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Návrh uznesenia 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

po prerokovaní 

 

 

A/                                schvaľuje  

 

zámer zriadenia Sociálnej výdajne mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 

 

 

B/                                   žiada 

 

Ing. Soňu Svoreňovú, poslankyňu  

- pripraviť podmienky spolupráce s Potravinovou bankou Slovenska, Bočná 2, Košice 

a  obchodnými reťazcami a predložiť návrhy zmlúv do MZ v decembri 2019, 

- pripraviť na schválenie pravidlá kategórie držiteľov kariet ako prijímateľov sociálnej 

výdajne a systém prideľovania bodov, 

- predložiť návrh realizácie zámeru v zmysle vyššie uvedeného na schválenie MZ 

v decembri  2019, 

 

C/                                   žiada 

 

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku 

- zabezpečiť finančné krytie celkových nákladov rekonštrukcie priestorov sociálnej výdajne 

na Toplianskej č. 7, Bratislava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa  

 

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa hľadá spôsoby, ako pomôcť občanom Vrakune v núdzi v 

ich každodennom živote a rozhodla sa zriadiť sociálnu výdajňu potravín, potravinárskych 

výrobkov a iného rozličného tovaru osobnej spotreby. Sociálna výdajňa bude poskytovať 

kvalitnú a dlhodobú pomoc ľuďom v núdzi, sociálne slabším a  obyvateľom mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa s nízkym príjmom vrátane osôb poberajúcich starobný alebo invalidný 

dôchodok.  

 

Projekt sociálnej výdajne má slúžiť obyvateľom na zlepšenie ich sociálnej situácie a zároveň 

eliminovať plytvanie potravinami a zdrojmi. Takýmto spôsobom sa dajú využiť potraviny 

alebo drogéria, ktoré by sa napríklad z dôvodu drobného poškodenia obalu nedali už 

komerčne predať v obchode a končili by v odpade. Jedná sa  aj o tovar pred koncom 

minimálnej spotreby. Prevádzkovateľom sociálnej výdajne bude mestská časť s možnosťou 

ďalšej spolupráce s miestnymi charitatívnymi organizáciami – Červený kríž, Krízové centrum 

Dúha, Odyseus, atď.. Sociálna výdajňa získava tovar od obchodov a obchodných reťazcov 

priamo alebo v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska zvyčajne bezodplatne, a 

následne tovar vydáva občanom mestskej časti, ktorí spĺňajú schválené kritériá. Sociálna 

výdajňa je efektívny spôsob nefinančnej sociálnej pomoci, do ktorej sa zapájajú aj partneri zo 

súkromného sektora, a tak jej pridaná hodnota pre kvalitu života občanov býva veľmi vysoká 

v porovnaní so vstupnými a prevádzkovými nákladmi mestskej časti. Jedná sa o pomoc 

nefinančnú a adresnú, nakoľko klientom môže byť len občan spĺňajúci schválené kritériá.  

 

Priestor, kde sa bude sociálna výdajňa nachádzať, je ľahko dostupný. Projekt sociálnej 

výdajne sa môže realizovať v rôznom rozsahu, podľa finančných možností mestskej časti a 

možnosti nájsť partnerov pre takýto projekt. V prípade mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

pôjde o výdajňu výhradne trvanlivých potravín a drogérie.  

 

Účelom sociálnej výdajne nie je zabezpečovať základné životné a stravovacie potreby 

obyvateľov v plnom rozsahu, ale doplnkovou formou pomôcť obyvateľom Vrakune, ktorí sa 

nachádzajú v núdzi, zmierniť ich ťažkú sociálnu situáciu a napomôcť im tak k zlepšeniu 

životnej úrovne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zámer 

 

Priestory: 

 

Sociálna výdajňa bude situovaná v priestoroch Miestnej knižnice mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa na Toplianskej ul. č. 5, 821 07 Bratislava. Hlavný priestor výdajne s regálmi 

a pultom a sklad tovaru bude umiestnený oproti hlavnému vchodu do Knižnice.  

Priestory sú ľahko dostupné, budova sa nachádza v zóne dostupnosti pre obyvateľov Vrakune.  

