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Z  Á  S  A D  Y, 
ktorými sa  určuje postup pri poskytovaní stravovania dôchodcom 

a zdravotne postihnutým občanom v meste Púchov 
 

 
 
 
 
 
 
Zásady nadobúdajú platnosť dňom: 13.04.2011 
Zásady nahrádzajú: Zásady z 1.3.2009 schválené Uznesením MsZ č.55/2008 
Uznesenie MsZ č. : 26/2011 
Zásady vypracovala: Mgr. Viera Češková 
    ved. oddelenia ŠKSVaŠ 

 
 
 
 
 
        Mgr. Marián Michalec 
        primátor mesta 
 
 
 
       
 

Predkladá:  Irena Kováčiková    Dátum vydania: 29.03.2011     
         poslanec MsZ     Dátum revízie: 
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1. Účel vydania zásad a rozsah platnosti 
 

Tieto zásady sú vydané za účelom stanovenia podmienok poskytovania stravovania  
dôchodcom a zdravotne postihnutým občanom, ktorí sú obyvateľmi  mesta Púchov, v 
zmysle § 6 ods 1. zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v meste 
Púchov.   
Poskytovanie stravovania nie je nárokovateľnou sluţbou.  
Tieto zásady upravujú a vzťahujú sa na poskytovanie sluţby vo forme  stravovania 
dôchodcom a zdravotne postihnutým občanom. 
 
 
2. Súvisiace predpisy 
 
- Zák. č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení 
 
3. Pojmy a skratky 
 
MsÚ  - mestský úrad 
MsZ  - mestské zastupiteľstvo 
ZŤP  - zdravotne ťaţko postihnutý 
ZŤP/S  - zdravotne ťaţko postihnutý so sprievodcom 
TSK  - Trenčiansky samosprávny kraj 
ÚPSVaR - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
 
4. Popis činnosti 
 
4.1.  Stravovanie dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov je sluţba, ktorú 
Mesto Púchov poskytuje v rámci svojho sociálneho programu občanom mesta, ktorí 
sú poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku a občanom, ktorí sú pre svoj 
nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na spoločné stravovanie, za podmienok 
stanovených v týchto zásadách. 
 
4.2.   Stravovanie je zabezpečované v zariadeniach školského stravovania, ktorých 
zriaďovateľom je Mesto Púchov, TSK, v domovoch dôchodcov, ktorých 
zriaďovateľom je TSK a v zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je ÚPSVaR. 
 
4.3. Záujemca o stravovanie, ktorý spĺňa podmienky stanovené týmito zásadami, 
musí o poskytovanie sluţby poţiadať písomne. 
 
4.4. Záujemca o stavovanie, ktorý splnil podmienky stanovené týmito zásadami a je 
mu predmetná sluţba zabezpečovaná, sa pre účely týchto zásad  nazýva „stravník“. 
 
Podpora dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov sa poskytuje občanovi 
spĺňajúcemu podmienky podľa týchto zásad z objemu finančných prostriedkov 
vyčlenených na tento účel z rozpočtu mesta Púchov,  maximálne do výšky 
schválenej v rozpočte.  
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5. Predmet služby 
5.1. Predmetom sluţby je poskytovanie hlavného jedla - obeda - stravníkovi v 
zariadení  stravovania, v  Domove dôchodcov a Domove sociálnych sluţieb, 
Chmelinec, Ul. Hoštinská /výlučne sa poskytuje  iba strava pre diabetikov/ podľa 
jedálneho lístka schváleného na príslušný týţdeň vedúcim tohto zariadenia. 
Hmotnosť hotovej porcie jedla musí z pohľadu príslušných noriem zodpovedať 
hmotnosti hotovej porcie jedla pre dospelú osobu.  
5.2. Stravník bude mať moţnosť vziať si jedlo  do obedára, ktorý si na tento účel 
zabezpečí, alebo sa stravovať priamo v  stravovacom zariadení, ak takáto moţnosť 
vznikla alebo vznikne vykonaním stavebných úprav v uvedenom zariadení.  
5.3. Cena jedla sa určí aktuálnymi nákladmi na jeho prípravu.  
5.4. Príspevok Mesta Púchov na cenu stravného lístka pre dôchodcov a zdravotne 
postihnutých občanov, ktorých dôchodok je niţší ako 282,15 € je 0,66 €  na jeden 
stravný lístok.  
5.5. Príspevok Mesta Púchov na cenu stravného lístka pre dôchodcov a zdravotne 
postihnutých občanov, ktorých dôchodok je niţší ako 331,94 € je 0,34 € na jeden 
stravný lístok.  
5.6. V prípade, ţe si ţiadateľ uplatňuje nárok na príspevok mesta na cenu stravného 
lístka, prílohou ţiadosti musí byť kópia rozhodnutia Sociálnej poisťovne - ústredie 
Bratislava o výške dôchodku, prípadne iný doklad potvrdzujúci výšku jeho príjmu.  
 
