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Návrh 
 Doplnku č. 2 k internej smernici č. 38

IS - 38  Kritéria pre poskytovanie opakovaného finančného príspevku na 
čiastočnú kompenzáciu ceny obeda 

 
 

Návrh Doplnku č. 2 k IS 38 vyplynul zo zmeny v zabezpečovaní stravy dovozom obedov pre 
obyvateľov mesta Prievidza.  
Od 1.7.2012 mesto nebude zabezpečovať  dovoz obedov do domácnosti obyvateľov zo Zariadenia 
pre seniorov (ďalej len ZpS) Prievidza, ale tento  bude zabezpečený zmluvným dodávateľom. 
Naďalej bude príspevkové stravovanie zabezpečené aj v  školských jedálňach pri ZŠ a v ZpS.  

 
 

 
 
 

Návrh uznesenie 
 
 

Mestská rada 
 
I.  berie na vedomie: 

návrh  Doplnku č. 2 k internej smernici č. 38, IS – 38 Kritéria pre poskytovanie opakovaného 
finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda 

 
II.  odporúča – neodporúča MsZ: 

schváliť Doplnok č. 2 k internej smernici č. 38, IS – 38 Kritéria pre poskytovanie opakovaného 
finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda 

 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 
I.  berie na vedomie: 

návrh Doplnku č. 2 k internej smernici č. 38, IS – 38 Kritéria pre poskytovanie opakovaného 
finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda 
 

II.  schvaľuje - neschvaľuje MsZ: 
Doplnok č. 2 k internej smernici č. 38, IS – 38 Kritéria pre poskytovanie opakovaného 
finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda 
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Návrh   
Doplnku č.  2 

k  IS – 38 Kritéria na poskytovanie opakovaného finančného príspevku      na 
čiastočnú kompenzáciu ceny obeda 

 
 
 
1. V časti 1. Účel bod 1.1  sa dopĺňa na konci vety znenie: 
    „alebo zmluvného dodávateľa.“ 
 
2. V časti 2. Postup bod 2.1.6 sa ruší pôvodné znenie a nahrádza sa znením: 
     2.1.6  Príspevok na  stravovanie  bude poskytovaný v pracovných dňoch:  

a) v školských jedálňach pri ZŠ na území mesta, formou výdaja stravy do obedára, 
mimo školských prázdnin; 

   b)      v Zariadení pre seniorov na Ul. J. Okáľa, formou výdaja stravy do obedára; 
c)    u zmluvného dodávateľa. 

 
3. V časti 2. Postup sa za bod 2.1.8 vkladá nový bod 2.1.9 s týmto znením: 
     2.1.9 Príspevok na stravovanie mesto poukazuje mesačne jednotlivým stravovacím zariadeniam 

na účet, na základe požiadavky stravníka podľa výberu stravovacieho zariadenia.   
 
4. V časti 3. Záverečné ustanovenia sa nakoniec dopĺňajú  týmto znením: 
     Doplnok č. 2 k IS 38, IS -38 Kritéria na poskytovanie opakovaného finančného príspevok na 
čiastočnú kompenzáciu ceny obeda bol schválený uznesením MsZ č. ....../2012 zo dňa          26. 
6. 2012 a nadobúda účinnosť od 1. 7. 2012. 

 
5. Ostatné ustanovenia Internej smernice č. 38 ostávajú nezmenené. 
 
 
 
 
 
 
        JUDr. Katarína Macháčková 
         primátorka mesta 
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1. Účel 

1.1 Interná smernica upravuje poskytovanie opakovaného finančného príspevku na čiastočnú 
kompenzáciu ceny obeda pre obyvateľov mesta, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku, 
alebo pre svoj nepriaznivý zdravotný stav sú odkázaní na spoločné stravovanie, ktoré mesto 
zabezpečuje v zariadeniach ŠJ pri ZŠ a v Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta, alebo zmluvného dodávateľa.  

 

2. Postup 
 
2.1 Podmienky a postup poskytovania opakovaného finančného príspevku na čiastočnú 

kompenzáciu ceny obeda 
 
2.1.1. Opakovaný finančný príspevok na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda sa poskytuje 

obyvateľovi s trvalým pobytom na území mesta na základe písomnej žiadosti, ktorá musí 
obsahovať meno a priezvisko obyvateľa, jeho trvalý pobyt, údaje o fyzických osobách, 
ktoré sa s obyvateľom spoločne posudzujú. 

2.1.2 Žiadateľ je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce pre poskytnutie opakovaného 
finančného príspevku na stravovanie, t. j. aktuálnu výšku jeho príjmu (platný výmer 
o starobnom alebo invalidnom dôchodku), preukázať príjem fyzických osôb, ktoré sa 
s obyvateľom spoločne posudzujú a umožniť povereným zamestnancom MsÚ návštevu 
v byte. 