 

 

Predpokladané náklady: 

 

 

Vybavenie Špecifikácia Cena 

Regály 
180 x 90 x 35cm, 5 políc- nosnosť 100 kg 30,00 € 

akciové balíčky, 180 x 90 x 30 cm, 5 políc 260,00 € 

Pult 
na registračnú pokladňu 220,00 € 

pult so zásuvkou 270,00 € 

Čipy čítačka + čipové karty 1 000,00 € 

Odhadovaná cena (bez nákladov na personál) 1 780,00 € 

 

 

Materiál a práca Rozmery/ks cena 

demontáž časti zábradlia sada 30,00 

vysekanie a dem. Rozvodu SV-TUV-kanál   75,00 

brúsenie/frézovanie/podláh 15m2x17 255,00 

betonáž 3,7m2x35 129,50 

obíjanie omietky 14m2x6,5 91,00 

prerobenie zábradlia v časti bojlerovňa   60,00 

zhotovenie nového rozvodu SV-TUV-kanál   130,00 

zamrazenie rúr SV-TUV+UK 4ksx17 68,00 

výmena uzáverov SV-TUV 2ksx23,8 47,60 

prerobenie elektro inšt.podľa potreby sada 170,00 

vyrovnávanie podláh Nivela 15m2x12,30 184,50 

penetrácia adhézny mostík 15m2x3,15 47,25 

demontáž radiátorov +spatná montáž 3ksx22,50 67,50 

zakrívanie pred ušpinením sada 30,00 

výkopové práce pre vstupný chodník 1m2 37,50 

šrtkové lôžko sieťovina 15x15x0,80 1m2 45,00 

prenájom frézy na betón 1deňx68,40 68,40 

náplň do zmrazovacieho stroja CO2   16,20 

vyrovnávanie stien 14m2x9,20 128,80 

náter radiátorov 3ksx35 105,00 

náter zárubní 3ksx27 81,00 

škrábanie maľovky 130m2x2,60 338,00 



Materiál a práca Rozmery/ks cena 

výspravky stien 20m2x5,90 118,00 

penetrácia stien adhézny mostík? 130m2x3,15 409,50 

maľovka na bielo 2x 147m2x3,70 543,90 

dodanie obkladu 2m2x14 28,00 

pokládka obkladu 2m2x21,5 43,00 

dodanie dlažby 30m2x14,5 435,00 

rezanie a lepenie sokla 29mbx5,5 159,50 

škrábanie maľovky 27,5m2x2,10 57,75 

škárovacia hmota 15ksx3,30 49,50 

zhotovenie SDK priečky 8m2x46,5 372,00 

dodanie zárubne do SDK pravá 1ks 32,71 

montáž zárubňe 1ks 25,00 

dodanie dverí interiérové 80pravé   27,00 

kovanie komplet   20,00 

Nobasil výplň priečky SDK 8m2x12 96,00 

čistenie budov sada 50,00 

lepidlo flex. 7ksx8,60 60,20 

sádrová omietka Rotban 2ksx9,80 19,60 

beton B-20 11ksx3,20 35,20 

farba biela Hotline 5ksx21,40 107,00 

spotrebný materiál sada 50,00 

umývadlo 55cm 1ksx45 45,00 

batéria stoj.umýv. 1ksx45 37,00 

sifon 1ksx45 13,00 

odvoz suťe na skládku   50,00 

presun hmôt   281,80 

Spolu bez DPH   5 370,91 

DPH   1 074,18 

Celkom s DPH   6 445,09 

 

 

Pravidlá: 

Prevádzka sociálnej výdajne bude uľahčovať život občanom mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa, ktorí sa ocitli v náročnej finančnej situácii. Oprávnenosť každého žiadateľa 

o využívanie sociálnej pomoci výdajne sa bude posudzovať individuálne podľa presne 

stanovených kritérií. Sociálna pomoc je súbor činností, ktoré pomáhajú občanovi zabezpečiť 

základné životné podmienky, nadobudnúť sociálnu stabilitu a obnoviť sociálnu nezávislosť 

a suverenitu. I keď je občan v prvom rade zodpovedný sám za seba, sociálna pomoc, t.j. 

riešenie hmotnej a sociálnej núdze, prispieva k riešeniu situácie, ktorú nie je schopný 

zvládnuť sám. Jej zmyslom je preklenúť núdzu a pokiaľ možno navrátiť občana do normálnej 

situácie. Aj sociálnu výdajňu možno radiť k jednému z prioritných riešení potrieb občana. 

