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Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

po prerokovaní materiálu 

 

 

 

A)       schvaľuje 

 

alternatívny spôsob zabezpečenia stravovania obyvateľom s trvalým pobytom v mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa poberajúcim predčasný, invalidný alebo starobný dôchodok 

v reštauračných zariadeniach: 

  

1. Tipe, s.r.o. (Ryba), Majerská 1, Bratislava  

2. Reštaurácia Piváreň Hron, Dudvážska 5, Bratislava  

3. Reštaurácia Pod Agátom, Poľnohospodárska 113, Bratislava 

4. Reštaurácia Kráľovský dvor, Dvojkrížna 1/A, Bratislava 

 

za nasledovných podmienok: 

 

1. doba trvania zmluvy najviac na jeden rok,  

2. obedy pozostávajú z polievky a hlavného jedla, 

3. predmetom zmluvy je záväzok poskytovať stravovanie vo forme vydávania obedov pre 

dôchodcov s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 

4. dôchodcovia sú poberatelia predčasného starobného dôchodku, invalidného alebo 

starobného dôchodku, 

5. objednávateľ bude uhrádzať počet vydaných obedov v súhrne v plnej výške stravnej 

jednotky  a to na základe dodávateľom vystavenej faktúry doručenej objednávateľovi, 

6. dodávateľ sa zaväzuje dodať obedy v predpísanej kvalite a množstve, 

7. dodávateľ zodpovedá za kvalitu, hygienickú nezávadnosť a predpísanú hmotnosť obedov, 

 

s tým, že: 

• zároveň bude pokračovať výdaj stravy v objekte na Toplianskej ul. č. 5, Bratislava podľa 

zmluvných podmienok do 31.10.2024, 

• stravník je povinný do 25-teho dňa  v predchádzajúcom mesiaci nahlásiť na referát 

sociálnych služieb  spôsob stravovania na nasledujúci mesiac,  

 

 

B)                                              žiada  

 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

 

uzatvoriť zmluvu o zabezpečení stravovania s reštauračnými zariadeniami za podmienok 

uvedených v bode A) tohto uznesenia. 

 

              Termín: do 31.12.2021  
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Dôvodová správa 

 

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v súlade so zákonom  NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách  a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) 

zriadila sociálnu službu pre občanov poberajúcich predčasný starobný dôchodok, invalidný 

alebo starobný dôchodok  s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len 

„dôchodcov“) – „Jedáleň“ pre dôchodcov na Toplianskej ulici č. 5, Bratislava. Strava pre 

dôchodcov je denne dovážaná dodávateľom stravy M&M INVESTMENTS s. r. o., so sídlom: 

Žellova 527/2, 821 08  Bratislava, na základe Zmluvy o poskytnutí služby na dodanie stravy, 

ev. č. 206/2021 zo dňa 21.10.2021.  

 

Prijatím uznesenia č. 286/XVI/2020  zo dňa 08.12.2020 bol schválený alternatívny spôsob 

zabezpečenia stravovania dôchodcov v reštauračných zariadeniach:  

 

1. Tipe, s.r.o. (Ryba), Majerská 1, Bratislava 

2. Reštaurácia Piváreň Hron, Dudvážska 5, Bratislava 

3. Reštaurácia Pod Agátom, Poľnohospodárska 113, Bratislava 

4. Reštaurácia Kráľovský dvor, Dvojkrížna 1/A, Bratislava 

 

Na požiadanie niektorých seniorov mestská časť Bratislava-Vrakuňa oslovila  reštauráciu 

Buffalo Pub,  so sídlom na Ipeľskej 4, Bratislava, s požiadavkou poskytovania stravovania 

dôchodcov v tomto zariadení. Toto stravovacie zariadenie nemá záujem o zmluvné stravovanie 

dôchodcov.  

Výška príspevku na stravovanie dôchodcov je jednotná pre každú alternatívu stravovania 

(jedáleň pre dôchodcov, reštauračné zariadenia). Výška príspevku a postup pri poskytovaní 

sociálnej služby je stanovený  v „Zásadách poskytovania finančných prostriedkov obyvateľom 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v čase náhlej núdze, pri narodení dieťaťa, na zabezpečenie 

spoločného stravovania a na jednorazový vstupný balíček pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka 

základnej školy“. Stravník sa môže rozhodnúť a vybrať si jeden zo spôsobov  stravovania, a to 

v Jedálni pre dôchodcov na Toplianskej 5, Bratislava alebo v ponúkaných reštauračných 

zariadeniach pri rovnakej výške príspevku mestskej časti.  

