Príspevok na stravovanie je možno poskytnúť oprávnenej osobe iba pre jedno ním 

vybrané stravovacie zariadenie.  

(3) Príspevok na stravovanie sa poskytuje maximálne na počet pracovných 

dní v príslušnom kalendárnom mesiaci. 

(4) Príspevok na stravovanie sa poskytuje len na jedno jedlo denne (obed). 



(5) Príspevok na stravovanie sa neposkytuje klientom zariadenia opatrovateľskej služby. 

(6) Zoznam určených zariadení spoločného stravovania a výdajni obedov bude  

zverejnený na webovej stránke mestskej časti www.petrzalka.sk a bude k dispozícii na 

oddelení sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len 

„sociálne oddelenie“). 

(7) Príspevok na stravovanie môže byť poskytnutý len vtedy, ak oprávnená osoba 

nemá žiadne finančné záväzky voči mestskej časti Bratislava-Petržalka alebo voči 

právnickým osobám založeným alebo zriadeným mestskou časťou (nedoplatky na 

daniach, neuhradené pokuty a pod. ). 

(8) Oprávnená osoba akceptuje podmienky zapožičania obedárov v zmysle podmienok 

uvedených v Zmluve o výpožičke hnuteľnej veci. 

 

§ 5 

Výška príspevku na stravovanie 

 

(1) Výška príspevku na stravovanie je stanovená v nadväznosti na výšku dôchodku 

 oprávnenej osoby takto: 

 

výška príspevku násobok životného minima suma dôchodku 

2,00 € do 1,5 x do 349,50 € 

1,20 € do 1,9 x od 349,51 do 442,70 € 

0,80 € do 2,2 x od 442,71 do 512,60 € 

0,50 € do 2,5 x od 512,61 do 582,50 € 

   

Bez príspevku  od 582,51 

 

 

§ 6 

Prehodnocovanie príspevku na stravovanie 

 

(1) Poskytovanie príspevku a výška príspevku na stravovanie poskytovaného 

oprávnenej osobe podľa tohto VZN sa prehodnocuje jedenkrát ročne, najneskôr do 

28. februára príslušného kalendárneho roku. 

(2) Oprávnená osoba, ktorej je už príspevok na stravovanie poskytovaný, je 

povinná najneskôr do 15. februára príslušného kalendárneho roka predložiť aktuálne 

rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku oddeleniu sociálnych vecí. 

(3) V prípade nepredloženia rozhodnutia Sociálnej poisťovne v lehote 

podľa predchádzajúceho odseku bude poskytovanie príspevku na 

stravovanie oprávnenej osobe pozastavené. 

(4) Oprávnená osoba, ktorej je príspevok na stravovanie poskytovaný, je povinná  

oznámiť oddeleniu sociálnych vecí akúkoľvek zmenu týkajúcu sa jej výšky príjmu 

v lehote 15 dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť zakladajúca zmenu výšky jej príjmu. 

 

§ 7 

Konanie o poskytovaní príspevku na stravovanie 

 

(1) Konanie o poskytnutí príspevku na stravovanie sa začína na základe podania 

vyplneného tlačiva „ Žiadosť o poskytnutie príspevku na obed“ (ďalej len „žiadosť“) do 

podateľne miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Žiadosť je  zverejnená 

na webovej stránke mestskej časti, alebo je k dispozícii na oddelení sociálnych vecí. 

(2) Oprávnená osoba, ktorá požiada o príspevok na stravovanie, je povinná doložiť 

k žiadosti všetky doklady potrebné na preukázanie oprávnenosti poskytnutia príspevku, 

tak ako je uvedené v žiadosti. 

http://www.petrzalka.sk/


(3) Oprávnená osoba, ktorá predloží neúplnú žiadosť, bude vyzvaná na jej doplnenie  

v určenej lehote, nie kratšej ako desať dní. Ak oprávnená osoba nedoplní žiadosť 

v určenej lehote, bude jej žiadosť zamietnutá. 

(4) Oznámenie o vybavení žiadosti sa vyhotoví písomne a doručí žiadateľovi písomne, resp. 

osobne na oddelení sociálnych vecí.  

