
 
Názov materiálu VZN o poskytovaní sociálnej služby v jedálni 

Obsah materiálu Zvýšenie príjmových hladín a zvýšenie príspevku na jedno hlavné jedlo 

Návrh na uznesenie 

Uznesenie č. ............./2021 

Mestské zastupiteľstvo v Podolínci 

sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení mesta Podolínec č. 6/2021 

o poskytovaní sociálnej služby v jedálni 

Stanovisko komisie Komisia neprerokovala tento návrh. 

Meno spracovateľa 

materiálu 
Ing. Juraj Špes 

Meno predkladateľa 

materiálu 
Ing. Juraj Špes 

Dôvodová správa 

Príjmové hladiny vo VZN č. 2/2009 a výška príspevku na jedno hlavné 

jedlo sa upravovala naposledy 19.11.2015, od vtedy došlo k valorizáciám 

dôchodkov a znižoval sa počet podporených obyvateľov. Zároveň došlo 

k zvýšeniu cien obedov u poskytovateľov. Návrh príjmu jednotlivca 

vychádza z dostupných štatistík (https://www.socpoist.sk/priemerna-

vyska-vyplacanych-dochodkov--v-mesiacoch-/1600s), ktoré uvádzajú 

priemerný starobný dôchodok vo výške približne 500 €. 

Cena stravného lístka 

k 1.1.2019 

Galajda           2,90 €, 

GHS               3,10 €, 

k 1.9.2021 

Galajda           3,90 €, 

GHS               3,90 €. 

Aktuálne platné rozmedzia: 

a)  

Príjem jednotlivca do 340,00 € ....................... príspevok 0,46 €  

Príjem jednotlivca do 390,00 € ....................... príspevok 0,28 €  

Príjem jednotlivca do 430,00 € ........................príspevok 0,15 €  

b)  

Príjem dvojice do 555,00 € .............................. príspevok 0,46 €  

Príjem dvojice do 625,00 € ...............................príspevok 0,28 €  

Príjem dvojice do 735,00 € ...............................príspevok 0,15 € 

Príspevok Mesta Podolínec pri poskytovaní sociálnej služby sa podľa 

príjmu príjímateľa sociálnej služby navrhuje takto: 

a) Príjem jednotlivca do 500 €/mesiac ... príspevok 0,50 € 

b) Príjem dvojice do 1 000 €/mesiac   .... príspevok 0,50 €. 

 

V takomto prípade je predpokladaný vplyv na rozpočet: 

Počas roka 2021 čerpalo podporu 12 ľudí, ak by mali všetci terajšiu 

podporu vo výške 0,46 € ročná podpora predstavuje: 1 324,80 € (nie vždy 

si zakúpia na celý mesiac a pod.). 

V evidencii máme 62 ľudí ak by všetci splnili podmienku príjmu dostali 

by podporu v celkovej výške 7 440 € za rok. (62 ľudí x 0,50 € x 20 dní = 

620 €/mesiac x 12 = 7 440 €). 
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