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S  p  r  á  v  a  

o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra  
na rokovanie MsZ 12.12.2019 

 
 
 Na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na  II. polrok 2019 schv. uzn. 
MsZ č. 53/2019 zo dňa 27.6.2019 bola vykonaná:  
 
1. Kontrola čerpania výdavkov rozpočtu na rok 2018 v programe Sociálne zabezpečenie, podprograme 

Stravovanie dôchodcov. 

 
  
1.   Kontrola čerpania výdavkov rozpočtu na rok 2018 v programe Sociálne zabezpečenie,  
      podprograme Stravovanie dôchodcov 
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
       (Kontrola vykonaná v dňoch  8.7. – 30.8.2019) 
 
     Cieľom kontroly bolo čerpanie výdavkov rozpočtu  na rok 2018 v programe Sociálne zabezpečenie, 
podprograme Stravovanie dôchodcov.      
     Poskytovanie finančných príspevkov je dobrovoľná sociálna pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi, 
občanom v hmotnej núdzi a dôchodcom v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov.  
     Poskytovanie finančných príspevkov je limitované schváleným rozpočtom mesta na príslušný 
kalendárny rok.  
     Podmienky poskytovania finančných príspevkov ustanovuje Smernica primátora mesta č. 26/2017 
o poskytovaní finančných príspevkov pre občanov mesta (ďalej iba „Smernica“) účinná od 1.1.2018.  
 
V zmysle Smernice mesto môže poskytnúť finančný príspevok:  
- rodine s nezaopatrenými deťmi, občanom v hmotnej núdzi a dôchodcom pri odstraňovaní následkov 
živelnej pohromy, 
- rodičom, resp. osamelému rodičovi pri narodení dieťaťa, ktorý je prvým novorodeným občanom mesta 
v novom  kalendárom roku, alebo ktorým sa súčasne narodili 3 a viac detí alebo v priebehu dvoch rokov 
opakovane dvojčatá, 
- dôchodcom - stravovanie organizované mestom, 
- dôchodcom - jubilantom, pri dosiahnutí 100 a viac rokov života.   
 
     V rozpočte mesta sa finančné prostriedky na úhradu výdavkov spojených so spoločným 
stravovaním dôchodcov organizovaným mestom plánujú v programe 12 – Sociálne zabezpečenie, 
podprogram Stravovanie dôchodcov. 
 
     Činnosť súvisiacu s poskytovaním finančných príspevkov vykonáva oddelenie sociálne, bytové a 
zdravotníctva MsÚ. 
     Finančný príspevok sa poskytuje dôchodcom s trvalým pobytom na území mesta Bardejov, ktorých 
jediným príjmom je starobný dôchodok, sociálny dôchodok alebo invalidný dôchodok, alebo ktorí sú 
odkázaní na sociálne služby z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu v zmysle zák. č. 448/2008 Z. z. 
zákon o sociálnych službách.  
 
    Finančný príspevok sa poskytuje pri splnení podmienok stanovených v Smernici. Občanom, ktorí 
nemajú vyrovnané záväzky voči mestu, napr. daň z nehnuteľnosti, poplatok za komunálny odpad a pod., 
sa finančný príspevok neposkytne.  
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1. Čerpanie príspevku na stravovanie v roku 2018    
 
(v Eur)                                     Rozpočet 2018          Čerpanie k 31.12.2018      % čerpania 
- príspevok na stravu                   22 000                          20 155,12                         91,6   
      
     V roku 2018 mesto evidovalo 679 poberateľov finančného príspevku na stravovanie, ktorí sa 
stravovali v 13-tich stravovacích zariadeniach a to: 
- Zariadenie pre seniorov „Čergov“, Wolkerova 11, Bardejov 
- Zariadenie pre seniorov „Topľa“, Toplianska 9, Bardejov 
- Reštaurácia Daniel Restaurant, Komenského 5726 (AB-čko), Bardejov 
- Reštaurácia Arkáda, Ťačevska 1639/38 A, Bardejov 
- Reštaurácia Bocian, Partizánska 44, Bardejov 
- Reštaurácia ASTRA, Partizánska 2635, Bardejov 
- Ľudová jedáleň, ul Nábrežná, Bardejov 
- Reštaurácia Hotel Artin, Fučíkova 25, Bardejov 
- Jedáleň HASPPO, Slovenská 5, Bardejov 
- Reštaurácia Stará krčma, L. Berku 199, Bardejov - B.N. Ves 
- Bufet ČK+, Sv. Jakuba 33, Bardejov 
- Školská jedáleň - Cirkevná spojená škola, Jiráskova 5, Bardejov 
- Školská jedáleň - Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Faustíny, Majer 5, Bardejov - Dlhá Lúka   
   
