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Smernica Mesta Giraltovceč. 2/2017/S 
 

o poskytovaní stravovania a príspevku na stravovanie pre dôchodcov  

Mesta Giraltovce 

 
                802/2017/FIN-2638/2017 

 

Mesto Giraltovce v súlade s §4 ods.1 a ods.3 písm. p) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

v y d á v a 

smernicu upravujúcu podmienky poskytovania stravovania a príspevku na stravovanie 

občanom poberajúcim dôchodok s trvalým pobytom na území mesta Giraltovce. 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenie 

1. Žiadateľ o príspevok je občan s trvalým pobytom na území mesta Giraltovce, ktorého 

jediným zdrojom príjmu je starobný, invalidný, vdovský alebo vdovecký dôchodok 

(ďalej len „dôchodkové dávky“) a požiada mesto o poskytnutie príspevku na stravu.  

2. Stravovanie je zabezpečené vo vybranom zariadení spoločného stravovania 

vyvarujúceho typu (ďalej len „zariadenie spoločného stravovania“) a to v Základnej 

škole Giraltovce, ktorej zriaďovateľom je Mesto Giraltovce. 

3. Oprávnený poberateľ  (ďalej len „stravník“) je žiadateľ, ktorý splní podmienky pre 

poskytnutie príspevku ustanovené v tejto smernici.  

4. Príspevok na stravu pre stravníka je časť platby za jedlo, vyplácaná priamo 

stravovaciemu zariadeniu.  

5. Poskytovanie stravovania a príspevku na stravovanie nie je nárokovateľnou službou.  

 

Článok II. 

Predmet služby 

1. Predmetom služby je poskytovanie hlavného jedla (obeda) stravníkovi vo vybranom 

zariadení do obedára, podľa jedálneho lístka schváleného na príslušný týždeň 

vedúcim tohto zariadenia. Hmotnosť hotovej porcie jedla musí z pohľadu príslušných 

noriem zodpovedať hmotnosti hotovej porcie jedla pre dospelú osobu. Rozvoz jedla 

zabezpečí mesto po dohode so stravníkom bezodplatne.  
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Článok III. 

Podmienky pre poskytovanie stravovania 

1. Príspevok sa môže poskytnúť iba občanovi – dôchodcovi (vek nad 65 rokov) s trvalým 

pobytom v meste Giraltovce, ktorý je poberateľom dôchodkových dávok. 

2. Príspevok sa neposkytuje občanom, ktorí sú poberateľmi dôchodkových dávok a 

zároveň pracujú a poberajú ďalší príjem zo zárobkovej činnosti.  

3. Na príspevok nemá nárok občan, ktorý má finančné záväzky voči mestu a sú voči 

nemú vedené súdne alebo exekučné konania.  

4. Žiadosť o poskytovanie stravovania  musí byť podaná na predpísanom tlačive, ktoré 

žiadateľovi vydá finančné oddelenie na Mestskom úrade v Giraltovciach.  

5. Príspevok na stravu stravníka berie do úvahy súbeh dôchodkových dávok – 

starobný/výsluhový/invalidný  + vdovský/vdovecký. 

Výška stravného lístka sa navrhuje 3,00 Eur.  

Výška súbehu dôchodkových dávok:  doplatok  dôchodca  doplatok mesto        

 do 300 Eur 1,80 Eur 1,20 Eur  

 do 400 Eur 2,00 Eur 1,00 Eur 

 do 500 Eur 2,20 Eur 0,80 Eur 

 nad 500 Eur  2,40 Eur 0,60 Eur  

6. V prípade, že žiadateľ spĺňa podmienky stanovené touto smernicou Mesto Giraltovce 

písomne oznámi žiadateľovi oprávnenosť poberania príspevku na stravu. 

7. Žiadateľ alebo ním poverená osoba, prípadne príbuzný je povinný nahlásiť 

bezodkladne každú zmenu rozhodujúcu pre trvanie podmienok poberania príspevku.  

8. Žiadateľ je povinný každoročne vždy do 31. januára predložiť aktuálny doklad o výške 

dôchodku. V prípade, že tak neurobí, bude mu poskytovanie príspevku s platnosťou 

od 1. februára zastavené.  

9. Občanovi, ktorému bol schválený príspevok na stravovanie a za posledných 6 

mesiacov túto možnosť nevyužil, sa priznaný  príspevok odníme. V prípade záujmu 

musí opätovne požiadať o jeho priznanie. 

10. Mestský úrad Giraltovce vedie prvotnú evidenciu žiadostí o poskytovanie stravy  vo 

vybranom zariadení spoločného stravovania. Vedúci vo vybranom zariadení 

spoločného stravovania si vedie podrobnú evidenciu stravníkov a zabezpečuje 

vyúčtovanie stravy, vždy najneskôr do 15-tého dňa nasledujúceho mesiaca.  
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Článok IV.  

Osobitné ustanovenia 

1. Bližšie informácie o spôsobe a forme poskytovania stravovania v jednotlivých 

zariadeniach získa žiadateľ o túto službu na Mestskom úrade v Giraltovciach – 

finančné oddelenie. Mestský úrad zabezpečí sprístupnenie týchto informácií 

verejnosti aj inými formami.  

2. Mesto Giraltovce má právo zrušiť poskytovanie tejto služby vo vybranom zariadení 

spoločného stravovania, ak toto zariadenie prestane spĺňať legislatívne a iné 

predpoklady na poskytovanie stravovania stravníkom. 

3. Celková suma príspevku na stravovanie bude každoročne určená v rozpočte mesta 

Giraltovce, následne bude upravený aj príspevok mesta na stravu stravníka.  

4. V prípadoch hodných zreteľa bude žiadosť prerokovaná v Komisii sociálnej, 

zdravotnej a bytovej MsZ a na základe jej odporučenia udelí rozhodnutím výnimku 

primátor mesta. 

 

Článok V.  

Záverečné ustanovenia 

Smernica pre poskytovanie stravovania a príspevku na stravovanie dôchodcom s trvalým 

pobytom na území mesta Giraltovce bola schválená a nadobúda platnosť a účinnosť  dňom 

02.10.2017.  

  

V Giraltovciach, dňa 29.09.2017 

 

 

Mgr. Ján Rubis 

primátor mesta 


