VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
číslo 6 / 2020
z 8. decembra 2020
o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie obyvateľov
mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice, v súlade s § 6 ods. 1
zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb.
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, sa uznieslo
na tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice (ďalej len
„nariadenie“) upravuje účel, podmienky, výšku a postup pri poskytovaní finančného príspevku
na stravovanie obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Podunajské
Biskupice.
§2
Účel poskytnutia príspevku
Účelom poskytovania finančného príspevku na stravovanie je pomôcť oprávnenej osobe
- znížiť výdavky vynaložené na stravovanie,
- zabezpečiť teplé jedlo,
- zamedziť ohrozeniu sociálnym vylúčením,
- zvýšiť kvalitu života v mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice.
§3
Všeobecné ustanovenia
(1) Finančný príspevok na stravovanie sa poskytuje obyvateľom mestskej časti BratislavaPodunajské Biskupice na zabezpečenie stravovania výlučne v určených zariadeniach
spoločného stravovania.
(2) Zoznam určených zariadení spoločného stravovania je zverejnený na webovom sídle
mestskej časti www.biskupice.sk , v Biskupických novinách a je k dispozícii na oddelení
sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky.
(3) Finančný príspevok na stravovanie sa poskytuje mesačne, maximálne na počet
pracovných dní v príslušnom kalendárnom mesiaci.
(4) Finančný príspevok na stravovanie sa poskytuje vo forme zľavnených stravných lístkov.
(5) Stravné lístky si oprávnená osoba zakúpi v príslušnom kalendárnom mesiaci na Miestnom
úrade mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice.
(6) Finančný príspevok na stravovanie sa poskytuje aj obyvateľom, ktorí majú zmluvu
s mestskou časťou Bratislava-Podunajské Biskupice na poskytovanie opatrovateľskej
služby.
(7) Mestská časť si vyhradzuje právo neposkytovať príspevok na stravovanie v prípade
vyčerpania schválených finančných prostriedkov na stravovanie obyvateľov v príslušnom
rozpočtovom roku.

§4
Oprávnená osoba
Oprávnenou osobou na poskytnutie finančného príspevku na stravovanie podľa tohto
nariadenia je fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území mestskej časti BratislavaPodunajské Biskupice minimálne 3 roky pred podaním žiadosti o príspevok na stravovanie a
a) je poberateľom starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku a nemá
žiaden iný príjem,
b) má ťažké zdravotné postihnutie a nie je jej poskytovaná celoročná pobytová sociálna služba
(s výnimkou soc. služby v útulku, domove na pol ceste, zariadení núdzového bývania,
zariadení podporovaného bývania),
c) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb.
§5
Výška finančného príspevku na stravovanie
(1) Osobe oprávnenej podľa tohto nariadenia je možné poskytnúť finančný príspevok na
stravovanie nasledovne:
a) v sume 2,30 eur na jeden obed, ak posudzovaný príjem nepresahuje sumu 332 eur
mesačne,
b) v sume 1,15 eur na jeden obed, ak posudzovaný príjem nepresahuje 439 eur mesačne,
c) v sume 0,60 eur na jeden obed, ak posudzovaný príjem nepresahuje sumu 546 eur
mesačne.
(2) Osobe oprávnenej podľa tohto nariadenia je možné poskytnúť finančný príspevok na
stravovanie v ZŠ Biskupická 21 nasledovne:
a) v sume 1,09 eur na jeden obed, ak posudzovaný príjem nepresahuje 332 eur mesačne,
b) v sume 0,29 eur na jeden obed, ak posudzovaný príjem nepresahuje 439 eur mesačne.
(3) Maximálna výška príjmu v jednotlivých príjmových pásmach podľa odseku 1 a odseku 2
sa bude každoročne, najskôr od 1. januára 2022, valorizovať podľa osobitného predpisu.1
(4) Suma, o ktorú sa príjmové pásma podľa ods. 1 upravia, bude zodpovedať mesačnej sume
zvýšenia starobného dôchodku.2
(5) Príjmové pásma upravené podľa predchádzajúcej vety, zverejní mestská časť na svojom
webovom sídle www.biskupice.sk a v Biskupických novinách.
§6
Prehodnocovanie poskytovania príspevku
(1) Poskytovanie príspevku a výšku príspevku vyplácaného oprávnenej osobe prehodnocuje
mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice jedenkrát ročne, najneskôr do 28. februára
príslušného kalendárneho roka.
(2) Oprávnená osoba, ktorej je finančný príspevok na stravovanie poskytovaný, je povinná
najneskôr do 15. februára príslušného kalendárneho roka predložiť aktuálne rozhodnutie
o výške dôchodku, resp. potvrdenie o príjme aj o príjme osôb žijúcich v spoločnej
domácnosti za ostatných 12 mesiacov.
(3) V prípade nedoručenia aktuálneho rozhodnutia o výške dôchodku, resp. potvrdenia o
príjme bude poskytovanie príspevku na stravovanie pozastavené. Poskytovanie príspevku
bude obnovené najskôr od najbližšieho kalendárneho mesiaca po doručení aktuálneho
rozhodnutia o výške dôchodku, resp. potvrdenia o príjme.
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podľa § 82 a § 293dx zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