2. Príspevok na stravovanie, evidencia poberateľov príspevku na stravu 
 
     Žiadosť o poskytnutie príspevku  na stravu sa podáva písomne na predpísanom tlačive.  Žiadateľ má 
možnosť výberu stravovacieho zariadenia z 13-tich možných stravovacích zariadení. Súčasťou žiadosti je 
doklad o aktuálnej výške dôchodku. K nahliadnutiu sa predkladá občiansky preukaz, preukaz ŤZP alebo 
iný doklad preukazujúci nepriaznivý zdravotný stav.  
     Na základe predloženej dokumentácie príslušné oddelenie MsÚ - odd. sociálne, bytové 
a zdravotníctva, vydáva oznámenie o priznaní alebo nepriznaní príspevku na stravovanie.     
     Príspevok na stravovanie sa poskytuje od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po vydaní oznámenia 
o priznaní príspevku na stravovanie.  
     Poberateľ príspevku každoročne vždy do 20. januára predkladá aktuálny doklad o výške dôchodku, 
v prípade, ak tak neurobí je mu poskytovanie príspevku s platnosťou od. 1.februára pozastavené až do 
doby, kým nepredloží aktuálne potvrdenie o výške dôchodku. Následne sa príspevok poskytne vždy buď 
od 1. alebo 15. dňa nasledujúceho mesiaca. V prípade, že potvrdenie o zmene výšky dôchodku (ide 
o zmenu dôchodku, ktorú vykonáva Sociálna poisťovňa každoročne k 1.1. príslušného roku) nie je 
doručené do 31. marca, finančný príspevok sa prestane poskytovať a spis sa uzatvorí.   
 
Finančný príspevok na stravu sa priznáva v závislosti od výšky dôchodku a to: 
 
výška dôchodku                          finančný príspevok    
do  243,80 Eur                                   0,47 Eur   
do  283,00 Eur                                   0,40 Eur   
do  323,30 Eur                                   0,34 Eur  
od  323,31 Eur                                   0,27 Eur      
zamestnanci mesta - dôchodcovia      0,47 Eur 
     
     Poberatelia finančného príspevku majú vytvorené spisy, súčasťou ktorých sú doklady potrebné pre 
poskytnutie príspevku, t.j. žiadosť o poskytnutie príspevku na stravu, platné potvrdenia o výške dôchodku 
pre príslušný rok, oznámenie o priznaní príspevku na stravovanie a ďalšie písomnosti súvisiace 
s poskytovaním príspevku na stravu, napr. zmena stravovacieho zariadenia a pod.  
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3. Poskytovanie finančného príspevku na stravu 
 
     Poskytovanie príspevku na stravu sa realizuje nasledovne:  
Príslušné oddelenie MsÚ každý mesiac zasiela vybraným stravovacím zariadeniam poskytujúcim 
stravovanie pre dôchodcov aktualizovaný zoznam stravníkov - poberateľov príspevku s výškou 
príspevku. Stravovacie zariadenia na základe aktuálneho zoznamu stravníkov s uvedenou výškou 
príspevku, ktorý im mesto predkladá každý mesiac, vystavia faktúru za príslušný mesiac podľa počtu 
stravných lístkov zakúpených dôchodcami, t.j.  príspevok na stravu x počet zakúpených stravných lístkov. 
Mesto uhradením faktúry uhradí príspevok na stravu pre jednotlivých poberateľov príspevku. Zoznam 
stravníkov - poberateľov príspevku s aktuálnou výškou príspevku príslušné oddelenie vyhotovuje  aj na 
začiatku kalendárneho roku.  
     Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva MsÚ každoročne prostredníctvom vedúcich stravovacích 
zariadení upozorňuje poberateľov - stravníkov, ktorí majú záujem o príspevok v novom roku,  na 
povinnosť doložiť aktuálny doklad o výške dôchodku.    
 
ZÁVER:  
     Pri kontrole čerpania výdavkov rozpočtu na rok 2018 v programe Sociálne zabezpečenie, 
podprograme Stravovanie dôchodcov neboli zistené porušenia všeobecných právnych predpisov a 
príslušných interných noriem mesta. 
 
 
Správa vyhotovená dňa 5.12.2019 
 
 
 
                                                                                                Ing. Miloš Mikula 
                                                                                            hlavný kontrolór mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiál obsahuje 3 strany textu. 