Cieľovou skupinou, ktorej je táto pomoc poskytovaná, sú seniori, obyvatelia so zdravotným 

postihnutím, rodiny s deťmi v stave náhlej hmotnej a sociálnej núdze, osamelí seniori, ľudia 

bez domova a odchovanci detských domovov počas prvých troch rokov po odchode z 

domova. Takúto formu pomoci poskytuje samospráva nad rámec zákona.  



Vo výdajni bude k dispozícii sortiment, ktorý už musí byť stiahnutý z predaja kvôli blížiacej 

sa dobe ukončenia trvanlivosti, vyprázdňovaniu skladov alebo kvôli poškodenému obalu. 

Nejde pritom len o potraviny, ale aj základný drogistický tovar. 

V sociálnej výdajni sa nebude kupovať a platiť peniazmi, ale každý oprávnený prijímateľ 

dostane za symbolický poplatok čipovú kartu, na ktorej bude mesačne pripísaný alikvotný 

počet bodov.  

O službu budú môcť žiadať obyvatelia s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa na referáte sociálnych vecí a nájomných bytov na predpísanom tlačive. Na základe 

žiadosti vydá referát „Oznámenie“ v zmysle prijatej Smernice o podmienkach poskytovania 

sociálnej pomoci. V Oznámení bude presne vymedzený časový horizont poskytovania pomoci 

ako aj počet bodov na odber tovaru v Sociálnej výdajni. 

 

Oprávnenými prijímateľmi bezplatnej pomoci v sociálnej výdajni potravín budú: 

• invalidní a starobní dôchodcovia  

• rodiny s tromi a viac maloletými deťmi s nízkymi príjmami 

• obyvatelia v hmotnej núdzi; osamelí rodičia alebo rodiny v hmotnej núdzi 

• odchovanci detských domovov počas prvých troch rokov po odchode z detského domova 

 

 

Výdajňa znamená, že sa tovar daruje – čím je jeho cena znížená o DPH (t. j. v tomto daňovom 

období o 20 %) a DPH sa neúčtuje. Prispievatelia (výrobcovia a obchodníci) tento tovar 

darujú, čím odpadá fakturácia tovaru a náklady spojené s jeho likvidáciou.  

Celé sprostredkovanie darovaného tovaru zabezpečuje Potravinová banka Slovenska.  

 

Sortiment výdajne zabezpečujú a prispievajú okrem obchodníkov aj výrobcovia, napríklad 

trvanlivé pečivárske výrobky a trvanlivé potraviny. Sortiment sociálnej výdajne nebude 

stabilný, ale bude závisieť od ponuky.  

 

Tovar sa v prospech výdajne daruje tesne pred uplynutím doby spotreby, aspoň 2 dni pred 

koncom a obstaráva ho Potravinová banka od obchodníkov a výrobcov ako darcov.  

 

Platbu v sociálnej výdajni bude mestská časť realizovať formou čipových kariet alebo inak 

vhodne navrhnutým kartovým systémom, na ktoré mesačne mestská časť pripisuje body pre 

vybrané kategórie klientov (napr. systém 1 euro = 1 bod).  

 

Predkladateľ materiálu určí formou „Pravidiel“ kategórie držiteľov kariet klientov sociálnej 

výdajne a systém prideľovania bodov. Pracovníci mestskej časti budú prideľovať čipové karty 

alebo inak vhodne navrhnutý kartový systém a hodnotu bodov jednotlivým  kategóriám 

klientov. Pridelený počet bodov im bude stanovený písomným oznámením na konkrétne 

obdobie.  

 

Prispievateľov/darcov tovaru do sociálnej výdajne mestská časť propaguje formou reklamy 

a medializácie v printových a elektronických médiách mestskej časti. Sortiment Sociálnej 

výdajne budú tvoriť potraviny a drogistický tovar, ktoré podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani 

z príjmov v znení neskorších predpisov darujú obchodné reťazce len prostredníctvom 

Potravinovej banky Slovenska, s ktorou má samospráva uzatvorenú zmluvu. 

Sortiment Sociálnej výdajne budú tvoriť potraviny a drogistický tovar od iných drobných 

predajcov, ktorí nespolupracujú s Potravinovou bankou Slovenska. 

 



Navrhnuté opatrenia pre zavedenie prevádzky sociálnej výdajne:  

 

1. Rokovanie s Potravinovou bankou SR za účelom preverenia podrobností tak, aby predaj – 

darovanie boli v súlade so zákonom o DPH, účtovníctve, o potravinách a pod.  

