
 
NÁVRH 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 
ktorým sa určujú podmienky, spôsob poskytovania stravovania  a výška úhrady za 

stravný lístok v jedálni 
 
Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 
republiky a podľa § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a doplnkov a podľa zákona 448/2008 Z. z. sociálnych službách a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní   v znení neskorších predpisov 
vydáva toto 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
č. –––––/2009 

 
 ktorým sa určujú podmienky, spôsob  poskytovania stravovania a výška úhrady za 

stravný lístok v jedálni 
 
 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa určujú podmienky, spôsob poskytovania 
stravovania a výška úhrady za stravný lístok v jedálni. 
 
 

 
Článok 2 

Spôsob a podmienky poskytovania stravovania 
 

1. V jedálni sa poskytuje stravovanie1 fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta  
Žilina, ktorá spĺňa tieto podmienky : 

a) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav a je poberateľom 
invalidného dôchodku, alebo 

b) dovŕšila dôchodkový vek. 
 
Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky2 stravy do 
domácnosti fyzickej osoby. Podmienky a úhrada donášky stravy sú  schválené vo 
Všeobecnom záväznom nariadení č. 5/2009, článok 3. 
 

2. Mesto Žilina poskytuje stravovanie v Jedálni na Vlčincoch, nám. J. Borodáča č. 1, kde  
si občan môže vybrať z ponuky dvoch jedál.   

 
 
______________________________________ 
1 § 58, ods. l písm. b, c) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 
445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov. 
2 § 58, ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní  /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov. 

  



3. Občan je povinný podať písomnú žiadosť o poskytnutie stravovania v jedálni     
(príloha č.1)  na Mestský úrad v Žiline, odbor sociálny a bytový. Súčasťou žiadosti je 
aktuálne rozhodnutie  o poberaní dôchodku vydané Sociálnou poisťovňou. 

  
4. Podľa výšky príjmu, zamestnanec odboru sociálneho a bytového  na mestskom úrade, 

v klientskom centre žiadateľovi určí výšku úhrady za stravný lístok , ktorá je 
stanovená  v piatich príjmových pásmach podľa článku 3. 

 
5. Úhrada za  poskytovanú stravu v jedálni sa zabezpečuje priamou platbou v uvedenom 

zariadení na Vlčincoch u vedúceho zamestnanca ku koncu kalendárneho mesiaca na 
nasledujúci kalendárny mesiac, kde si občan po zaplatení  vyzdvihne stravné lístky.  

 
6. Za stravnú jednotku sa považujú náklady za suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa 

považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy.  
 

 
 

Článok 3 
Výška úhrady za stravný lístok  

 
1. Výška úhrady za jeden stravný lístok sa určuje na základe príjmu a to nasledovne : 

 
Tabuľka č. 1 
 

 

 

P.č. 
 

Príjem/mesiac/občana 
€ / Sk 

Úhrada občana  
€ / Sk 

1. do výšky       185,19 € /  5 579,03 Sk 0,83 € / 25 Sk 

2. do výšky       232,36 € /  7 000,- Sk 0,99 € / 30 Sk 

3. do výšky       298,75 € /  9 000,- Sk 1,16 € / 35 Sk 

4. do výšky       365,13 € / 11 000,- Sk 1,32 € / 40 Sk 

5. nad  výšku    365,13 € / 11 000,- Sk 1,49 € / 45 Sk 

  
 

Článok 4 
Záverečné ustanovenie  

 
 

1. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 
.............. .  

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina 
č. 9/2007, ktorým sa mení spôsob určenia úhrady a výška za stravný lístok v jedálni 
pre dôchodcov. 

 
 
 

3. Kontrolu dodržiavania  tohto VZN vykonáva hlavný kontrolór mesta Žilina. 



4. Toto Všeobecne záväzne nariadenie bolo vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta 
a nadobúda účinnosť dňom ............... . 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                     Ivan Harman 
                                                                                               primátor mesta Žilina 

 
 
 
 
 
 
 
 


