
 

 

 

M E S T O   S V Ä T Ý   J U R 

Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29,  900 21  Svätý Jur 

 

Vo Svätom Jure, 14.03.2023     číslo materiálu     

 

 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva 

Dňa 22. 03. 2023 

 

 

4. bod rokovania Všeobecne záväzné nariadenia 

Názov materiálu VZN o poskytnutí príspevku na stravovanie dôchodcov 

Materiál obsahuje 

 

➢ Správa 

➢ Návrh VZN č. 2/2023 o poskytnutí príspevku na stravovanie 

dôchodcov 

 

1. Návrh uznesenia: 

MsZ schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2023 o poskytnutí príspevku na 

stravovanie dôchodcov. 

 
Celkový počet 

poslancov MsZ 
Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval 

PROTI 

Zdržal sa Nehlasoval 

11      

 

2. Návrh uznesenia: 

MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu:  
 

funkčná 

klasifikácia 
položka 

programový 

rozpočet 

Kód 

zdroja 
Názov Zmena v € 

10.1.2 642002 13.1. 41 Opatrovateľská služba -3 000,- € 

10.2.0 637014 13.2 41 Obedy- stravovanie dôchodcov +3 000,- € 

 

 
Celkový počet 

poslancov MsZ 
Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval 

PROTI 

Zdržal sa Nehlasoval 

11      

 

Stanoviská komisií:  
 

Komisia finančného riadenia mesta, projektov a programov:  

Komisia odporúča schválenie VZN o príspevku na stravovanie dôchodcov s úpravou 

stanovených hraníc podpory o výšku inflácie 12,8% (variant 2).    

           (8:0:0) 
 

Komisia územného rozvoja výstavby a ochrany kultúrnych pamiatok: 

Komisia odporúča schváliť.        (9:0:0) 
 

 

 

 

 

4. 1. 



 

Komisia sociálnych vecí, rodiny a verejného poriadku:  

Predseda navrhuje doplniť čl. 1 ods. h) príspevok na stravovanie schvaľuje primátor mesta                  

na odporúčanie komisie sociálnych vecí, rodiny a verejného poriadku.   

Komisia odporúča schváliť zmenu VZN podľa návrhu č. 2 - z dôvodu výšky inflácie 

zverejnenej Štatistickým úradom SR.      (6:0:0) 

 

Komisia pre šport, kultúru a podnikanie: 

Komisia odporúča schváliť VZN o príspevku na stravovanie dôchodcov podľa predloženého 

návrhu č.2.          (6:0:1) 
 

 

Komisia pre vinohradníctvo, poľnohospodárstvo a životné prostredie: 

Komisia sa stotožňuje s návrhom Komisie sociálnych vecí, rodiny a verejného poriadku: 

„...navrhuje doplniť čl. 1 ods. h) príspevok na stravovanie schvaľuje primátor mesta na 

odporúčanie komisie sociálnych vecí, rodiny a verejného poriadku.“   

Komisia odporúča schváliť zmenu VZN podľa návrhu č. 2 - z dôvodu výšky inflácie 

zverejnenej Štatistickým úradom SR.      (6:0:0) 

 

                            

Stanovisko Mestskej rady: 

Všeobecné záväzné nariadenie o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov zvýšenie 

o 12,8%, ostatné sa nemení.        (3:0:0) 

 

                 

Správa spracovateľa: 

Na návrh komisie sociálnych vecí, rodiny a verejného poriadku predložilo mesto Svätý Jur 

zmenu VZN o príspevku na stavovanie dôchodcov. Po prerokovaní vo všetkých komisiách 

a v MsR predkladáme na schválenie odporučené uznesením úpravu výšky príjmu z dôvodu 

výšky inflácie zverejnenej Štatistickým úradom za rok 2022, čo je 12,8 %: 

a) ak je výška jeho príjmu do 406,00 € príspevok vo výške je v sume 3,- €/obed, 

b) ak je výška jeho príjmu v rozmedzí od 406,01 € do 598,00 € výška príspevku je 

v sume 2,- €.  

 

Zároveň je nutné schváliť zmenu rozpočtu, ktorú predstavuje presun finančných prostriedkov 

z účtu opatrovateľskej služby.   

 

Dopĺňa sa § 2 Podmienky poskytovania príspevku: 

f)  je povinný v lehote 30 dní oznámiť referátu sociálnych vecí akúkoľvek zmenu 

týkajúcu sa výšky jeho príjmu, 

g) má vyrovnané všetky záväzky voči Mestu Svätý Jur a v predchádzajúcich  12 

mesiacoch pred podaním žiadosti sa nedopustil porušenia VZN Mesta Svätý Jur, 

v prípade ich porušenia sa finančný príspevok neposkytne. 

