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Usmernenie č. 3 pre charitatívne organizácie k potravinovej pomoci
1/ Zákon č. 599/2003 Z.z. hovorí, že v hmotnej núdzi je občan a fyzické osoby, ktoré sa s
občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú. Majú nárok na potravinovú pomoc aj
tieto spoluposudzované osoby?
Poberateľom potravinovej pomoci môže byť len osoba, ktorá je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi.
2/ Máme prípad: manželský pár, manželka je poberateľka čiastočného invalidného
dôchodku, jej príjem sa započítava pri posudzovaní stavu hmotnej núdze tejto rodiny,
jej manžel je poberateľ dávky v hmotnej núdzi. Znamená to, že majú nárok na dvakrát
20 kg múky a dvakrát 20 kg cestovín, keďže on je poberateľ HN a ona invalidného
dôchodku?
V uvedenom prípade (keďže on je poberateľ dávky v HN a ona poberateľka invalidného
dôchodku, ktorého výška je do 305 EUR), majú nárok obaja na potravinovú pomoc v
množstve 20 kg múky a 20 kg cestovín/osoba. V prípade manželky je potrebné splniť
podmienku nepracujúci dôchodca (svojim podpisom pri preberani to prehlási).
Avšak v prípade, že si nechcú prebrať celú potravinovú pomoc, ktorá im patrí, tak preberie
jeden alebo druhý, alebo sa do stĺpca množstvo uvedie konkrétne množstvo prebratých
potravín (osobitne múka a cestoviny).
3/ Na internetovej stránke PPA v letáku "Program dodávok potravín v roku 2011 v SR“
je o. i. uvedené, že konkrétne miesto a čas rozdávania potravín v jednotlivých obciach
budú oznámené prostredníctvom charitatívnej organizácie (PBS Lipany, SBM Lackov).
Môžeme to chápať tak, že charitatívna organizácia dopredu určí mestu alebo obci
konkrétne miesto a čas rozdávania potravín?
Za rozdávanie potravín je zodpovedná charitatívna organizácia, preto si ona určuje miesto
a čas rozdávania potravín. Samozrejme sa to uskutočňuje v spolupráci s konkrétnym miestom
rozdávania, pretože charitatívna organizácia nepozná pomery v danom mieste. Okrem toho pri
samotnom rozdávaní nemusí byť zúčastnený zástupca charitatívnej organizácie, ale môže tým
napr. poveriť svojho distribútora – napr. obec.
4/ Podľa Metodického postupu k podmienkam účasti charitatívnych organizácií v
program dodávky potravín v prospech najodkázanejších osôb z intervenčných zásob, je
možnosť aby charitatívna organizácia, uzatvorila zmluvu napr. s mestom/obcou, ktoré
bude potom pôsobiť ako konečný distribútor. Tým, že niektoré mestá/obce nedisponujú
ani technikou, ani vyhovujúcimi skladovými priestormi a tiež prevoz zo skladov
charitatívnych organizácií by bol pre ne finančne náročný, akým spôsobom sa dostane
potravinová pomoc pre odkázaných obyvateľov takéhoto mesta/obce ?
Charitatívna organizácia má uzatvorenú zmluvu s PPA, na základe tejto zmluvy jej budeme
preplácať administratívne a dopravné náklady, tak ako je to uvedené v zmluve. Charitatívna
organizácia môže uzatvoriť zmluvu s distribútorom napr. s mestom, obcou, organizáciou a to
znamená, že na základe tejto zmluvy budú preplácané náklady pre distribútora cez
charitatívnu organizáciu. Je potrebné komunikovať s charitatívnou organizáciou a hľadať
možnosti v danom meste na dočasné preskladnenie potravín. Potravinová pomoc bude
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distribuovaná počas roka 2011, preto je ešte časový priestor na hľadanie vhodných
