Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
č. 8/2019
zo dňa 17.12.2019
o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania pre seniorov
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v zmysle ustanovenia § 4 ods.
3 písm. p) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
podľa ust. § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení neskorších predpisov a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a v
súlade s čl. 32 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o
poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania pre seniorov:
§1
Predmet
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) sa vzťahuje na spôsob a postup
poskytovania, určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia úhrady za podpornú službu
jedáleň v zmysle § 58 zákona 448/2008 Z. z.
§2
Účel poskytnutia príspevku
Účelom poskytovania finančného príspevku na zabezpečenie stravovania pre seniorov (ďalej
len „príspevok“) je pomôcť oprávnenej osobe znížiť výdavky vynaložené na stravovanie,
zabezpečiť teplé jedlo jeden krát denne v pracovných dňoch, zamedziť ohrozeniu sociálnym
vylúčením a zvýšiť kvalitu života v mestskej časti Bratislava - Karlova Ves (ďalej len
„mestská časť“).
§3
Všeobecné ustanovenia
1. Finančný príspevok sa poskytuje seniorom na zabezpečenie stravovania výhradne v určených
a zazmluvnených zariadeniach spoločného stravovania.
2. Zoznam zariadení spoločného stravovania je zverejnený na webovom sídle mestskej časti
a zároveň je k dispozícií priamo na oddelení sociálnych vecí.
3. Finančný príspevok na stravovanie sa poskytuje mesačne, maximálne na počet pracovných
dní v príslušnom kalendárnom mesiaci.
4. Finančný príspevok na stravovanie je možné poskytnúť oprávnenej osobe v príslušnom
mesiaci iba pre jedno stravovacie zariadenie.
5. Mestská časť si vyhradzuje právo neposkytovať príspevok na stravovanie v prípade
vyčerpania schválených finančných prostriedkov na stravovanie seniorov v príslušnom
rozpočtovom roku.
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§4
Oprávnená osoba
1. Oprávnenou osobou na poskytnutie príspevku podľa tohoto nariadenia je fyzická osoba, ktorá
spĺňa nasledovné podmienky:
a) má trvalý pobyt na území mestskej časti Karlova Ves,
b) je poberateľom starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku
c) nemá žiadny iný príjem.
2. Nárok na príspevok majú aj seniori, ktorým mestská časť zabezpečuje opatrovateľskú službu.
§5
Výška finančného príspevku
1. Osobe oprávnenej podľa tohoto nariadenia je možné poskytnúť finančný príspevok
nasledovne:
a) v sume 2,50,- Eur na jeden obed seniorovi, ktorého dôchodok nepresahuje 210,20,- Eur,
b) v sume 2,00,- Eur na jeden obed seniorovi, ktorého dôchodok je v rozmedzí 210,21,- Eur
do 315.32,- Eur,
c) v sume 1,00,- Eur na jeden obed seniorovi, ktorého dôchodok je v rozmedzí 315,33 Eur
do 420.40 Eur
d) v sume 0,50,- Eur na jeden obed seniorovi, ktorého dôchodok je v rozmedzí 420,41,- Eur
do 525,60,- Eur,
e) v sume 0,33,- Eur na jeden obed seniorovi, ktorého dôchodok je rozmedzí 525,60,- Eur –
do 630,60,- Eur,
2. Stravné lístky oprávnená osoba nakupuje priamo v zariadení spoločného stravovania.
Hodnota stravného lístku predstavuje rozdiel medzi cenou obeda a príspevkom pre seniora
podľa tohoto VZN. Príspevok podľa tohoto VZN poukáže mestská časť poskytovateľovi
obeda priamo na základe zmluvy.
§6
Prehodnocovanie poskytovania príspevku
1. Poskytovanie príspevku a výšku príspevku vyplácaného oprávnenej osobe pravidelne
prehodnocuje mestská časť Karlova Ves a to ročne, najneskôr do 31. januára príslušného
kalendárneho roka a to v súlade s týmto nariadením.
2. Oprávnená osoba, ktorej je príspevok na stravovanie poskytovaný, je povinná najneskôr do
31. januára príslušného kalendárneho roka doručiť mestskej časti aktuálne rozhodnutie o
výške dôchodku.
3. V prípade nedoručenia rozhodnutia môže byť poskytovanie príspevku na stravovanie
pozastavené. Poskytovanie príspevku bude obnovené najskôr od najbližšieho kalendárneho
mesiaca po doručení aktuálneho rozhodnutia o výške dôchodku.
4. Oprávnená osoba, ktorej je poskytovaný finančný príspevok na stravovanie, je povinná v
lehote do 15 dní oznámiť mestskej časti akúkoľvek zmenu týkajúcu sa výšky jej príjmu. Na
základe uvedeného mestská časť do 30 kalendárnych dní prehodnotí výšku príspevku
v zmysle tohoto nariadenia.