 

Vyjadrenie predkladateľa: 

1. Odporúčame schváliť VZN č.2/2023 o poskytnutí príspevku na stravovanie dôchodcov 

2. Odporúčame schváliť zmenu rozpočtu.  

 

 

 

 

 

predkladá: Ing. Šimon Gabura, primátor mesta 

spracoval: Ing. Ivona Švorcová, referát sociálnych vecí 
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Mesto Svätý Jur 
Všeobecné záväzné nariadenie č. XX/2023 

 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Svätý Jur, v súlade s  § 6 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zariadení v znení neskorších predpisov vydáva  všeobecné záväzné nariadenie o poskytovaní 

príspevku na stravovanie dôchodcov. 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie č.  XX/2023 

O poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov. 
 

§ 1 

Predmet úpravy 

 

          Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky a účel poskytovania príspevku, 

výšku príspevku a spôsob zabezpečenia stravovania dôchodcov s trvalým pobytom na území 

mesta Svätý Jur (ďalej len „mesto“). Príspevok je nenárokovateľná finančná podpora.  

  

§ 2 

Podmienky poskytovania príspevku 

 

1. Príspevok na stravovanie sa poskytuje občanovi, ktorý: 

 

a) je prihlásený k trvalému pobytu na území mesta minimálne 2 roky v čase podania 

žiadosti, 

b) je poberateľom starobného dôchodku, 

c) alebo je poberateľom invalidného dôchodku (invalidita podľa právoplatného rozhodnutia 

alebo posudku Sociálnej poisťovne s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú 

činnosť nad 70 %), 

d) alebo je poberateľom sociálneho dôchodku, 

e) alebo pre svoj nepriaznivý zdravotný stav je odkázaný na spoločné stravovanie, ak jeho 

stravovanie nemožno zabezpečiť inak,  

f) je povinný v lehote 30 dní oznámiť referátu sociálnych vecí akúkoľvek zmenu týkajúcu 

sa výšky jeho príjmu, 

g) má vyrovnané všetky záväzky voči Mestu Svätý Jur a v predchádzajúcich 12 mesiacoch 

pred podaním žiadosti sa nedopustil porušenia VZN Mesta Svätý Jur, v prípade ich 

porušenia sa finančný príspevok neposkytne. 

 

2. Nárok na poskytovanie príspevku občan preukazuje: 

 

a) platným občianskym preukazom, na preukázanie trvalého pobytu v meste, 

b) rozhodnutím Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku alebo potvrdením Slovenskej 

pošty o výške a druhu dôchodku  

c) čestným vyhlásením o tom, že nemá iný peňažný alebo nepeňažný príjem,  podliehajúci 

dani z príjmov fyzických osôb. 
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§ 3 

Výška príspevku 

 

1. Mesto môže občanovi na jeho žiadosť poskytnúť príspevok na stravovanie z rozpočtu 

mesta ak je stravník poberateľom dôchodku ako jediného zdroja príjmu nasledovne:  

 

a) ak je výška jeho príjmu do 402,50 € príspevok v sume 3,00 €/ obed, 

b) ak je výška jeho príjmu v rozmedzí od 402,51 € do 592,50 € v sume 2,00 €/ obed.  

 

2. Suma jednotlivých pásiem podľa bodu 1 tohto článku sa bude od 01. 01. 2024 

každoročne upravovať vždy k 1. januáru príslušného roka, pričom úprava bude 

zodpovedať každoročnej valorizácii dôchodkov.   

 

 

§ 4 

Spôsob zabezpečenia stravovania 

 

1. Žiadateľ predloží Mestskému úradu vo Svätom Jure, Prostredná 29, písomnú žiadosť 

o poskytovanie príspevku na stravovanie. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o výške príjmu 

– starobného, invalidného, vdovského alebo sociálneho dôchodku a čestné prehlásenie 

o tom, že nemá iný peňažný alebo nepeňažný príjem podliehajúci dani z príjmov 

fyzických osôb. 

2. Žiadateľovi bude poskytnuté stravovanie v rozsahu jednej stravnej jednotky počas 

pracovných dní v príslušnom roku. Stravná jednotka pozostáva z polievky a hlavného 

jedla. 

3. Mesto poskytuje príspevok na stravovanie dôchodcov v stravovacích zariadeniach                  

na území mesta Svätý Jur. 

4. Občan si stravu objednáva priamo v príslušnom stravovacom zariadení, pričom nárok                

na príspevok dokladuje oznámením Mestského úradu Svätý Jur. 

5. Občan uhrádza cenu podľa skutočne odobratého množstva stravy priamo v stravovacom 

zariadení. 

6. Mesto uhrádza stravovaciemu zariadeniu príspevok priznaný dôchodcovi na základe 

predloženej faktúry podľa skutočne odobratého množstva stravy. 

7. Príspevok sa obyvateľom mesta poskytuje z objemu finančných prostriedkov vyčlenených 

na tento účel z rozpočtu mesta, maximálne do výšky schválenej v rozpočte.           