skladových priestorov.
5/ Potraviny v obci /priamo občanom/ môžu byť distribuované len prostredníctvom
charitatívnej organizácie alebo túto distribúciu môže zabezpečovať aj obec; resp.
jedno výdajné miesto, ktoré by slúžilo pre viaceré obce?
Potravinová pomoc môže byť distribuovaná len cez charitatívne organizácie:
- Potravinová Banka Slovenska, o. z., kpt. Nálepku 19, 082 01 Lipany
- Služby Božieho Milosrdenstva, n. o., Lackov č. 5, 962 44 Lackov
Tieto charitatívne organizácie môžu ďalej uzatvárať zmluvy s ďalšími distribútormi napr.
obce, mestá, združenia a pod. Jedno výdajne miesto môže byť aj pre viaceré obce.
6/ Do okruhu osôb, ktorým je táto pomoc určená patria občania Zariadení pre seniorov
a Domovov sociálnych služieb, u týchto občanov je potrebné skúmať ich príjem (305
€) alebo podmienka nároku je splnená tým, že sú obyvateľmi takéhoto zariadenia?
Nie, v domovoch sa neskúma príjem dôchodcov. Avšak riaditeľ daného domova sa môže
rozhodnúť, že si nepreberie celé množstvo potravín určených na jednu osobu, ale len určitú
časť - to je potrebné uviesť v príslušnom tlačive, ktoré obdržia od charitatívnej organizácie.
7/ V usmernení pre charitatívne organizácie k potravinovej pomoci sú vymenované
oprávnené osoby na príjem potravín. V potvrdení osôb v hmotnej núdzi (HN) sú
uvedené aj deti. Mám tomu rozumieť tak, že osoba v HN + 2 deti = 60 kg + 60 kg
potravín ?
Nie, potravinová pomoc sa poskytuje len na samotného poberateľa dávky v hmotnej núdzi, t.j.
20 kg múky a 20 kg cestovín.
8/ Pokiaľ sa chceme zapojiť k programu potravinovej pomoci, je potrebné iba
kontaktovať charitatívne organizácie, ktorým treba nahlásiť iba počet osôb
prislúchajúcim nárok, alebo treba splniť ešte nejaké iné kritéria?
Je potrebné kontaktovať niektorú z uvedených charitatívnych organizácií, nahlásiť im počet
osôb, aby vedeli aké množstvo potravín majú doručiť. Žiadne ďalšie kritériá nie je potrebné
splniť.
9/ Ak v domácnosti žijú 2 nepracujúci dôchodcovia, 1 má dôchodok nižší ako 305 EUR
druhý má vyšší, tak nárok na potravinový balíček má 1 z nich, ktorý má dôchodok nižší
ako
305
EUR?
Neposudzuje
sa
hranica
príjmu
spoločne,
však?
Ak sú v dome 2 nepracujúci dôchodcovia s príjmov pod 305 EUR, tak nárok má každý z
nich?
Ak sú v dome 2 nepracujúci dôchodcovia, jeden má dôchodok do 305 a druhý má viac ako
305, tak má nárok len ten, čo má dôchodok do 305. Ak sú v dome 2 nepracujúci dôchodcovia
a obaja majú svoj dôchodok do 305, tak majú nárok obaja, v tomto prípade ale môžu nastať
tieto prípady:
1/ obaja si preberú celé množstvo potravín (2 x 20 kg múky a 20 kg cestovín) na ktoré majú
nárok,
2/ ak nechcú potraviny v celom množstve, na ktorý majú nárok, tak sa môžu rozhodnúť, že
len jeden si preberie 20 kg múky a 20 kg cestovín a ten druhý si nepreberie, alebo
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3/ obaja si preberú menšie množstvo napr. po 10 kg - v tom prípade sa množstvo uvedie na
danom tlačive.
10/ V rámci potravinovej pomoci máme nejasnosti ohľadom možných príjemcov:
1.
Manžel je poberateľ starobného dôchodku v sume 298€ ale k tomu dostáva dávky
zo sociálneho úradu vo výške 162€. V tých dávkach je započítaná dávka v hmotnej núdzi
pre jeho partnerku, rodinné prídavky na dcéru a sociálne štipendium pre dcéru. Má