(5) Oprávnená osoba svojim podpisom akceptuje zmluvné podmienky v zmysle uzavretej 

Zmluvy o výpožičke hnuteľnej veci (obedára). Zmluva o výpožičke hnuteľnej veci s 

oprávnenou osobou na poskytnutie príspevku bude priloženou súčasťou žiadosti. 

 

§ 8 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 11/2020 zo 

dňa 11. Októbra 2020 o poskytovaní príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného 

a invalidného dôchodku. 

§ 9 

Záverečné ustanovenie 

 

(1) Ak mestská časť Bratislava-Petržalka zistí, že oprávnená osoba zneužije  

poskytovanie príspevku na stravovanie akýmkoľvek spôsobom, s okamžitou platnosťou  

jeho vyplácanie zastaví. 

(2) Mestská časť Bratislava-Petržalka si vyhradzuje právo neposkytovať príspevok na  

stravovanie v prípade vyčerpania schválených finančných prostriedkov 

v príslušnom rozpočtovom roku. 

(3) Príspevok na stravovanie podľa tohto nariadenia má charakter nenávratnej sociálnej  

pomoci, na ktorú oprávnená osoba nemá právny nárok. 

 

 

§ 10 

 

 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť  01.08.2022 

 

 

                                                                                                        Ján Hrčka 

                                                                                                          starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Vyhodnotenie pripomienkového konania: 

Organizačné útvary úradu: od: 08.06.2022 do 13.06.2022 

Organizačný útvar Stručný obsah pripomienky 
Predkladateľ 
pripomienky 

Spracovateľ 
vyhovuje/nevyhovuje 
pripomienke 

Dôvod 

Kancelária starostu a 

prednostky 

Ekonomická doložka nie je 

správne vyhodnotená. Pre  

poberateľov starobného a  

invalidného dôchodku vo výške 

nad 442,71 Eur bude mať nové 

VZN negatívny dopad. 

p. Fiala Vyhovuje 

 
Ustanovenia boli 

zosúladené 
 

Kancelária starostu a 

prednostky 

Zoznam určených zariadení 

spoločného stravovania a 

výdajni obedov by mal byť  

prílohou VZN, prípadne by mal 

byť ku dňu prijatia VZN 

známi. 

p. Fiala 
Nevyhovuje 

 
Údaj je príliš  premenný 

Kancelária starostu a 

prednostky 

Je potrebné doplniť dátum 

účinnosti VZN 
p. Fiala Vyhovuje doplnené 

Kancelária zástupkýň 

starostu 
Bez pripomienok    

Útvar miestnej 

kontrolórky 
Bez pripomienok    

Referát personálnych 

činností a miezd 
Bez pripomienok    

Referát komunikácie Bez pripomienok    

Referát kultúry a športu Bez pripomienok    

Referát projektového 

riadenia 
Bez pripomienok    

Referát krízového 

riadenia 
Bez pripomienok    

Referát informatiky Bez pripomienok    

Referát vnútornej 

správy, podateľne a 

registratúry 

Bez pripomienok    

Referát predbežnej 

právnej ochrany 

a podnikateľských 

činností 

Bez pripomienok    

Právny referát Bez pripomienok    

Referát matriky 

a ohlasovne pobytov 
Bez pripomienok    

Finančné oddelenie Bez pripomienok    

Referát správy obecných 

bytov 
Bez pripomienok    

Referát správy 

miestneho majetku 
Bez pripomienok    

Referát investičných 

činností 
Bez pripomienok    

Referát verejného 

obstarávania 
Bez pripomienok    

Oddelenie územného 

konania a stavebného 

poriadku 

Bez pripomienok    

Oddelenie sociálnych 

vecí 
Bez pripomienok    

Oddelenie životného 

prostredia, územného 

rozvoja a dopravy 

Bez pripomienok 
 

  