2

§7
Konanie o poskytnutí príspevku na stravovanie
1. Konanie o poskytnutí príspevku sa začína podaním Žiadosti o poskytnutie príspevku na
zabezpečenie stravovania pre seniorov (ďalej len „žiadosť“), ktorej vzor je zverejnený na
webovom sídle mestskej časti a k dispozícií i na oddelení sociálnych vecí.
2. Podať žiadosť môže tak oprávnená osoba (senior) ako aj iná osoba ak preukáže, že je blízkou
osobou vo vzťahu k oprávnenej osobe (ďalej len „žiadateľ“).
3. Žiadateľ priloží k písomnej žiadosti doklady preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť
poskytnutia pomoci – aktuálne rozhodnutie o výške dôchodku oprávnenej osoby a čestné
vyhlásenie, že oprávnená osoba nemá žiaden iný príjem.
4. O schválení príspevku, o neschválení príspevku, alebo o zaradení žiadosti do poradovníka
rozhodne mestská časť do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia kompletnej žiadosti.
5. Ak mestská časť zistí, že finančný príspevok sa zneužíva na stravovanie inej, než oprávnenej
osoby alebo finančný príspevok nebol oprávnene v príslušnom mesiaci využitý, zastaví na
dobu šiestich mesiacov poskytovanie príspevku oprávnenej osobe, ktorá takéto zneužitie
svojím konaním umožnila.
§8
Záverečné ustanovenia
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.03.2020.

Dana Čahojová, v. r.
starostka

Príloha – Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie
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Príloha k VZN č. 8/2019 zo dňa 17.12.2019
MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA-KARLOVA VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA STRAVOVANIE DÔCHODCOV
Údaje o žiadateľovi:
Meno a priezvisko:

..............................................................................................................................

Trvalý pobyt:

..............................................................................................................................

Telefonický kontakt:

..............................................................................................................................

E:mail: (nepovinné)

..............................................................................................................................

Údaje o príjme / dôchodku:
Druh dôchodku:

............................................

Výška príspevku:

............................................

Suma dôchodku: ........................................

Rozhodnutie/potvrdenie Sociálnej poisťovne (Aktuálne údaje v roku podania žiadosti)

Okrem požadovaných údajov uvedených v žiadosti je potrebné predložiť:
- Občiansky preukaz na overenie totožnosti
- Aktuálne rozhodnutie o starobnom dôchodku
Vyhlásenie a súhlas žiadateľa
1.
2.

Čestne vyhlasujem, že nemám žiaden iný príjem, okrem dôchodkovej dávky uvedenej v tejto žiadosti.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov a beriem na vedomie poskytnuté informácie v súvislosti so
spracovaním osobných údajov.
Súhlasím so spracovávaním mnou poskytnutých osobných údajov na tomto tlačive a jeho prílohách v
informačnom systéme prevádzkovateľa: mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, pre účely evidencie žiadateľov
o finančný príspevok na stravovanie. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas so spracovaním
osobných údajov. Doba poskytnutia tohto súhlasu je 5 rokov. Som si vedomý/á, že takto poskytnutý súhlas som
oprávnený/á písomne kedykoľvek odvolať, som si vedomý/á práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k
osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie
osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie
osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov a práve podať návrh na začatie konania podľa
§ 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v zmysle vzoru uverejneného na webovom sídle Úradu
na ochranu osobných údajov SR. Prehlasujem, že údaje o mojej osobe, ktoré som v tomto formulári a v prílohách
poskytol/poskytla sú pravdivé.

V Bratislave, dňa .........................

.......................................................
Podpis žiadateľa

Správnosť údajov skontroloval a žiadosť spracoval:

Meno pracovníka sociálneho oddelenia:

..................................................................................................

Podpis pracovníka a odtlačok pečiatky:

..................................................................................................
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