(4) Oprávnená osoba, ktorej je poskytovaný finančný príspevok na stravovanie, je povinná
v lehote do 15 dní oznámiť oddeleniu sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky
akúkoľvek zmenu týkajúcu sa výšky jeho príjmu.
§7
Konanie o poskytnutí príspevku na stravovanie
(1) Konanie o poskytnutí príspevku sa začína podaním Žiadosti o poskytnutie príspevku
na stravovanie obyvateľov (ďalej len „žiadosť"), ktorá je zverejnená na webovom sídle
mestskej časti www.biskupice.sk alebo je k dispozícii na oddelení sociálnych vecí,
zdravotníctva a bytovej politiky.
(2) Oprávnená osoba, žiadateľ, je povinný priložiť k písomnej žiadosti doklady preukazujúce
oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia pomoci - aktuálne rozhodnutie o výške
dôchodku a čestné vyhlásenie, že nemá žiaden iný príjem, ak je žiadateľom o príspevok
na stravovanie dôchodca, resp. potvrdenie o príjme aj o príjme osôb žijúcich v spoločnej
domácnosti za ostatných 12 mesiacov a preukaz osoby ŤZP, resp. rozhodnutie o ŤZP, ak
je žiadateľom osoba podľa § 4, písm. b) a c).
(3) Mestská časť pri preverovaní oprávnenosti a opodstatnenosti poskytnutia finančného
príspevku na stravovanie môže zisťovať, či sa oprávnená osoba v predchádzajúcich 12
mesiacoch pred podaním žiadosti nedopustila porušenia všeobecne záväzných nariadení
mestskej časti, v prípade ich porušenia sa finančný príspevok na stravovanie neposkytne.
(4) 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.
(5) Finančný príspevok na stravovanie schvaľuje starosta na návrh oddelenia sociálnych vecí,
zdravotníctva a bytovej politiky.
(6) Ak mestská časť zistí, že finančný príspevok na stravovanie sa zneužíva na stravovanie
inej, než oprávnenej osoby alebo finančný príspevok nebol oprávnene v príslušnom
mesiaci využitý, mestská časť zastaví na dobu šiestich mesiacov poskytovanie príspevku
oprávnenej osobe, ktorá takéto zneužitie svojím konaním umožnila.
(7) V prípade, ak žiadateľ nemá nárok na finančný príspevok na stravovanie, môže si na
miestnom úrade mestskej časti zakúpiť stravné lístky na obedy v plnej sume do tých
stravovacích zariadení, v ktorých si za obvyklých podmienok nie je možné zakúpiť obed v
hodnote mestskou časťou predávaného stravného lístka.
(8) Stravné lístky na obedy je možné zakúpiť na miestnom úrade mestskej časti poslednú
stredu v príslušnom kalendárnom mesiaci.
§8
Záverečné ustanovenia

(1) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Podunajské
Biskupice č. 11/2019 zo dňa 24. septembra 2019 o poskytovaní finančného príspevku na
stravovanie dôchodcov.

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2021.

Mgr. Zoltán Pék, v.r.
starosta mestskej časti

