
Dobrovoľná zbierka 
 

Mesto Košice v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

 

Na základe uznesenia zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 3. októbra 

2019  

 

Odkaz na uznesenie: TU 

 

 vyhlasuje dobrovoľnú zbierku „Primátorský punč 2019“ 
 

 

Účel zbierky:  
Verejnoprospešný účel - finančné prostriedky budú použité na charitatívne účely pre nižšie 

uvedené organizácie pre každú rovnakým dielom: 

 

1. Arcidiecézna charita Košice  

Masarykova 19,  040 01 Košice. 

 IČO: 35514027 

Charakteristika činnosti: 

Hlavným cieľom je aby sa spoločnosť začala viac zaujímať o sociálnu a charitatívnu prácu, 

aby sa k nej pripojili a stali sa jej súčasťou. V charite veria, že každý z nás môže zmeniť svet 

a tak sa snažia motivovať všetkých. 

Účel použitia: 

nákup materiálov a zariadení a podporu úhrad nákladov spojených s prevádzkovaním. 

 

2.  Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach 

Strojárenská 13, 040 01 Košice 

IČO: 31256911 

Charakteristika činnosti: 

Poskytuje základnú a odbornú ambulantnú i ústavnú starostlivosť predovšetkým starším 

a chronicky chorým osobám v rámci Košického regiónu v rozsahu všeobecného lekárstva, 

geriatrie, vnútorného lekárstva, diabetológie a rehabilitácie.  

Účel použitia: 

nákup materiálov a zariadení a podporu úhrad nákladov spojených s prevádzkovaním. 

 

3.  DOMKO – Domov sociálnych služieb Košice 
Park mládeže 3, 040 01 Košice 

IČO: 00696986  

Charakteristika činnosti: 

Ide o zariadenie s kapacitou 60 prijímateľov pre deti a dospelých, ktoré sú odkázané na 

pomoc inej fyzickej osoby, alebo fyzickej osoby, ktorá je nevidiaca, alebo prakticky nevidiaca 

(t.j. ľudia so zdravotným postihnutím, s mentálnym postihnutím, telesným postihnutím, alebo 

zmyslovým postihnutím, prípadne kombinovanými postihnutiami) pri poskytovaní 

ambulantnej (dennej) sociálnej služby a 10 miest pri poskytovaní týždennej pobytovej 

sociálnej služby.  

https://static.kosice.sk/meeting/resolve/6b10eqeR666H0e/mzZT2tETIUBteb5/QI4nDe8K3LTeYAG/uzn224.pdf


Účel použitia: 

nákup materiálov a zariadení a podporu úhrad nákladov spojených s prevádzkovaním. 

 

4. ETP Slovensko 

Zemplínska 15/A, 040 01 Košice 

IČO: 31751245  

Charakteristika činnosti: 

Poskytuje komplexné sociálne služby zraniteľným skupinám a jednotlivcom, čeliacim 

sociálnemu vylúčeniu z dôvodu svojej etnickej príslušnosti, rasy, národnosti alebo 

spoločenského postavenia. 

Účel použitia:  

nákup materiálov a zariadení a podporu úhrad nákladov spojených s prevádzkovaním. 

 

Usporiadateľ zbierky:  
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

IČO: 00691135 

DIČ: 2021186904 

 

Miesto konania zbierky: 
V rámci podujatia Košické rozprávkové Vianoce 2019 vo vyhradenom stánku na Hlavnej 

ulici v Košiciach – prvý stánok v zástavbe predajných stánkov na západnej strane v priestore 

pred Immaculatou. Stánok bude označený nápisom „Primátorský punč“.  

 

Čas konania zbierky: 
v dňoch 5. až 23. decembra 2019 denne v čase od 16.00 hod. do 20.00 hod. 

 

Spôsob konania zbierky: 
Dobrovoľný príspevok bude občanmi vkladaný do uzamknutej urny, z ktorej budú peňažné 

príspevky komisionálne vyberané každý deň a neodkladne vložené na bežný účet mesta 

Košice číslo účtu SK03 5600 0000 0004 4248 6001. 

 

 

 

Košice, 17. 10. 2019 

 

                                                      
                                                                      Ing. Jaroslav Polaček 

                                                                      primátor mesta Košice 

 