6. Žiadosť o poskytovanie stravovania 
6.1. Ţiadateľom  o poskytovanie stravovania môţe byť poberateľ starobného alebo 
invalidného dôchodku a občan, ktorý je pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaný 
na spoločné stravovanie a: 
 - má trvalý pobyt v meste Púchov, 
 - nie je mu táto sluţba poskytovaná zo strany mesta iným spôsobom,     
resp. nemá túto sluţbu zabezpečovanú niektorým  zo sociálnych zariadení alebo 
zamestnávateľom, 
 - výška dôchodku alebo pri občanoch ZŤP, ZŤP/S  výška ich príjmu  
nepresiahne sumu 331,94.- €, 
 - ak mesto Púchov alebo jeho obchodná spoločnosť, zdruţenie, či iná 
organizácia, ktorej je mesto členom alebo zakladateľom, neeviduje ku dňu podania 
ţiadosti o poskytnutie  sluţby a príspevku oprávnenou osobu voči nej ţiadnu 
pohľadávku /finančnú ani majetkovú/. 
 
6.2. V prípade, ţe záujem o túto sluţbu bude väčší, ako sú kapacitné moţnosti 
stravovacích zariadení, bude sa pri výbere zo ţiadateľov prihliadať aj na ich sociálnu 
situáciu. 
6.3. Ţiadateľ musí v ţiadosti uviesť nasledovné údaje: 
 - meno a priezvisko, 
 - adresa trvalého pobytu, 
 - dátum narodenia, 
 - číslo občianskeho preukazu, 
 - vznik nároku na dôchodok, 
 - iné kontaktné údaje /telefón/, súhlas so spracovaním osobných údajov 
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6.4. V prípade, ţe si ţiadateľ uplatňuje nárok na príspevok mesta na cenu stravného 
lístka, prílohou ţiadosti musí byť kópia rozhodnutia Sociálnej poisťovne - ústredie 
Bratislava o výške dôchodku, prípadne iný doklad potvrdzujúci výšku jeho príjmu.  
6.5. Ţiadateľ, ktorý nie je dôchodcom, svoj nepriaznivý zdravotný stav preukáţe 
preukazom ZŤP, ZŤP/S. 
6.6. V prípade, ţe ţiadateľ spĺňa podmienky stanovené v týchto zásadách, 
stravovacie zariadenie  mu vydá stravné lístky,  ktoré sú neprenosné,  domov 
dôchodcov vedie o vydanej strave evidenciu. 
6.7. Mestský úrad v Púchove vedie prvotnú evidenciu ţiadostí o poskytovanie stravy 
v stravovacom zariadení. Vedúce zariadení školského stravovania a účtovníčka 
domova dôchodcov vedú podrobnú evidenciu stravníkov /dôchodcov a ZŤP, ZŤP/S 
podľa  ustanovenia  6 odst. 6.3. a  6.4. týchto zásad  a zabezpečujú vyúčtovanie 
príspevku mesta a evidencii o vydanej strave mesačne, prípadne štvrťročne.  
 
7. Osobitné ustanovenia 
 
7.1. Bliţšie informácie o spôsobe a forme poskytovania stravovania v jednotlivých 
zariadeniach získa záujemca o túto sluţbu na Mestskom úrade v Púchove, odd. 
školstva, kultúry, soc. vecí a športu, ktorý zároveň zabezpečí sprístupnenie týchto 
informácií verejnosti aj inými formami. 
 