Oddelenie školstva Bez pripomienok    

Oddelenie 

predprimárneho 

a primárneho 

vzdelávania 

Bez pripomienok    

Oddelenie správy 

verejných priestranstiev 
Bez pripomienok    



Odborné komisie miestneho zastupiteľstva 

Komisia 
Stručný obsah 

pripomienky 

Predkladateľ 

pripomienky 

Spracovateľ 

vyhovuje/nevyhovuje 

pripomienke 

Dôvod 

Komisia sociálna a 

bytová  
Bez pripomienok    

Komisia správy 

majetku a miestnych 

podnikov 

S pripomienkou 

Mgr. Uhlár  navrhol 

zmenu výšky príspevku 

pre jednotlivé kategórie 

nasledovne: 2,5-€; 1,7,-

€; 1,2-€; a 0,9,-€.  

p. Uhlár Nevyhovuje 

VZN bolo zverejnené pred 

zaslaním pripomienky 

komisie  odporúčame aby 

bol podaný pozmeňujúci 

návrh  

Komisia investičných 

činností 
Bez pripomienok    

Finančná komisia Bez pripomienok    

Komisia kultúry a 

mládeže 
Bez pripomienok    

Komisia športu Neprerokovala    

Školská komisia Bez pripomienok    

Komisia životného 

prostredia 

a verejného poriadku 

Bez pripomienok 
  

 

Komisia územného 

plánu, výstavby a 

rozvoja 

S pripomienkou 

Komisia odporúča MiZ 

BA-Petržalka schváliť 

VZN MČ BA-Petržalka 

o poskytovaní 

príspevku na 

stravovanie pre 

poberateľov starobného 

a invalidného 

dôchodku, pod 

podmienkou navýšenia 

príspevku o 5000 € 

ročne tak, ako 

navrhovala Komisia 

správy majetku a 

miestnych podnikov. 

 Nevyhovuje 

VZN bolo zverejnené pred 

zaslaním pripomienky 

komisie, odporúčame aby 

bol podaný pozmeňujúci 

návrh  

Komisia dopravy, 

mobility a 

bezbariérovosti 

    

 

Verejnosť: Návrh VZN bol zverejnený dňa 09.06.2022 s výzvou na predkladanie pripomienok 

Meno Stručný obsah pripomienky 

Spracovateľ 

vyhovuje/nevyhovuje 

pripomienke 

 Dôvod 

    

 

 

 

 

 

 



6. Stanoviská komisií MZ  

Komisia Schválený materiál Neschválený materiál Poznámky 

Komisia sociálna a 

bytová 
áno nie  

Komisia správy 

majetku a miestnych 

podnikov 

áno nie 

Mgr. Uhlár  navrhol zmenu 

výšky príspevku pre 

jednotlivé kategórie 

nasledovne: 2,5-€; 1,7,-€; 

1,2-€; a 0,9,-€.  

 

Komisia investičných 

činností 
áno nie  

Finančná komisia áno nie  

Komisia kultúry a 

mládeže 
áno nie  

Komisia športu áno nie  

Školská komisia áno nie  

Komisia životného 

prostredia a verejného 

poriadku 

áno nie  

Komisia územného 

plánu, výstavby a 

rozvoja 

áno nie 

Komisia odporúča MiZ BA-

Petržalka schváliť VZN MČ 

BA-Petržalka o poskytovaní 

príspevku na stravovanie pre 

poberateľov starobného a 

invalidného dôchodku, pod 

podmienkou navýšenia 

príspevku o 5000 € ročne 

tak, ako navrhovala Komisia 

správy majetku a miestnych 

podnikov. 

Komisia dopravy, 

mobility a 

bezbariérovosti 

áno nie  

Miestna rada áno  nie 

p. Ovečková podala 

pozmeňujúci návrh v znení 

odporúčania Komisie správy 

majetku a miestnych 

podnikov – návrh MiR 

schválila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výpisy z uznesení komisií pri Miestnom zastupiteľstve Bratislava-Petržalka: 

Výpis z uznesení zo zasadnutia školskej komisie: 

4. riadne zasadnutie školskej komisie v roku 2022 

Termín a čas:  08. 06. 2022, o 15.30 hod. 