takýto občan nárok na potravinovú pomoc? Resp. Má aspoň partnerka nárok na
potravinovú pomoc?
2.
V obci máme rodinu: zomrel otec a ostali po ňom 3 siroty ktoré poberajú sirotský
dôchodok v celkovej výške 287,10€. Uvedený dôchodok dostáva na meno matka detí,
ktorej sa k k dôchodku započítavajú aj prídavky na deti. Tým pádom matka nie je
v hmotnej núdzi. Chcem sa opýtať či majú nárok na potravinovú pomoc deti. Ak áno
môžu žiadať o pomoc jednotlivo, alebo spolu?
3.
V obci je občan, ktorý je evidovaný ako nezamestnaný. Momentálne je PN už 4
mesiace. To znamená, že je úplne bez príjmu. Má takýto občan nárok na potravinovú
pomoc?
1. Manžel - starobný dôchodca, má nárok na potravinovú pomoc v množstve 20 kg múky a 20
kg cestovín. Ak je manželka poberateľkou dávky v hmotnej núdzi aj ona má nárok na rovnaké
množstvo potravín.
2. Deti majú nárok na potravinovú pomoc vtedy, ak žijú v detských domovoch,
profesionálnych rodinách a domovoch sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti. Ak
je matka detí poberateľkou dôchodku (starobného, invalidného alebo predčasného) a jeho
výška nepresahuje 305 EUR, má nárok na potravinovú pomoc v množstve 20 kg múky a 20
kg cestovín.
3. Ak dotyčný občan nespadá do nasledovných kategórií nemá nárok na potravinovú pomoc:
- fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke,
- osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie),
- nepracujúci poberatelia starobného, invalidného a predčasného dôchodku, ktorého výška
nepresahuje 305 EUR
11/ Vzťahuje sa potravinová pomoc len na samostatne žijúcich jednotlivcov, alebo sa
spoločne posudzuje rodina, alebo jednotlivec v rodine. Som na invalidnom dôchodku,
manžel pracuje, dcéra študuje, hmotnú núdzu nemáme vybavenú, môj invalidný
dôchodok je v stanovenom limite (do 305 €).
Áno, máte nárok na potravinovú pomoc, pokiaľ spĺňate podmienku, že nepracujete a poberáte
invalidný dôchodok, ktorého výška nepresahuje 305 € (je potrebné predložiť k nahliadnutiu
výmer). Ohľadom možného termínu obdržania potravinovej pomoci je potrebné sa obrátiť na
Váš obecný úrad, kde by Vám mali poskytnúť informáciu, kedy bude daná pomoc
distribuovaná vo Vašej obci.
UPOZORNENIE:
Potraviny môžu byť distribuované len prostredníctvom schválených charitatívnych
organizácií. Tieto charitatívne organizácie môžu uzatvárať zmluvy s ďalšími
charitatívnymi organizáciami, obecnými úradmi, spolkami a pod., ktorí budú
potravinovú pomoc distribuovať konečným príjemcom.
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Potravinová pomoc sa konečným príjemcom distribuuje bezodplatne. V prípade, že
Pôdohospodárska platobná agentúra zistí akékoľvek porušenie, bude postupovať
v zmysle platných právnych predpisov.
Bližšie informácie k realizácii potravinovej pomoci je možné získať:
PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA - SEKCIA ORGANIZÁCIE TRHU
Tel. č.

E-mail

Fax

0915 762 194

henrieta.kozarova@apa.sk

02/53 412 665

Ing. Mária Mečárová
riaditeľka odboru

0918 612 131

maria.mecarova@apa.sk

02/53 412 659

Ing. Jana Žemlová

0918 612 195

jana.zemlova@apa.sk

02/53 412 659

Ing. Henrieta Leváková Kožárová
riaditeľka sekcie
ODBOR RASTLINNÝCH KOMODÍT

V Bratislave, 17. 06. 2011
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