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

............. v súlade § 10 ods. 3 písm. b) zákona 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, ako vyplýva zo 

zmien a doplnení vykonaných uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1098/2022, sa mení 

a dopĺňa nasledovne: 

 

Za § 24 sa vkladá nový § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 

„§ 24a 

Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2023 

 

(1) Úhrady za poskytovanie sociálnych služieb sa v období od 1. júla 2023 do 30. júna 2024 

upravia takto: 

a) úhrada za ubytovanie podľa § 8 ods. 2  a § 10 ods. 2 a úhrada za stravovanie podľa § 8 ods. 5,  § 

10 ods. 5 a § 12 ods. 3  sa zvyšuje o 10 % z výšky úhrady platnej k 1. januáru 2023, 

b) úhrada za poskytovanie úkonov opatrovateľskej služby podľa  prílohy č. 1 sa zvyšuje o 0,10 € za 

jednu hodinu úkonov opatrovateľskej služby oproti výške úhrady platnej  

k 1. januáru 2023, 

c) úhrada za sociálne služby poskytované v zariadení núdzového bývania a útulku podľa  

§ 16 ods. 1  sa zvyšuje o 5,00 € oproti výške úhrady platnej k 1. januáru 2023. 

Ustanovenie § 23 sa v uvedenom období nepoužije. 

 

(2) Suma úhrady upravená podľa odseku 1 sa zaokrúhli na celé eurocenty smerom nadol.“. 

 

 

Čl. II 

Splnomocňujúce ustanovenie 

 

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. 1098/2022 a uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. ......./2022.  

 

Čl. III 

Účinnosť 

 

Tieto zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta 

Košice.   

 

 

 

 

Zverejnené na pripomienkovanie: 30.11.2022          Ing. Jaroslav Polaček  

Podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb.                                                 primátor mesta Košice 