Miesto: Miestny úrad mestskej  časti Bratislava-Petržalka - formou online pripojenie cez aplikáciu 

„ZOOM“ Meeting ID: 871 7440 7222 

 

K bodu 1 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č... /2022 

z.........................., o poskytovaní príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného 

dôchodku 

Uznesenie č. 1 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

s c h v á l i ť  Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytovaní 

príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného a  invalidného dôchodku . 

 

Prítomní členovia komisie v čase hlasovania:  8 členov  

Doc. Ľuboš Kačírek, PhD., Mgr. Lena Bočkayová, Ing. Gabriela Fulová, PhDr. Ľudmila Farkašovská, 

David Běhal, Michal Horváth,  PhD., Milan Polešenský,  Ing. Alexandra Petrisková 

 

Hlasovanie:  Za: 8 Proti: 0 Zdržalo sa:  0   

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

V Bratislave 08. 06. 2022 

PaedDr. Katarína Brťková     Doc. Ľuboš Kačírek, PhD. 

   tajomníčka komisie               predseda komisie 

 

Výpis zo zápisnice z rokovania sociálnej komisie zo dňa: 7.6.2022 

K bodu 6/ 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č... /2022 z ......, o 

poskytovaní príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku 

Materiál uviedla Mgr Marcela Zacharová, M.Ed. poverená vedením oddelenia sociálnych vecí 

 

Diskusia: 

Uznesenie: 

Komisia sociálna a bytová  o d p o r ú č a Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-

Petržalka s ch v á l i ť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č... /2022 z 

......, o poskytovaní príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku 

 

Hlasovanie: 

Prítomní:    5,  Matúš Repka, Jana Hrehorová, Eva Surovková, Konrád Balla, Ildikó Zorádová,  

 

za: 5,  proti: 0,  zdržal/a sa: 0 

 

Záver:  Uznesenie bolo schválené.  

Matúš Repka v. r. podpredseda Komisie sociálnej   a bytovej          

Za správnosť: Kvetoslava Biljnjová, V Bratislave: 7.6.2022                                                                      

 



Výpis z uznesení Komisie ÚPVaR zo dňa 07.06.2022 

Prítomní členovia komisie - poslanci (podčiarknutí od začiatku): 

Ing. Miroslav Behúl PhD., Ing. Lýdia Ovečková, Ing. arch. Drahan Petrovič, Mgr. Natália Podhorná, 

Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Branislav Sepši, Ing. Katarína Sklenková, Ing. Jozef Vydra; 

 

Neprítomní členovia komisie - poslanci: 

Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá 

 

Prítomní členovia komisie - neposlanci (podčiarknutí od začiatku): 

Ing. Alica Hájková, prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.; 

 

Neprítomní členovia komisie - neposlanci (podčiarknutí od začiatku): 

Štefan Wenchich; 

 

K bodu 10 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č... /2022 z ......, o 

poskytovaní príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku 

Materiál predstavila a na otázky odpovedala Mgr. Jana Guľová. 

 

Parafrázovaný záznam z diskusie: p. Guľová na otázky poslancov doplňuje informácie o kolobehu 

termo-nádob pre zabezpečenie teplých obedov (prázdna nádoba sa bude vracať a sterilizovať podľa 

hyg. predpisov a noriem pri preberaní obedu) a informuje že rozvoz zabezpečuje stredisko sociálnych 

služieb, verejné obstarávanie skončí v lete a potom sa určite zvýši aj cena. Ďalej informuje o troch 

výdajniach stravy, nepokryté sú Dvory a Lúky, nie sú vhodné priestory. Pozitívne označuje možnosť 

stravovania priamo vo výdajni. 

 

Uznesenie č. 27/2022 zo dňa 07.06.2022: 

Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť Všeobecne 

záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytovaní príspevku na stravovanie pre 

poberateľov starobného a invalidného dôchodku, pod podmienkou navýšenia príspevku o 5000 € 

ročne tak, ako navrhovala Komisia správy majetku a miestnych podnikov. 

Hlasovanie: Prítomní:10 z 13 členov, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0  

Uznesenie bolo schválené. 

