
Dôvodová správa 
pre zmenu poskytovania finančného príspevku na stravovanie 

 
 
 

Mesto Prievidza poskytuje v súčasnosti opakované finančné príspevky na stravovanie 
dôchodcov podľa IS–38 pre 32 občanov, z ktorých 25 občanov poberá príspevok v sume 0,83 
€/obed a   7  občanov poberá príspevok v sume 1,16 €/obed. 

 
Príspevok sa poskytuje žiadateľovi s príjmom maximálne do 1,5 násobku sumy životného 

minima, čo u jednotlivca vzhľadom na súčasnú výšku životného minima predstavuje  sumu 
297,13 € a u manželskej dvojice sumu 504,42 €.  

 
 

Prehľad poskytovaných príspevkov v jednotlivých stravovacích zariadeniach: 
 
Názov 
stravovne 

Stravná 
jednotka 
v plnej sume 

Stravník          
pri príspevku 
mesta  1,16 € 
dopláca 
nasledovnú  
sumu  

Stravník      
pri príspevku 
mesta 0,83 € 
dopláca 
nasledovnú 
sumu 

Počet stravníkov 

Zariadenie 
pre seniorov  

2,44 € 1,28 € 1,61 € 1 osoba 

Reštaurácia 
Turbína 
(zmluvný 
partner) 

2,76 €,  
pri dovoze 
3,20 € 

1,60 €,  
pri dovoze 2,04 € 

1,93 €; 
pri dovoze 
2,37 €  

9 osôb 

ŠJ pri ZŠ 2,51 € 1,35 € 1,68 € 22 osôb 
Reštaurácia 
A- klub 
(zmluvný 
partner) 

2,84 € 1,68 € 2,01 € 0 osôb 

 
 

Výška finančného príspevku na stravovanie nebola od roku 2008 upravovaná, ale výška 
stravnej jednotky v jednotlivých stravovniach, okrem Zariadenia pre seniorov v Prievidzi, sa 
zvyšovala niekoľkokrát.  
 

Doplnkom č. 3 k internej smernici navrhujeme zmeniť výšku opakovaného finančného 
príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda so zámerom zvýšiť počet  obyvateľov mesta, 
ktorým  mesto Prievidza umožní stravovanie, a tým z časti zmierni a zlepší ich životné 
podmienky z dôvodu nízkeho príjmu. Príspevkové stravovanie dôchodcov navrhujeme upraviť 
do troch pásiem podľa príjmu, čím predpokladáme nárast príspevkových stravníkov najmenej 
o 50%.  
 



Prehľad finančného čerpania za jednotlivé obdobia: 
 
Rok Rozpočet Čerpanie % plnenie rozpočtu Počet poberateľov 
2011 7 700,- € 6 187,- € 80,50 % 40 obyvateľov 
2012 6 000,-  € 3 933,- € 65,50 % 32 obyvateľov 
2013 6 000,- € 4 605- € 76,75 % 36 obyvateľov 
2014 11 800,- € k 28.3.2014 – 

1853,-  €  
           15,70 % 32 obyvateľov 

predpoklad 
po úprave 
od 1.6.2014 

11 800,- € 9 600,- € 81,36 % 80 obyvateľov 

 
 

V rozpočte mesta na rok 2014 je schválená finančná rezerva,  nakoľko stravníci 
nevyužijú stravovanie v každý pracovný deň a tiež  2 mesiace  nie sú v prevádzke školské 
jedálne pri ZŠ a stravníci nemajú záujem o náhradné stravovanie v Zariadení pre seniorov 
a u zmluvných dodávateľov. Vzhľadom na uvedené, nebudú mať navrhované zmeny 
v poskytovaní opakovaného finančného príspevku na stravovanie dôchodcov  vplyv na zvýšenie 
finančných prostriedkov na položke stravovanie dôchodcov v roku 2014. 
 

Navrhujeme prijať predkladané zmeny, t. j. Doplnok č. 3 k IS – 38 Kritéria pre 
poskytovanie opakovaného finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda s 
účinnosťou  od 1. 6. 2014. 
 



Návrh uznesenia 
 

Mestská rada 
      uznesenie č. ...../2014 

 
I.  berie na vedomie: 

návrh Doplnku č. 3 k Internej smernici č. 38 - Kritériá na poskytovanie 
opakovaného finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda  
 

II.  odporúča – neodporúča MsZ: 
schváliť Doplnok č. 3 k  Internej smernici č. 38 - Kritéria na poskytovanie 
opakovaného finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda 
 
 

Mestské zastupiteľstvo 
uznesenie č. ...../2014 

 
I.  berie na vedomie: 

návrh Doplnku č. 3 k Internej smernici č. 38 - Kritéria na poskytovanie 
opakovaného finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda  

 
 

II.  schvaľuje - neschvaľuje MsZ: 
Doplnok č. 3  k Internej smernici č. 38 - Kritéria na poskytovanie opakovaného 
finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda 



 
Doplnok č.  3 

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

 
 
 
1. V časti 2. Postup sa v bode 2.1.5 vypúšťa pôvodné znenie  a nahrádza sa znením: 

 Opakovaný  finančný príspevok na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda môže mesto   
poskytnúť na základe príjmu žiadateľa a to nasledovne:  

 
Pásmo Príjem/mesiac/ 

jednotlivec 
Príjem/mesiac/ 

manželská dvojíca 
Finančný príspevok 

mesta 

I. do výšky 300,00 € do výšky 500,00 € 1,20 € 
II. do výšky 340,00 € do výšky 540,00 € 0,80 € 
III. do výšky 380,00 € do výšky 580,00 € 0,40 € 

 
 . 
2. V časti 3. Záverečné ustanovenia sa text dopĺňa  týmto znením: 
     Doplnok č. 3 k IS  - 38 Kritériá na poskytovanie opakovaného finančného príspevku              

na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda bol schválený uznesením MsZ č. ......../2014 dňa          
29. 4. 2014 a nadobúda účinnosť od 1. 6. 2014. 

 
3. Ostatné ustanovenia Internej smernice č. 38 ostávajú nezmenené. 
 
 
 
 
 
 
        JUDr. Katarína Macháčková 
         primátorka mesta 
 
 
 
 
 
 . 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


