
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 06/2022 zo 

dňa 28.06.2022 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 

2,50 € do 1,5 x 

1,70 € do 1,9 x 

1,20 € do 2,2 x 

0,90 € do 2,5 x 

0,50 €                  do 3 x 

Bez príspevku                  nad 3 x 

 

 

§ 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. 

http://www.petrzalka.sk/


(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. 

(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 

 

 

 

 

 

 

 

 