                                                                                                                          

Ing. Jozef Vydra v. r., predseda komisie ÚPVaR 

Za správnosť: Ing. arch. Štefan Hasička,  tajomník komisie ÚPVaR 

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku 

09.06.2022  17 00 hod 

 

1. Komisia životného prostredia a verejného poriadku MZ MČ Bratislava-Petržalka odporúča     

s c h v á l i ť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č... /2022 z 

......, o poskytovaní príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného 

dôchodku 

Hlasovanie: Prítomných: 7            Za: 7              Proti: 0             Zdržal sa: 0      Nehlasovali: 0  

Záver: Uznesenie bolo schválené 



Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov konaného 

dňa 6. júna 2022 od 17:30 hod. - online 

 

Na začiatku rokovania boli prítomní:  

predseda komisie:  Mgr. Ivan Uhlár,  

členovia komisie:  Mgr. Lena Bočkayová, Ing. Pavel Šesták,  

Ing. Miroslav Behul, PhD., Ing. Ľubomír Hrbáň,  

Erich Stračina, JUDr. Henrich Hasčák  

Tajomník komisie:  Mgr. Viktor Baumann  

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č... /2022 z ......, o 

poskytovaní príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku 

Mgr. Uhlár  navrhol zmenu výšky príspevku pre jednotlivé kategórie nasledovne: 2,5-€; 1,7,-€; 1,2-€; 

a 0,9,-€.  

 

Členovia komisie následne pristúpili k hlasovaniu o pozmeňovacom návrhu: 

Hlasovanie: Prítomných: 7, Za: 6, Proti: 0 , Zdržal sa: 1 

Záver: zmena uznesenia bola schválená. 

 

Členovia komisie následne hlasovali o návrhu uznesenia v znení schválenej zmeny:  

Hlasovanie: Prítomných: 7,  Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0  

Záver: Uznesenie v znení schválenej zmeny bolo schválené. 

 

Za správnosť: Mgr. Viktor Baumann ,tajomník komisie       

Mgr. Ivan Uhlár, predseda komisie,v.r.  

Bratislava, 06.06.2022 

 

 

Komisia investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve v Petržalke 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č... /2022 z ......, o 

poskytovaní príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku 

 

Hlasovanie: 

prítomní: 9 -  Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Gabriela Fulová, Ing. Katarína Sklenková, Mgr. 

Viera Bieliková, Ing. Miroslav Behúl, JUDr. Milan Vetrák, Ing. arch. Matúš Repka, , Mgr. 

Gabriel Fekete, Mgr. Maroš Buberník 

za: 8 -  Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Gabriela Fulová, Ing. Katarína Sklenková, Mgr. 

Viera Bieliková, Ing. Miroslav Behúl, Ing. arch. Matúš Repka, , Mgr. Gabriel Fekete, Mgr. 

Maroš Buberník 

proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1 – JUDr. Milan Vetrák  

 

Návrh VZN bol schválený. 

 

Stanovisko komisie:  

Komisia investičných činností odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schváliť  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č... /2022 z ......, 

o poskytovaní príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku. 

 

 

 



Finančná komisia pri Miestnom zastupiteľstve v Petržalke  

08.06.2022 o 16:30 hod. 

Online – Zoom 

 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č... /2022 z ......, o 

poskytovaní príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku 

 

Za: 4  Proti:  Zdržali sa: 1 + p. Mráz prítomný 

 

 

Výpis uznesení zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka zo dňa 06.06.2022 

Bod 10 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o 

poskytovaní príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného 

dôchodku (p. Zacharová / p. Guľová). 

Uznesenie 09 / 2022 Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predkladaný materiál Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytovaní príspevku na 

stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava- Petržalka materiál schváliť. 

Hlasovanie: Prítomných: 7              Za: 6       Proti:    0     Zdržal sa: 1      Nehlasovali: 0 

Prítomní 7 (M. Makovníková-Mosná, L. Ovečková, K. Sklenková, V. Kasala, M. Černý, M. 

Kovačič, I. Lučanič) 

ZA: 6 (M. Makovníková-Mosná, K. Sklenková, V. Kasala, M. Černý, M. Kovačič, I. 

Lučanič) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 1 (L.Ovečková) 

NEHLASOVAL: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


