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§ 1 

Predmet úpravy 

 

Tieto Pravidlá poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov (ďalej len 

„Pravidlá“) upravujú postup mesta a podmienky, ktoré mesto uplatňuje pri rozhodovaní 

o poskytnutí príspevku na stravovanie obyvateľom mesta  Sereď1/, ktorí sa ocitli 

v nepriaznivej sociálnej situácii2/ a sú  nepracujúcimi seniormi (ďalej len „žiadateľ“).  
 

§ 2 

Podmienky pre poskytovanie príspevku na stravovanie 

 

1. Mesto Sereď rozhodne o poskytnutí príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov 

(ďalej len „príspevku na stravovanie“) ak žiadateľ spĺňa  aspoň jednu z nasledujúcich 

podmienok:  

a) je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom 

preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom 3/,  

b) je odkázaný na poskytovanie sociálnej služby rozhodnutím vydaným mestom 

Sereď alebo Trnavským samosprávnym krajom 4/, 

c) je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke z Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny 5/, 

d) dosiahol fyzický vek 70 rokov a viac. 

2. Na účelu týchto Pravidiel nepracujúcim seniorom sa rozumie poberateľ starobného, 

predčasného starobného, invalidného, vdovského a vdoveckého dôchodku, ktorý nemá 

príjem z pracovnej činnosti alebo podnikania.  

 

§ 3 

Výška príspevku na stravovanie a podmienky na jeho vyplácanie  

 

1. Príspevok na stravovanie sa poskytuje vo výške 1 € (slovom: jedno euro) na jedno 

hlavné jedlo (obed). 

2. Príspevok na stravovanie sa poskytuje na jedno teplé jedlo denne (obed) dodané 

seniorovi dodávateľským spôsobom, maximálne v rozsahu kalendárnych dní 

v mesiaci. 

3. O zmene výšky príspevku na stravovanie určeného v odseku 1 rozhoduje Mestské 

zastupiteľstvo v Seredi. Poskytovanie príspevku na stravovanie je závislé od 

finančných možností rozpočtu mesta Sereď. 

4. Mesto Sereď vypláca príspevok na stravovanie seniorovi za nasledovných podmienok: 

a) predloženie dokladu zo stravovacieho zariadenia, v ktorom bude uvedený počet 

odobratých obedov za predchádzajúci kalendárny mesiac alebo za obdobie 

maximálne troch predchádzajúcich mesiacov, 

b) doručenie dokladu na Mestský úrad v Seredi – referát pre sociálnu oblasť po 

ukončení kalendárneho mesiaca, 

c) nedošlo k zmene podmienok, za ktorých bol príspevok na stravovanie priznaný. 

5. Príspevok bude seniorovi vyplatený:  

a) v hotovosti na Mestskom úrade v Seredi, alebo 

b) na bankový účet seniora, ktorý si uvedie v žiadosti. 

 

 

 



§ 4 

Postup mesta pri poskytovaní príspevku na stravovanie 

 

1. Príspevok na stravovanie mesto Sereď poskytne žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky 

na jeho poskytovanie, na základe úplne a pravdivo vyplnenej písomnej žiadosti 

doručenej na Mestský úrad v Seredi (príloha). K žiadosti žiadateľ k nahliadnutiu 

predloží:    

a) rozhodnutie o poberaní dôchodku, 

b) doklad o preukázaní hmotnej núdze, doklad odkázanosti na sociálnu službu alebo 

preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím resp. preukaz občana s ťažkým 

zdravotným postihnutím so sprievodcom.   

2. Rozhodnutie primátora mesta pre žiadateľa, ktorý spĺňa podmienky poskytovania 

príspevku na stravovanie obsahuje výšku príspevku a dátum, odkedy sa príspevok 

začína poskytovať.  

3. Žiadateľovi, ktorý nespĺňa podmienky na poskytovanie príspevku bude doručené 

rozhodnutie primátora mesta s uvedením dôvodu, prečo mu príspevok nebude 

poskytovaný.  

4. Na poskytovanie príspevku na stravovanie nie je právny nárok.  

 

§ 5 

Záverečné ustanovenie 

 

Pravidlá nadobúdajú účinnosť 1.januára.2023. 

 

 

 

 

                                                                                                   Ing. Ondrej   K u r b e l 

                                                                                                            primátor mesta 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1/ § 3 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
2/ §3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
3/§ 16 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného  

    postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
4/  zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 

    o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov      
5/ § 9 - 21 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých  

    zákonov v znení neskorších predpisov 
 

 

 

 

 

 

Pravidlá  poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov boli schválené 

Mestským zastupiteľstvom v Seredi uznesením č. 262/2022 zo dňa 13.12.2022. 
 

 



Príloha  

 

 Mesto Sereď, Mestský úrad v Seredi, Nám. republiky 1176/10, 926 01  Sereď 

         kontakt: tel: 789 2392, mail: mu@sered.sk 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Žiadosť 

o poskytovanie príspevku 

na stravovanie nepracujúcich seniorov 

       ------------------------------------------------------------------- 

 
      
Meno a priezvisko:........................................................................................................................... 

 
Dátum narodenia:............................................................................................................................ 

 
Bydlisko:........................................................................................................................................... 

 

Som poberateľom dôchodku (druh dôchodku):........................................................................... 

 
Som poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke: ............................................. 
 
Som držiteľom preukazu občana ZŤP alebo ZŤP/S:................................................................... 

 

Som odkázaný na poskytovanie sociálnej služby: ........................................................................ 

 
Príspevok žiadam poskytnúť od: .................................................................................................. 
 

Číslo účtu žiadateľa, ak chce príspevok zasielať na účet: .......................................................... 

 

Prehlasujem, že som poberateľ dôchodku, nepracujem, nemám žiadny príjem 

z pracovnej činnosti ani z podnikania a nemám nedoplatky voči mestu Sereď. Svojim 

podpisom na tejto žiadosti potvrdzujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé 

a neprávom prijaté príspevky na stravovanie som povinná/ý vrátiť.  

Beriem na vedomie a svojim podpisom na tejto žiadosti potvrdzujem, že súhlasím s tým 

že v prípade, ak mi bude priznaný príspevok a počas jeho vyplácania nebudem plniť 

podmienky, za ktorých mi bol priznaný, som povinný túto skutočnosť nahlásiť 

najneskôr do 8 dní odo dňa, kedy zmena nastala, na Mestský úrad v Seredi, referát pre 

sociálnu oblasť.  

 

 

 

 

 

 V Seredi, dňa  ..................................          podpis žiadateľa:  ......................................................... 

                                                              

mailto:mu@sered.sk

