
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 

 

 
STAROSTA  

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  
 

v y h l a s u j e 
 

úplné znenie  

ZÁSAD 
poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku 

na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

v znení Dodatku č. 2 

schváleného zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

dňa 27. 09. 2022 uznesením č 14/15 

 
Článok 1 

Podmienky poskytovania stravovania a príspevku na stravovanie 

 
1) Mestská časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „mestská časť“) v súlade s ustanoveniami       § 12 

ods. 1 písm. e) piateho bodu a § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách   a o zmene a 

doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov 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 3,60 €.  

 

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 mestskej časti do 15 dní od obdržania výzvy na jeho vrátenie. Na vymáhanie takého 

vyplateného príspevku sa vzťahujú príslušné ustanovenia osobitných predpisov. 
 

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 06. 10. 2020         

uznesením č. 18/23 a nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia. 
 

8) Dodatok č. 2 k zásadám bol schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti dňa  

27.09.2022 a nadobúda účinnosť 01. 10. 2022. 
 

 

 

 
V Bratislave dňa 27. 09. 2022 

 

 
 

 

 
 

                            Mgr. Rudolf Kusý 

                              starosta mestskej časti 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 k zásadám 

 

 

Suma finančných príspevkov na stravovanie dôchodcov podľa sumy priznaného 

dôchodku  

 

Výška dôchodku v €      Príspevok: € 

 

Do 470 € (vrátane)      2,50  

 

 

Nad 470,- € výšky dôchodku obyvatelia uhrádzajú plnú cenu stravnej jednotky. 

 

Príjmové pásmo sa bude meniť v závislosti od zákona č. 601/2003 o životnom minime 

v znení neskorších predpisov vždy k 1.7. kalendárneho roka a predstavuje dvojnásobok 

životného minima zaokrúhleného na celé desiatky eur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 2 k zásadám 

 

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

oddelenie sociálnych služieb 

 

 

Žiadosť o poskytovanie stravovania1) / poskytovanie finančného príspevku 

na stravovanie  
 

 

Priezvisko, meno a titul žiadateľa:                                           Dátum narodenia: 

 

 

Adresa trvalého pobytu:                                                     

 

Druh poberaného dôchodku: 

 

Výška poberaného dôchodku:  

 

Iný príjem ako dôchodok:   mám; uviesť druhy týchto príjmov: 

 

                                                    nemám* vyznačte 1 príslušný štvorček (napr. krížikom) 

 

 

Tel. č.: E-mail: 

Ak žiadateľ nie je poberateľom starobného dôchodku a žiada o poskytovanie stravovania 

v rámci sociálnej služby poskytovanej v dennom centre, údaje o zdravotnom stave 

žiadateľa: 

 

 

 

Nesplnené alebo nezaplatené záväzky a dlhy voči mestskej časti Bratislava–Nové 

Mesto:             mám 

                           nemám* vyznačte 1 príslušný štvorček (napr. krížikom) 

 

 

                                                
1) Stravovaním sa rozumie utváranie podmienok na výdaj stravy podľa § 18 ods. 1 písm. a) prvého 

bodu zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.      

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších 

predpisov (ak ide o sociálnu službu poskytovanú v dennom centre) alebo donáška jedla do domu 
podľa § 41 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. a prílohy č. 4 časti II písm. c) zákona č. 448/2008 Z. z.     

(ak ide o opatrovateľskú službu). 
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mailto:%20ČASŤ%20BRATISLAVA%20–%20NOVÉ%20MESTOMiestny%20úrad%20Bratislava%20–%20Nové%20Mesto,%20Junác
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                                                ž i a d a m   
 

o poskytovanie stravovania  

 

 v rámci sociálnej služby poskytovanej v dennom centre, 

 v rámci opatrovateľskej služby⃰  vyznačte 1 príslušný štvorček (napr. krížikom) 

 

a v prípade splnenia podmienok podľa Zásad poskytovania stravovania 

dôchodcom a poskytovania finančného príspevku  na stravovanie dôchodcom         

v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v platnom znení žiadam aj                     

o poskytovanie finančného príspevku na stravovanie. 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE: Svojím podpisom potvrdzujem, že údaje uvedené 

v tejto žiadosti sú pravdivé a úplné. Som si vedomý/á právnych následkov 

uvedenia nepravdivých údajov alebo neúplných údajov. 
 

