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Zásady poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcov 

 

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch (ďalej len „MsZ“), na základe § 1 ods. 2 a  § 11 ods. 4 

písm. a) Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení 

neskorších predpisov schvaľuje tieto 

  Z Á S A D Y   

P O S K Y T O V A N I A  F I N A N Č N É H O  P R Í S P E V K U  

N A  S T R A V O V A N I E  D Ô C H O D C O V  

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

1) Zásady poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcov (ďalej „Zásady“) 

vymedzujú podmienky poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcov 

(ďalej „príspevok“), výšku príspevku a spôsob zabezpečenia stravovania dôchodcov. 

2) Príspevok podľa týchto Zásad má charakter nenávratnej finančnej pomoci Mesta 

Krompachy, vo výške schválenej  v rozpočte  na príslušný kalendárny rok, na ktorú žiadateľ 

nemá právny nárok. 

Čl. 2 

Základné pojmy 

Na účely týchto Zásad sa rozumie 

a) poskytovateľom Mesto Krompachy, 

b) príjemcom občan, ktorému bol priznaný príspevok, 

c) dodávateľom subjekt, oprávnený poskytovať stravovacie služby, ktorý má 

s poskytovateľom uzavretú platnú zmluvu za účelom stravovania dôchodcov. 

 

Čl. 3 

Podmienky poskytovania príspevku 

1) Príspevok sa môže poskytnúť žiadateľovi, ktorý oň požiada písomne a spĺňa tieto 

podmienky:  

a) trvalý pobyt na území mesta Krompachy, 

b) je poberateľom  starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku, 

c) výška príjmu žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb nepresahuje 2,1 násobok 

životného minima. 1 

2) Príspevok sa neposkytne žiadateľovi, ktorý má nevyrovnané finančné záväzky voči 

poskytovateľovi (miestne dane, nájom a služby spojené s užívaním bytu, miestne poplatky 

za komunálny odpad a pod.). 

3) Písomná žiadosť obsahuje osobné údaje žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb, 

údaje o ekonomickej situácii,  čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ  a spoločne posudzované  

osoby nemajú iný príjem podliehajúci dani z príjmov fyzických osôb,  čestné vyhlásenie 

žiadateľa o tom, že nemá nevyrovnané záväzky voči poskytovateľovi. K žiadosti žiadateľ 

doloží rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku.  

                                                 
1 § 2 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  
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4) Ak žiadosť nie je úplná, alebo ak k nej nie sú priložené potvrdenia a doklady podľa 

predchádzajúceho odseku, Mesto Krompachy vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti. Ak žiadateľ 

do 14 dní od vyzvania nedoplní svoju žiadosť, alebo nepredloží požadované doklady a potvrdenia, 

žiadosť bude zamietnutá. 

5) Na základe vyhodnotenia podmienok stanovených v týchto Zásadách, poskytovateľ 

informuje žiadateľa o priznaní resp. nepriznaní príspevku písomným oznámením.  

2) Príspevok sa poskytuje príjemcovi opakovane mesačne po dobu trvania podmienok na jeho 

poskytnutie. 

6) Príjemcovi sa príspevok odníme, ak za posledných 6 mesiacov príspevok nevyužil. 

V prípade záujmu o príspevok musí opätovne požiadať o jeho priznanie. 

7) Ak poskytovateľ zistí, že príspevok sa zneužíva na stravovanie inej osoby než príjemcu,  

poskytovateľ odníme poskytovanie príspevku príjemcovi, ktorý takéto zneužitie svojim 

konaním umožnil.  

Čl. 4 

Výška príspevku 

1) Výška príspevku na jeden obed je vzhľadom k príjmu žiadateľa a výške životného minima  

nasledovná:  

a) 1,00 €; ak príjem žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb nepresahuje 1,7 násobok 

životného minima alebo sa mu rovná, 

b) 0,50 €;  ak príjem žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb  je v rozmedzí od 1,7001 

násobku do 2,1 násobku životného minima vrátane. 

