MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
---------------------------------------------------------------

ZÁSADY
poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku
na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „zásady“)

Článok 1
Podmienky poskytovania stravovania a príspevku na stravovanie
1) Mestská časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „mestská časť“) v súlade s ustanoveniami
§ 12, písm. e) bod 5. a § 58 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších
predpisov poskytuje, stravovanie ako podpornú sociálnu službu pre obyvateľov s trvalým
pobytom v mestskej časti, a to konkrétne:
a) dôchodcom, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku a zároveň nedisponujú
akýmkoľvek iným príjmom okrem poberaného dôchodku,
b) invalidným dôchodcom, ktorí sú poberateľmi invalidného dôchodku a zároveň
nedisponujú akýmkoľvek iným príjmom okrem poberaného dôchodku a ktorých zdravotný
stav neumožňuje prípravu stravy, podľa potvrdenia lekára, (ďalej len „obyvateľ“).
2) Stravovanie sa poskytuje v rozsahu jednej stravnej jednotky počas pracovného dňa:
a) v piatich denných centrách - Račianska, Sibírska, Stromová, Športová a Vajnorská ako
výdajných strediskách stravy (jedálňach),
b) prostredníctvom donášky stravy do domácností realizovanou opatrovateľskou službou,
po vydaní rozhodnutia starostom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o odkázanosti
na túto službu.
3) Mestská časť môže poskytnúť finančný príspevok na stravovanie dôchodcov (ďalej len
„príspevok“) v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti, ktorým bol
schválený rozpočet pre príslušný rozpočtový rok. Osobou oprávnenou na poskytnutie
príspevku je obyvateľ, za predpokladu splnenia podmienok stanovených v týchto zásadách
v zmysle prílohy č. 1 k týmto zásadám.
4) Mestská časť môže obyvateľovi (ďalej len „žiadateľ“) poskytnúť stravovanie, prípadne
priznať príspevok podľa prílohy č. 1, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej vzor
tvorí prílohu č. 2 týchto zásad (ďalej len „žiadosť“). K žiadosti obyvateľ doloží:
- rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku (starobného,
invalidného),
- čestné vyhlásenie o tom, že nemá iný príjem okrem poberaného dôchodku (starobného,
invalidného),

- akékoľvek iné potvrdenia potrebné na preukázanie skutočností uvedených v žiadosti, ktoré
žiadateľ predloží alebo ktoré mestská časť prostredníctvom svojho povereného
zamestnanca od žiadateľa dôvodne požaduje.
5) Ak žiadosť nie je úplná alebo ak k nej nie sú priložené potvrdenia a doklady podľa
predchádzajúceho odseku 4), mestská časť vyzve žiadateľa na doplnenie. Ak žiadateľ
do 14 dní od vyzvania nedoplní svoju žiadosť alebo nepredloží požadované doklady
a potvrdenia, žiadosť bude automaticky zamietnutá.
6) V prípade splnenia podmienok stanovených v týchto zásadách mestská časť zašle žiadateľovi
oznámenie o poskytovaní stravovania prípadne aj o výške priznaného príspevku (ďalej len
„oznámenie“).
7) Príspevok sa bude poskytovať mesačne po dobu trvania podmienok na jeho poskytnutie
v zmysle týchto zásad.
8) Príspevok podľa týchto zásad môže byť poskytnutý len oprávnenej osobe žiadateľovi, ktorá
nemá žiadne nesplnené alebo nezaplatené záväzky a dlhy voči mestskej časti.
9) Ak mestská časť zistí, že príspevok sa zneužíva na stravovanie inej než oprávnenej osoby
žiadateľa, mestská časť pozastaví poskytovanie príspevku, oprávnenej osobe žiadateľovi,
ktorá takéto zneužitie svojim konaním umožnila.

Článok 2
Stravné
1) Výška stravnej jednotky bez poskytnutia príspevku mestskou časťou je v hodnote 2,84 €.
2) Stravné uhrádza žiadateľ vo výške na základe oznámenia mestskej časti vopred za nasledujúci
kalendárny mesiac.

Článok 3
Záverečné ustanovenia
1) Príspevok podľa týchto zásad má charakter nenávratnej finančnej pomoci, na ktorú žiadateľ
nemá právny nárok.
2) Hodnotenie splnenia konkrétnych podmienok na poskytnutie príspevku podľa týchto zásad je
v každom jednotlivom prípade, so zohľadnením ďalších relevantných okolností, vo výlučnej
právomoci mestskej časti.
3) Trvalý pobyt na území mestskej časti sa preukazuje predovšetkým platným občianskym
preukazom alebo iným relevantným dokladom potvrdzujúcim trvalý pobyt oprávnenej osoby
na území mestskej časti.
4) Žiadateľ , ktorý má nárok na príspevok na stravovanie, je povinný bezodkladne mestskej časti
ohlásiť, a to do 8. dní, každú zmenu, ktorá ovplyvňuje poskytovanie príspevku, a to najmä
zmenu výšky dôchodku, alebo zmenu zdravotného stavu, alebo vznik iného príjmu.
5) V prípade, ak občan uvedie nepravdivé údaje, ktoré majú vplyv na poskytnutie alebo výšku
finančného príspevku v zmysle týchto zásad, je 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.

6) Zrušujú sa Zásady zabezpečovania poskytovania stravovania ako podpornej služby v mestskej
časti Bratislava-Nové Mesto pre občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, majú ťažké
zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav zo dňa 13.12.2011.
7) Tieto zásady boli schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti dňa 13. 06. 2017
uznesením č. 19/17 a nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia.

V Bratislave dňa: 13. 06. 2017

Mgr. Rudolf Kusý
starosta MČ BANM

Príloha č. 1

Príspevky na stravovanie podľa výšky priznaného dôchodku (starobného, invalidného):

Výška dôchodku v €

Príspevok: €

Do 300,- (vrátane)

1,80

Od 300,01 – do 360,- (vrátane)

0,80

Od 360,01 – do 400,- (vrátane)

0,50

Nad 400,- € výšky dôchodku obyvatelia uhrádzajú plnú cenu stravnej jednotky.

Príloha č. 2
Príloha č. 2

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–NOVÉ MESTO
Miestny úrad Bratislava–Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 3
oddelenie sociálnych služieb

Žiadosť o poskytnutie stravovania / poskytnutie finančného príspevku na
stravovanie dôchodcov

Priezvisko a meno žiadateľa:

Dátum narodenia:

Trvalé bydlisko:

Rodinný stav:

Čistý celkový mesačný príjem:
Druh poberaného dôchodku:
Výška poberaného dôchodku:
Iný príjem:
Kontakt (tel. č.):
Zdravotný stav:

ČESTNÉ VYHLÁSENIE: Svojim podpisom potvrdzujem, že som poberateľom starobného alebo invalidného
dôchodku podľa osobitného predpisu a nedisponujem akýmkoľvek iným príjmom. Svojim podpisom
potvrdzujem, že nemám žiadne nesplnené alebo nezaplatené záväzky a dlhy voči mestskej časti. Tieto údaje sú
pravdivé a úplné. Som si vedomý/á právnych následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.
Svojim podpisom týmto mestskej časti Bratislava –Nové Mesto dobrovoľne sprístupňujem svoje osobné údaje
a súhlasím s ich spracovaním a použitím, v rozsahu uvedenom vo formulári žiadosti za účelom poskytnutia
stravovania / poskytnutia finančného príspevku na stravovanie dôchodcov, a to všetko v súlade so zákonom
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov na dobu 5 rokov odo dňa podania žiadosti.

Dátum:

........................................................
podpis žiadateľa

