
POTRAVINOVÁ POMOC – OZNAM 
 

Na základe projektu spolufinancovaného Európskou úniou a Pôdohospodárskou 
platobnou agentúrou SR, sa bude poskytovať potravinová pomoc – bezplatný výdaj potravín 
pre znevýhodnených občanov a rodiny. 

 
Potravinová pomoc sa poskytuje vo forme bezplatného dodania 

20 kg múky a 20 kg cestovín. 
 

Na potravinovú pomoc majú nárok: 
- fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke; 
- poberatelia dôchodku, ktorých maximálna výška dôchodku nepresahuje 305 € 

(nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku); 
- osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané 

dotácie); 
- deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách; 
- deti v náhradnej rodinnej starostlivosti; 
- deti v domovoch sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti; 
- obyvatelia v domovoch dôchodcov a ústavoch sociálnej starostlivosti. 

 
Občania, ktorí prejavia záujem o poskytnutie pomoci sa musia preukázať platným občianskym 

preukazom  s trvalým pobytom v meste Rajec a príslušným potvrdením (rozhodnutím) nasledovne: 
V prípade detí v náhradnej rodinnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej 
starostlivosti predloží k nahliadnutiu rozhodnutie súdu. 
Fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke predložia 
k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré vydá ÚPSVaR Žilina, pracovisko Rajec. 
Osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie) predložia 
k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré vydá ÚPSVaR Žilina, pracovisko Rajec. 
Poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305 € (nepracujúci poberatelia 
starobného, predčasného, invalidného dôchodku) predložia k nahliadnutiu rozhodnutie Sociálnej 
poisťovne Bratislava o priznaní dôchodku v roku 2011, alebo rozhodnutie SP Bratislava o valorizácii 
dôchodku od 1. januára 2011. 
 Občania, ktorí chcú požiadať o potravinovú pomoc môžu tak urobiť na Mestskom 
úrade v Rajci, 1. poschodie, číslo kancelárie 2 a to v pracovných dňoch od 12.9. 2011 do 
21. 9. 2011 v čase od 8.00 do 11.00 hod a od 12.00 do 14.00 v stredu do 16.00 hod.  
Príjemca svojim podpisom potvrdí prevzatie potravín a zároveň sa zaviaže, že tieto potraviny 
nebude ďalej predávať. 
 Termín dodávky potravín bude vopred a včas oznámený občanom v miestnom 
rozhlase, na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Rajec. 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                   Mestský úrad Rajec, oddelenie správne 
 


