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Predkladá: 
Jozef Dvonč 
primátor mesta Nitry 

Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 

 zámer zriadiť a prevádzkovať „Sociálnu 
výdajňu“ potravín, potravinárskych 
výrobkov a iného rozličného tovaru osobnej 
spotreby pre sociálne slabších a odkázaných 
obyvateľov mesta Nitry 

Spracoval: 
JUDr. Igor Kršiak 
prednosta MsÚ v Nitre 
 
 
 
 
 
Napísal: 
JUDr. Igor Kršiak 
prednosta MsÚ v Nitre 
 

s c h v a ľ u j e 
zriadenie „Sociálnej výdajne“ potravín, 
potravinárskych výrobkov a iného rozličného 
tovaru osobnej spotreby pre sociálne slabších 
a odkázaných obyvateľov mesta Nitry  
u k l a d á 
1. prednostovi MsÚ 

a) zabezpečiť podmienky pre zriadenie 
prevádzky sociálnej výdajne a jej 
činnosť v priestoroch vo vlastníctve 
mesta 

b) spracovať vnútorné predpisy mesta 
o prevádzkovaní sociálnej výdajne 
a kategorizácie okruhu prijímateľov 
služieb sociálnej výdajne 

2. riaditeľke Správy zariadení sociálnych 
služieb v Nitre 

     zabezpečiť prevádzku sociálnej výdajne 
Prizvať: 
    - 

 
 
 
 

podpis predkladateľa 
 
 

 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
 
Mesto Nitra má záujem zriadiť a prevádzkovať sociálnu výdajňu potravín, potravinárskych výrobkov 
a iného rozličného tovaru osobnej spotreby pre sociálne slabších a odkázaných obyvateľov mesta 
Nitry. 
 
Výdajňa znamená, že tovar sa nepredáva, ale daruje – čím je jeho cena ponížená o DPH (t.j. v tomto 
daňovom období o 19 %) a DPH sa neúčtuje. 
Prispievatelia ( výrobcovia + 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 pečivárske 
výrobky a potraviny (najmä chlieb, pečivo, mlieko, jogurty, maslo a pod.) 
Sortiment sociálnej výdajne nebude stabilný, ale bude závisieť podľa výskytu a ponuky. 
 
Platba vo výdajni sa navrhuje realizovať formou čipových kariet alebo inak vhodne navrhnutým 
kartovým systémom, na ktoré mesačne mesto pripisuje body pre vybrané kategórie soc. odkázaných 
občanov (napr. systém 1 euro = 1 bod). 
 
Tovar sa v prospech výdajne daruje tesne pod uplynutím doby spotreby, aspoň 2 dni pred koncom 
a obstaráva ho Potravinová banka od obchodníkov a výrobcov ako darcov. 
 
Mesto Nitra bude musieť formou vnútornej smernice určiť kategórie držiteľov kariet soc. odkázaných, 
ktorými môžu byť na základe určitých kritérií napr. dôchodcovia, nekompletné rodiny s deťmi, 
študenti bez oboch rodičov a pod.. 
Presnú definíciu určí mesto Nitra a toto prideľuje aj čipové karty, týmto kategóriám a hodnotu bodov. 
 
Prispievateľom do sociálnej výdajne mesto realizuje partnerstvo formou reklamy, propagácie so 
sociálnym cítením a súvisiacej medializácie. 
 
 
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 DPH, účtovníctvo, o potravinách a pod. 
2.) Rokovanie s výrobnými a obchodnými organizáciami darcov a osloviť ich ako prispievateľov – 

najmä: Nitrazdroj, COOP, Kaufland, Lidl, Tesco, Agrotami, Penam, Topec, DM drogérie a pod. 
3.) Spracovať vnútorné predpisy mesta o prevádzkovaní sociálnej výdajne a kategorizácie okruhu 

prijímateľov služieb sociálnej výdajne a súčasne určiť pravidlá, resp. podmienky, za ktorých bude 
sociálny výdajňa poskytovať sociálnu pomoc 

4.) Zabezpečiť podmienky pre zriadenie prevádzky sociálnej výdajne a jej činnosť v priestoroch vo 
vlastníctve mesta 

5.) Zabezpečiť prevádzku sociálnej výdajne Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre 
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