2.1.3 Pri posudzovaní žiadosti sa bude zohľadňovať, či obyvateľ nie je dlžníkom mesta. 
2.1.4 Žiadateľ nemá vyživovaciu povinnosť voči nezaopatreným deťom. 
2.1.5 Opakovaný finančný príspevok na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda môže mesto 

poskytnúť: 
  vo výške 1,16 € (35 Sk) žiadateľovi s príjmom maximálne do 1,3 násobku životného      
  minima 

vo výške 0,83 € (25 Sk) žiadateľovi s príjmom maximálne do 1,5 násobku životného 
minima v počte pracovných dní v príslušnom mesiaci. 

2.1.6 Stravovanie bude poskytované : 
- v ŠJ pri ZŠ na území mesta formou výdaja stravy do obedára  počas prevádzky 
v pracovných dňoch mimo školských prázdnin 
- v Zariadení pre seniorov na ulici J. Okáľa č. 6 formou priameho stravovania, alebo výdaja 
stravy do obedára prostredníctvom opatrovateľskej služby, t. j.  dovozu obedov do 
domácnosti žiadateľa, kde je možné odoberať stravu aj počas školských prázdnin a voľných 
dní. 

Príspevok na  stravovanie  bude poskytovaný v pracovných dňoch:  
b) v školských jedálňach pri ZŠ na území mesta, formou výdaja stravy do obedára, mimo 

školských prázdnin; 
c) v Zariadení pre seniorov na Ul. J. Okáľa, formou výdaja stravy do obedára; 
d) u zmluvného dodávateľa. 

 
2.1.7   Žiadateľ, ktorému bol priznaný opakovaný finančný príspevok na stravovanie je    
 povinný okamžite hlásiť akúkoľvek zmenu svojho príjmu alebo príjmu fyzických osôb, 

ktoré sa s ním posudzujú a všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré majú vplyv na  
poskytovaný príspevok. 

2.1.8 Neoprávnene prevzatú dávku je žiadateľ povinný vrátiť do pokladne mesta. 
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2.1.9 Príspevok na stravovanie mesto poukazuje mesačne jednotlivým stravovacím zariadeniam 
na účet, na základe požiadavky stravníka podľa výberu stravovacieho zariadenia.   

 
 
2.2 Okruh obyvateľov pre poskytovanie opakovaného finančného príspevku na čiastočnú 

kompenzáciu ceny obeda        
    
   -  obyvateľ, ktorý je poberateľom starobného dôchodku 
   -  obyvateľ, ktorý je poberateľom invalidného dôchodku so znížením pracovného   
       potenciálu nad 70 % v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení   
       v platnom znení. 

 
 

3. Záverečné ustanovenia 
  
 Touto smernicou Internou smernicou sa rušia kritéria pre poskytovanie opakovaného 

finančného príspevku na stravovanie pre obyvateľov mesta schválené uznesením MsZ č. 
194/2004 zo dňa 29.9.2004. 

 Doplnenie kritérií bolo schválené uznesením MsZ č. 326/2008 zo dňa 30.9.2008. 
 Tieto kritéria nadobudli účinnosť 1.10.2008. 
 Doplnenie kritérií bolo schválené uznesením MsZ č. 44/2009 zo dňa 24.2.2009. 
    Doplnok  č. 2  k  IS  38, IS -38   Kritéria  na  poskytovanie  opakovaného finančného 

príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda bol schválený uznesením MsZ        č.     
....../2012 zo dňa 26.6.2012 a nadobúda účinnosť od 1. 7. 2012. 

 
4. Pojmy a skratky 
 
5. Pojmy neobsahuje 
 
6.   Skratky 
 MsZ  - Mestské zastupiteľstvo 
 MsÚ  - Mestský úrad 
 ŠJ pri ZŠ - Školská jedáleň pri Základnej škole 
 IS  - Interná smernica 
 
7. Odkazy a poznámky 
 
8. Súvisiace normy a predpisy 
 - Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 
 - Zákon 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 platnom znení 
     - Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení 
 - Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v platnom znení 
 
9. Interné dokumenty 
 
10. Rozdeľovník 
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 - sekretariát primátora mesta 
 - sekretariát prednostu MsÚ 
 - vedúci odborov MsÚ 
  

  - útvar hlavnej kontrolórky mesta 
 - referent pre opatrovateľskú  službu 
 - referent pre dôchodcov 
 
11. Prílohy 
 Príloha č. 1: Žiadosť o poskytnutie opakovaného finančného príspevku na čiastočnú 
   kompenzáciu ceny obeda. 
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