2) Sumu jednotlivých príjmových pásiem upravenú podľa predchádzajúceho odseku 

poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle www.krompachy.sk; zmena príjmových 

pásiem  sa mení v súvislosti s úpravou súm životného minima vždy k 1. júlu bežného 

kalendárneho roka. 2   

Čl. 5 

Spôsob zabezpečenia stravovania 

1) Poskytovateľ prispieva na jedno teplé jedlo (polievka a hlavné jedlo) v deň, kedy je strava 

dodávateľom podávaná. 

2) Stravovanie je zabezpečené v školských jedálňach pri základných školách na území mesta 

a v zariadeniach spoločného stravovania,  s ktorým má poskytovateľ na tento účel uzavretú 

zmluvu.   

3) Príjemca si stravu objednáva priamo u dodávateľa, pričom nárok na príspevok dokladuje 

oznámením o poskytovaní príspevku. 

4) Príjemca uhrádza rozdiel medzi výškou stravnej jednotky a príspevkom priamo 

v stravovacom zariadení dodávateľa, podľa skutočne odobratého množstva stravy. 

5) Poskytovateľ uhrádza dodávateľovi príspevok priznaný príjemcovi podľa skutočne 

odobratého množstva stravy, a to na základe doručenej faktúry. 

 

                                                 
2 § 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  

http://www.krompachy.sk/
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Čl. 6 

Osobitné ustanovenia 

1) Každú zmenu vo výške príjmu je príjemca povinný ohlásiť poskytovateľovi a doložiť 

potvrdenie o jeho výške v lehote 14 dní od zmeny príjmu. 

2) Posudzovanie nároku na príspevok sa robí dvakrát ročne, a to v januári kalendárneho roka, 

kedy sú valorizované dôchodky a v júli kalendárneho roka, kedy sa upravuje životné 

minimum. V týchto termínoch sa zároveň preverujú aj finančné záväzky voči 

poskytovateľovi. 

3) V prípade zmeny výšky príjmu posúdi poskytovateľ zatriedenie príjemcu od prvého dňa 

nasledujúceho mesiaca, v ktorom došlo k zmene príjmu. 

4) V prípade, ak príjemca príspevku uviedol nepravdivé údaje, ktoré majú vplyv 

na poskytnutie alebo výšku príspevku v zmysle týchto Zásad, alebo ak neoznámil zmenu 

vo výške príjmu podľa ods. 1 tohto článku, je povinný poskytnutý príspevok v plnej výške 

vrátiť do 14 dní odo dňa zistenia nepravdivých údajov, alebo odo dňa zistenia neoznámenia 

výšky príjmu. Na vymáhanie vyplateného príspevku sa vzťahujú príslušné ustanovenia 

Občianskeho zákonníka. 

5) Poskytovateľ si vyhradzuje právo kontrolovať použitie ním poskytnutého príspevku  

a v prípade zistenia neoprávneného použitia vyplateného príspevku vyvodiť zákonné 

sankčné opatrenia. 

Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 

1) Príspevky priznané pred účinnosťou týchto Zásad sa prehodnotia podľa podmienok daných 

týmito Zásadami. 

2) Poskytovateľ si vyhradzuje právo nevyplácať príspevok v prípade vyčerpania schválených 

finančných prostriedkov na stravovanie v príslušnom rozpočtovom roku. 

3) Každá zmena v ustanoveniach týchto Zásad môže byť uskutočnená až po schválení MsZ. 

4) Tieto Zásady boli schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Krompachoch 

č. 22/E.17 dňa 17. 9. 2020.  

5) Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť  1. októbra 2020. 

6) Dňom nadobudnutia účinnosti týchto Zásad sa rušia Zásady poskytovania finančného 

príspevku na stravovanie dôchodcov schválené  Uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch č. 18/D-13 dňa 16. decembra 2008, Doplnok č. 1 schválený   Uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 3/E.14  dňa 23. februára 2011 a Doplnok č. 2 

schválený   Uznesením Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 36/C.17 dňa 

13. decembra 2017 

 

 

 

 

Ing. Iveta Rušinová 

primátorka mesta 