 

Prehľad cien a gramáže mäsa v surovom stave:  

1. Jedáleň pre dôchodcov, Toplianska 5, Bratislava             3,11 €/140 g 

2. Tipe, s.r.o. (Ryba), Majerská 1, Bratislava              4,80 €/120 g 

3. Reštaurácia Piváreň Hron, Dudvážska 5, Bratislava            4,20 €/120 g 

4. Reštaurácia Pod Agátom, Poľnohospodárska 113, Bratislava    4,20 €/120 g 

5. Reštaurácia Kráľovský dvor, Dvojkrížna 1/A, Bratislava          4,90 €/150 g 

 

Prehľad počtu stravníkov (196) v jednotlivých zariadeniach počas roka 2021: 

 

1. Jedáleň pre dôchodcov, Toplianska 5, Bratislava         181 stravníkov 

2. Tipe, s.r.o. (Ryba), Majerská 1, Bratislava                    2 stravníci 

3. Reštaurácia Piváreň Hron, Dudvážska 5, Bratislava                  2 stravníci 

4. Reštaurácia Pod Agátom, Poľnohospodárska113, Bratislava                 4 stravníci 

5. Reštaurácia Kráľovský dvor, Dvojkrížna 1/A, Bratislava                  7 stravníci 

 

 



4 

 

 

 

Uznesenie komisie 

 
Uznesenie č. 90/2021 zo dňa 24.11.2021 

Zabezpečenia stravovania obyvateľom s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa poberajúcim predčasný, invalidný alebo starobný dôchodok  

 

Členovia stálych komisií po prerokovaní odporúčajú 

 

A)                            schváliť  

alternatívny spôsob zabezpečenia stravovania obyvateľom s trvalým pobytom v mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa poberajúcim predčasný, invalidný alebo starobný dôchodok 

v reštauračných zariadeniach: 

  

1. Tipe, s.r.o. (Ryba), Majerská 1, Bratislava  

2. Reštaurácia Piváreň Hron, Dudvážska 5, Bratislava  

3. Reštaurácia Pod Agátom, Poľnohospodárska 113, Bratislava 

4. Reštaurácia Kráľovský dvor, Dvojkrížna 1/A, Bratislava 

 

za nasledovných podmienok: 

1. doba trvania zmluvy najviac na jeden rok,  

2. obedy pozostávajú z polievky a hlavného jedla, 

3. predmetom zmluvy je záväzok poskytovať stravovanie vo forme vydávania obedov pre 

dôchodcov s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 

4. dôchodcovia sú poberatelia predčasného starobného dôchodku, invalidného alebo 

starobného dôchodku, 

5. objednávateľ bude uhrádzať počet vydaných obedov v súhrne v plnej výške stravnej 

jednotky  a to na základe dodávateľom vystavenej faktúry doručenej objednávateľovi, 

6. dodávateľ sa zaväzuje dodať obedy v predpísanej kvalite a množstve, 

7. dodávateľ zodpovedá za kvalitu, hygienickú nezávadnosť a predpísanú hmotnosť obedov, 

s tým, že: 

• zároveň bude pokračovať výdaj stravy v objekte na Toplianskej ul. č. 5, Bratislava podľa 

zmluvných podmienok do 31.10.2024, 

• stravník je povinný do 25-teho dňa  v predchádzajúcom mesiaci nahlásiť na referát 

sociálnych služieb  spôsob stravovania na nasledujúci mesiac,  

 

B)                                             požiadať  

 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

uzatvoriť zmluvu o zabezpečení stravovania s reštauračnými zariadeniami za podmienok 

uvedených v bode A) tohto uznesenia. 

 

 Počet prítomných: 9  

 Hlasovanie: ZA:    9   /  PROTI: 0   /  ZDRŽAL SA: 0    /    NEHLASOVAL:  0 
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