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Zásady poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov 

 

Tieto zásady vymedzujú kritériá pre poskytovanie príspevku na 

stravovanie dôchodcov ( ďalej „príspevok“)  a dovoz stravy v Mestskej časti 

Košice-Krásna. 

 
I. 

Vymedzenie pojmov 

 

1. Poskytovateľom príspevku je Mestská časť Košice-Krásna (ďalej „poskytovateľ“). 

2. Mesto Košice zabezpečí na základe uzatvorenej zmluvy s poskytovateľom mesačnú 

refundáciu vo výške podľa aktuálneho uznesenia  schváleného  mestským 

zastupiteľstvom mesta Košice 

3. Príjemcom príspevku na stravovanie a dovozu stravy je občan Mestskej časti Košice-

Krásna, ktorý má na jej území trvalý pobyt a je poberateľom starobného alebo 

invalidného dôchodku ( ďalej „príjemca“). 

4. Dodávateľom stravovania dôchodcom je organizácia, s ktorou má na tento účel 

uzatvorenú zmluvu poskytovateľ. 

5. Príjemca žiada o príspevok na stravovanie  a dovoz stravy formou písomnej žiadosti ( 

vzor tvorí prílohu Zásad poskytovania príspevku na stravovanie a dovoz stravy ) 

a aktuálnym potvrdením o poberaní starobného, resp. invalidného dôchodku. 

 

II. 

Podmienky poskytnutia príspevku a dovozu stravy 

 

1. Poskytovateľ poskytne príspevok občanovi,  ktorý spĺňa kritériá podľa čl. I, ods. 3 a čl. 

III ods. 1 týchto zásad a požiada o príspevok písomne. Poskytovateľ poskytne 

príjemcovi príspevok najskôr od nasledujúceho dňa po doručení žiadosti. 

2. Príjemca je povinný pri podaní žiadosti podľa čl. I ods. 5 predložiť aktuálne potvrdenie 

o výške dôchodku. 

3. Každú zmenu o výške dôchodku je príjemca povinný oznámiť písomne s potvrdením 

o jeho výške poskytovateľovi v lehote do 30 dní od úpravy dôchodku. 

4. Dovoz stravy podlieha schváleniu Komisiou sociálnych vecí, rodiny a zdravia a závisí 

od kapacitných možností poskytovateľa. 

 

III. Výška príspevku 

 

1. Pre účely určenia výšky príspevku sa vychádza z aktuálneho uznesenia Mestského 

zastupiteľstva mesta Košice, ktoré určuje výšku príspevku na jeden obed v závislosti od 

priznaného dôchodku 

2. V prípade zmeny výšky dôchodku posúdi poskytovateľ zatriedenie príjemcu od prvého 

dňa nasledujúceho mesiaca, v ktorom došlo k zmene dôchodku. 

3. Ak poskytovateľ zistí, že mu príjemca neoznámil zmeny podľa čl. II ods. 3 v určenej 

lehote, má nárok na vrátenie poskytnutého príspevku. 

 

IV. Poskytnutie príspevku 
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1. Stravovanie zabezpečuje dodávateľ podľa čl. I ods. 3 zásad poskytovania príspevku na 

stravovanie. 

2. Poskytovateľ prispieva príjemcovi dotáciu k cene obeda, na základe vystavenej faktúry 

od dodávateľa, podľa čl. III. ods. 1. 

3. Príjemca má právo na 1 obed v deň, kedy je strava podávaná. 

4. Prílohou faktúry od dodávateľa je zoznam dôchodcov a počet vydaných obedov 

v kalendárnom mesiaci. 

V. Osobitné ustanovenia 

1. Ďalšie náležitosti v stravovaní dôchodcov, ako je miesto stravovania, čas stravovania, 

cena obeda a podobne, budú dohodnuté v zmluve o poskytovaní stravovania, ktorá je 

na tento účel uzavretá medzi poskytovateľom a dodávateľom. 

2. Poskytovateľ nie je povinný zabezpečiť stravu, ak dodávateľ v určitom období nebude 

stravu poskytovať. 

VI. Záverečné ustanovenia 

Tieto zásady boli schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva číslo 120 z dňa 10.3.2020 

a nadobúdajú účinnosť dňom 1.4.2020. Tým istým dňom sa zároveň rušia zásady schválené 

uznesením Miestneho zastupiteľstva číslo 563 z dňa 23.8.2005 a ich zmena prijatá uznesením 

pod číslom 194 z dňa 18.12.2007. 

 

 

V Košiciach Krásnej, dňa 10.3.2020 

 

 

 

         Ing. Peter Tomko 

         starosta 

 