2. Rokovanie s výrobnými a obchodnými organizáciami darcov -  prispievateľov. Jedná sa 

najmä o: Tesco, Lidl, Billa, Terno, Drogérie Teta, DM drogéria a pod.  

3. Spracovať interné pravidlá mestskej časti o prevádzkovaní sociálnej výdajne a 

kategorizácie okruhu prijímateľov služieb sociálnej výdajne a súčasne určiť pravidlá, resp. 

podmienky, za ktorých bude sociálna výdajňa poskytovať sociálnu pomoc. 

4. Zabezpečiť podmienky pre zriadenie prevádzky sociálnej výdajne a jej činnosť v 

priestoroch vo vlastníctve mestskej časti.  

5. Zabezpečiť prevádzku sociálnej výdajne personálne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia/stanoviská komisií 

 

Stanovisko  č. 2/2019 zo dňa 02.09.2019 

Návrh zámeru na zriadenie Sociálnej výdajne mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

 

Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča 

 

A/                schváliť 

 

zámer zriadenia Sociálnej výdajne mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 

 

B/                požiadať 

 

Ing. Soňu Svoreňovú, poslankyňu  

- zabezpečiť finančné krytie celkových nákladov rekonštrukcie priestorov sociálnej výdajne 

na Toplianskej č. 7, Bratislava, 

- dohodnúť podmienky spolupráce s Potravinovou bankou Slovenska, Bočná 2, Košice 

a  obchodnými reťazcami a predložiť návrhy zmlúv, 

- navrhnúť pravidlá kategórie držiteľov kariet, ako prijímateľov sociálnej výdajne a systém 

prideľovania bodov, 

- predložiť návrh realizácie zámeru v zmysle vyššie uvedeného na schválenie MZ 

v decembri  2019. 

 

S pripomienkami: 

1. prvý odsek písmena B/ sa ruší a nahrádza sa písmenom C/: 

 

C/       požiadať 

 

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku 

 

vyčleniť v rozpočte na rok 2020 finančné prostriedky na finančné krytie zriadenia sociálnej 

výdajne na Toplianskej č. 7, Bratislava 

 

2. druhý odsek sa mení na:  

- pripraviť podmienky spolupráce s Potravinovou bankou Slovenska, Bočná 2, Košice 

a  obchodnými reťazcami a predložiť návrhy zmlúv do MZ v decembri 2019, 

 

Termín: po podpise uznesenia 

 

Hlasovanie: ZA:    3    / PROTI:    0    /  ZDRŽAL SA:     0  

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 32/2019 zo dňa 09.09.2019 

Návrh zámeru na zriadenie Sociálnej výdajne mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

 

Komisia finančná a podnikateľská po prerokovaní odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

 

A/       schváliť 

zámer zriadenia Sociálnej výdajne mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 

 

B/       požiadať 

Ing. Soňu Svoreňovú, poslankyňu 

- zabezpečiť finančné krytie celkových nákladov rekonštrukcie priestorov sociálnej 

výdajne na Toplianskej č. 7, Bratislava, 

- dohodnúť podmienky spolupráce s Potravinovou bankou Slovenska, Bočná 2, Košice  

a obchodnými reťazcami a predložiť návrhy zmlúv, 

- navrhnúť pravidlá kategórie držiteľov kariet, ako prijímateľov sociálnej výdajne 

a systém prideľovania bodov, 

- predložiť návrh realizácie zámeru v zmysle vyššie uvedeného na schválenie MZ v 

decembri 2019. 

 

S pripomienkami: 

1. prvý odsek písmena B/ sa ruší a nahrádza sa písmenom C/  

 

C/      požiadať 

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku 

- zabezpečiť finančné krytie celkových nákladov rekonštrukcie priestorov sociálnej 

výdajne na Toplianskej č. 7, Bratislava, 

 

2. tretí odsek písmena B/ sa mení na: 

- pripraviť na schválenie pravidlá kategórie držiteľov kariet, ako prijímateľov sociálnej 

výdajne a systém prideľovania bodov 

 

Počet prítomných:  4 

Hlasovanie:                                                  

ZA: 4                   PROTI: 0             ZDRŽAL SA: 0  

__________________________________________________________________________ 

 