 

Prílohy:  

 

1. Aktuálne rozhodnutie Sociálnej poisťovne o  výške poberaného 

dôchodku (starobného alebo invalidného) alebo aktuálne 

rozhodnutie/potvrdenie príslušnej inštitúcie  o dôchodku vyplácanom z cudziny 

bez údajov o rodnom čísle (napr. vymazané, vybielené) 

 

2.  Ak žiadateľ poskytuje údaje o jeho zdravotnom stave, potvrdenie lekára  

(t. j. ak ide o žiadateľa, ktorý nie je poberateľom starobného dôchodku a žiada 

o poskytovanie stravovania v rámci sociálnej služby poskytovanej v dennom 

centre)          
 

 

V ............................................ dňa ............................     

 

                                                                                                                

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

                   vlastnoručný podpis žiadateľa 
 

 

 

 

 

 
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a. s.  IBAN SK 0856000000001800347007, IČO : 00603317, DIČ: 2020887385 

Stránkové dni: pondelok 8 -12,00  13 - 17,00;  streda  8 -12,00  13 - 17,00; piatok 8 – 12,00 

 02/49 253 377;  www.banm.sk 
 

Podmienky ochrany osobných údajov a informácie pre dotknuté osoby má prevádzkovateľ mestská časť Bratislava-Nové Mesto zverejnené 

tu: https://www.banm.sk/ochrana-osobnych-udajov/.  

Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@banm.sk 

mailto:%2002/49%20253 413,%20%20%20e-mai
mailto:%2002/49%20253 413,%20%20%20e-mai
http://www.banm.sk/
https://www.banm.sk/ochrana-osobnych-udajov/
mailto:zodpovednaosoba@banm.sk


 

Príloha k žiadosti (túto prílohu si ponecháva žiadateľ) 

Informácie pre dotknuté osoby 

Zároveň sú tieto informácie zverejnené tu: https://www.banm.sk/ochrana-osobnych-udajov/ 

Totožnosť a kontaktné údaje 
prevádzkovateľa: 

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto 
Junácka 1 

832 91 Bratislava 

IČO: 00 603 317 

DIČ: 2020887385 
 

podatelna@banm.sk  

02/49 253 512, 02/49 253 179 

Kontaktné údaje zodpovednej 

osoby: 
zodpovednaosoba@banm.sk  

Práva dotknutej osoby 

Informujeme Vás o Vašom práve: 
 na prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú,  

 práve na opravu týchto osobných údajov, 

 práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18/2018  Z. z.   dozornému 

orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 
Ak sú splnené podmienky podľa nariadenia EÚ 2016/679, má dotknutá osoba ďalej právo   

 na vymazanie osobných údajov,  

 na obmedzenie spracúvania osobných údajov,  
 namietať proti spracúvaniu osobných údajov,  

 na prenosnosť osobných údajov.  

Informácie o spracúvaných údajoch 

Účely spracúvania osobných 
údajov: 

Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa § 74 zákona č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 448/2008 Z. z.“) týkajúcej sa stravovania a poskytnutie 
finančného príspevku na stravovanie dôchodcov. 

Vedenie evidencie podľa § 80 písm. q)  tretieho bodu zákona č. 448/2008 Z. z.   

Právny základ spracúvania 

osobných údajov:  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Čl. 6 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia EÚ 2016/679 (spracúvanie osobných údajov je 

nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa - poskytovanie sociálnej 
služby, vedenie evidencií; spracúvanie je nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti 

dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy – poskytovanie sociálnej 

služby),  
čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia EÚ 2016/679 (spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úloh 

realizovaných pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi – poskytovanie 

finančného príspevku). 

Ak je žiadateľom invalidný dôchodca, vo vzťahu k údajom týkajúcim sa jeho zdravia 

ako osobitným kategóriám jeho osobných údajov v spojení s právnym základom 

podľa § 78 ods. 6 zákona č. 18/2018  Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (právnym základom spracúvania predmetných údajov 
týkajúcich sa zdravia je osobitný predpis, ktorým je zákon č. 448/2008 Z. z.). 

Doba uchovávania osobných 

údajov: 

Počas doby trvania poskytovania sociálnej služby a následne po dobu 5 rokov v zmysle 

zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

Príjemcovia osobných údajov:  Len subjekty, ktorým sa osobné údaje poskytujú v zmysle všeobecne záväzných 

právnych predpisov 

Prenos do tretej krajiny:  Nie  

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:  Nie  
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