
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. .......... prijatým na svojom ....... zasadnutí dňa 

............. v súlade § 10 ods. 3 písm. b) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 

predpisov a v súlade s § 72 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších 

predpisov ustanovuje: 

 

Čl. I 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 212 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti 

územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie (Nariadenie o úhradách za 

sociálne služby) prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 206/2019 sa mení a dopĺňa 

nasledovne: 

 

1. V druhej časti druhej hlavy nadpis prvého dielu znie:  „Zariadenie pre seniorov s kapacitou viac 

ako 40“. 

 

2. Názov § 8 znie: „Úhrada za sociálne služby poskytované v zariadení pre seniorov s kapacitou viac 

ako 40 lôžok“. 

 

3. V § 8 ods. 1  sa za slová „v zariadení pre seniorov“ vkladajú  slová „s kapacitou viac ako 40“. 

 

4. V § 8 ods. 2 sa  vypúšťajú slová „v zariadení pre seniorov“. 

 

5. V druhej časti druhej hlavy nadpis druhého dielu znie:  „Zariadenie pre seniorov s kapacitou 

menej ako 40 a zariadenie opatrovateľskej služby“. 

 

6. Názov § 10 znie:  „Úhrada za sociálne služby poskytované v zariadení pre seniorov s kapacitou 

menej ako 40 a  zariadení opatrovateľskej služby“. 

 

7. V § 10 ods. 1  sa za slová „sociálne služby poskytované“  vkladajú slová  „v zariadení pre 

seniorov s kapacitou menej ako 40 a“. 

 

8. V § 10 ods. 2 sa vypúšťajú slová „v zariadení opatrovateľskej služby“.  

 

9. V § 10 ods. 3 sa vypúšťajú slová  „v zariadení opatrovateľskej služby“. 

 

Čl. II 

 

Primátor mesta Košice sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Košice č. 212 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy 

mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie (Nariadenie o úhradách za sociálne služby), 

schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 206/2019, ako vyplýva zo zmien a 

doplnení vykonaných uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. ......./2022.  

 

Čl. III 

Účinnosť 

 

Tieto zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2022.  

 

 Ing. Jaroslav Polaček  

primátor mesta Košice 
 

 

Zverejnené na pripomienkovanie: 19.08.2022  
Podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. 