7.2. Mesto Púchov má právo zrušiť poskytovanie tejto sluţby v zariadení školského 
stravovania a v domove dôchodcov, ak toto zariadenie prestane spĺňať legislatívne a 
iné predpoklady na poskytovanie stravovania stravníkom.  
 
7.3  Sluţba a príspevok na stravovanie sa poskytuje na základe podanej ţiadosti  na 
jeden rok.  V prípade, ţe podmienky na poskytovanie sluţby a príspevku trvajú 
naďalej oprávnená   osoba je povinná o ich priznanie opätovne poţiadať. Ţiadosti sa 
podávajú spravidla v termíne do 31.1.beţného roka, o príspevok v priebehu roka 
moţno poţiadať , ak podmienky na priznanie sluţby a príspevku v  tomto období 
vznikli.  
 
7.4. Mesto poskytne  sluţbu a príspevok na stravovanie do 1 mesiaca od podania 
ţiadosti  s tým, ţe splnením podmienok je stravovanie moţné od 1. dňa 
nasledujúceho mesiaca. 
 
7.5.. Sluţba a príspevok na stravovanie sa poskytuje celoročne okrem mesiacov júl a 
august, dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov. 
 
8. Prechodné a záverečné ustanovenia 
 
8.1. Tieto zásady  nadobúdajú  účinnosť dňom 13.04.2011. 
8.2. Zásady sú schválené uznesením MsZ č. 26/2011. 
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Príloha č.1          
        Mestský úrad  
        odd. školstva, kultúry, 
        soc. vecí a športu 
        Štefánikova 821/21 
        020 01 Púchov 
 
Žiadosť o poskytovanie stravy v školskom stravovacom zariadení 
 /v domove dôchodcov/ 
 
Žiadateľ 
 
Meno: ____________ Priezvisko: __________________________________ 
 
Adresa: ______________________________________________________ 
 
Dátum narodenia: ______________  Dôchodca odo dňa : _______________ 
 
Telefón: ______________________  Číslo OP: _______________________ 
 
1. Ţiadam o poskytovanie stravy v  stravovacom zariadení  
 /v domove dôchodcov/ za podmienok uvedených v Zásadách, ktorými sa určuje 
postup pri poskytovaní stravovania dôchodcom a zdravotne postihnutým občanom v 
meste Púchov, schválených MsZ č. 26/2011 zo dňa 13.04.2011. 
2. Ţiadam o priznanie príspevku na cenu stravného lístka podľa bodu 5.4 vo výške 
0,66 € /+  podľa bodu 5.5. vo výške 0,34 €  / 
3. Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov pre účely evidencie záujemcov 
o poskytovanie stravy dôchodcom a ťaţko zdravotne postihnutým občanom.  
 
 
V Púchove dňa …………………….. 
 
        ……………………… 
        podpis ţiadateľa 

Poučenie: 
+ v prípade nároku na príspevok mesta na cenu stravného lístka prílohou žiadosti musí byť 
kópia rozhodnutia Sociálnej poisťovne, ústredie Bratislava o výške dôchodku, prípadne iný 
doklad potvrdzujúci výšku príjmu. 
/+ nehodiace sa prečiarknuť 
 

Vyjadrenie MsÚ Púchov: 
 
………………………………................................................................................ 
 
………………………………................................................................................ 
  
V Púchove  dňa ………………….    ………………………… 
            podpis a pečiatka 
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MsÚ Púchov, oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly potvrdzuje, ţe 
 
oprávnená osoba  /meno a priezvisko/...................................................... , 
 
bytom ..................................................................... voči mestu Púchov 
   
 
má - nemá dlh na dani z nehnuteľnosti PO ....................................................... 
 
má - nemá dlh na dani z nehnuteľnosti FO ....................................................... 
 
má- nemá dlh na miestnych daniach ................................................................ 
 
má - nemá dlh na miestnom poplatku za KO ................................................... 
 
má - nemá finančný ani majetkový dlh 
voči mestským spoločnostiam  ......................................................... 
        /podpisy/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