                          

§5 

Záverečné ustanovenia 

 

Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené MsZ dňa 22.3.2023 a nadobúda účinnosť                    

15. dňom zverejnenia na úradnej tabuli mesta Svätý Jur.  
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§ 6 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušuje  sa VZN  č. 2/2022 o poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Šimon Gabura 

   primátor mesta  

 

 

 

 

Návrh na pripomienkovanie bol zverejnený na úradnej tabuli a www.svatyjur.sk: 

odo dňa:  28. 2. 2023 

do dňa:    15. 3. 2023 

Po schválení Mestským zastupiteľstvom bol zverejnený na úradnej tabuli a www.svatyjur.sk: 

odo dňa:   

do dňa:     

http://www.svatyjur.sk/
http://www.svatyjur.sk/


VZN č. 2/2023 o poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov 

MESTO SVÄTÝ JUR 
 

Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, 900 21  Svätý Jur  
 
´ 
 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Svätý Jur, v súlade s  § 6 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších predpisov vydáva  všeobecné 

záväzné nariadenie o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov. 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2023 

O poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov. 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

 

          Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky a účel poskytovania príspevku, 

výšku príspevku a spôsob zabezpečenia stravovania dôchodcov s trvalým pobytom na území 

mesta Svätý Jur (ďalej len „mesto“). Príspevok je nenárokovateľná finančná podpora.  

  

§ 2 

Podmienky poskytovania príspevku 

 

1. Príspevok na stravovanie sa poskytuje občanovi, ktorý: 

a) je prihlásený k trvalému pobytu na území mesta minimálne 2 roky v čase podania 

žiadosti, 

b) je poberateľom starobného dôchodku, 

c) alebo je poberateľom invalidného dôchodku (invalidita podľa právoplatného rozhodnutia 

alebo posudku Sociálnej poisťovne s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú 

činnosť nad 70 %), 

d) alebo je poberateľom sociálneho dôchodku, 

e) alebo pre svoj nepriaznivý zdravotný stav je odkázaný na spoločné stravovanie, ak jeho 

stravovanie nemožno zabezpečiť inak. 

 

2. Nárok na poskytovanie príspevku občan preukazuje: 

a) platným občianskym preukazom, na preukázanie trvalého pobytu v meste, 

b) rozhodnutím Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku alebo potvrdením Slovenskej 

pošty o výške a druhu dôchodku  

c) čestným vyhlásením o tom, že nemá iný peňažný alebo nepeňažný príjem,  podliehajúci 

dani z príjmov fyzických osôb. 

 

 

§ 3 

Výška príspevku 

 

1. Mesto môže občanovi na jeho žiadosť poskytnúť príspevok na stravovanie z rozpočtu 

mesta ak je stravník poberateľom dôchodku ako jediného zdroja príjmu nasledovne:  

 

a) ak je výška jeho príjmu do 406,- € príspevok v sume 3,00 €/ obed, 

b) ak je výška jeho príjmu v rozmedzí od 406,01 € do 598,- € v sume 2,00 €/ obed.  

 

 



VZN č. 2/2023 o poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov 

§ 4 

Spôsob zabezpečenia stravovania 

 

1. Žiadateľ predloží Mestskému úradu vo Svätom Jure, Prostredná 29, písomnú žiadosť 

o poskytovanie príspevku na stravovanie. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o výške príjmu 

– starobného, invalidného, vdovského alebo sociálneho dôchodku a čestné prehlásenie 

o tom, že nemá iný peňažný alebo nepeňažný príjem podliehajúci dani z príjmov 

fyzických osôb. 

2. Žiadateľovi bude poskytnuté stravovanie v rozsahu jednej stravnej jednotky počas 

pracovných dní v príslušnom roku. Stravná jednotka pozostáva z polievky a hlavného 

jedla. 

3. Mesto poskytuje príspevok na stravovanie dôchodcov v stravovacích zariadeniach na 

území mesta Svätý Jur. 

4. Občan si stravu objednáva priamo v príslušnom stravovacom zariadení, pričom nárok na 

príspevok dokladuje oznámením Mestského úradu Svätý Jur. 

5. Občan uhrádza cenu podľa skutočne odobratého množstva stravy priamo v stravovacom 

zariadení. 

6. Mesto uhrádza stravovaciemu zariadeniu príspevok priznaný dôchodcovi na základe 

predloženej faktúry podľa skutočne odobratého množstva stravy. 

7. Príspevok sa obyvateľom mesta poskytuje z objemu finančných prostriedkov vyčlenených 

na tento účel z rozpočtu mesta, maximálne do výšky schválenej v rozpočte.           

§5 

Záverečné ustanovenia 

 

Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené MsZ dňa 22.3.2023 a nadobúda účinnosť 15. 

dňom zverejnenia na úradnej tabuli mesta Svätý Jur.  

 

 

§ 6 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušuje  sa VZN  č. 2/2022 o poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Šimon Gabura 

       primátor mesta  
 

Návrh na pripomienkovanie bol zverejnený na úradnej tabuli a www.svatyjur.sk: 

odo dňa:  28. 2. 2023 

do dňa:    15. 3. 2023 

Po schválení Mestským zastupiteľstvom bol zverejnený na úradnej tabuli a www.svatyjur.sk: 

odo dňa:  23. 3. 2023 

do dňa:  trvá   
 

http://www.svatyjur.sk/
http://www.svatyjur.sk/

