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Sociálna a bytová komisia Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

 

 

Uznesenia 

zo zasadnutia komisie Sociálna a bytová komisia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,  

konaného dňa 11.06.2019 

 

 

K bodu 2 (9) 

Prerokovanie materiálov zaradených do programu MZ v Košiciach dňa 11.06.2019: „Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Podmienky poskytovania stravovania, bývania 

a starostlivosti v Centre pre deti a rodiny v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice 

(nariadenie o starostlivosti v centre pre deti) “. 

Uznesenie :  

Komisia odporúča Mestskému  zastupiteľstvu v Košiciach prerokovať a schváliť predložený 

materiál „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Podmienky poskytovania 

stravovania, bývania a starostlivosti v Centre pre deti a rodiny v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Košice (nariadenie o starostlivosti v centre pre deti)“ bez pripomienok. 

 

Hlasovanie: za – 13, proti – 0, zdržali sa – 0 

 

 

K bodu 4 (6) 

Prerokovanie materiálov zaradených do programu MZ v Košiciach dňa 11.06.2019: 

„Informácia o výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom a mestskými časťami 

podľa VZN  mesta Košice č. 130 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za 

poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta (Nariadenie o 

úhradách za sociálne služby)“. 

Uznesenie: 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach zobrať na vedomie predložený 

materiál „Informácia o výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom a mestskými 

časťami podľa VZN  mesta Košice č. 130 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za 

poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta (Nariadenie o 

úhradách za sociálne služby)“  bez pripomienok. 

Hlasovanie: za – 13, proti – 0, zdržali sa – 0 
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K bodu 5 (37) 

Prerokovanie materiálov zaradených do programu MZ v Košiciach dňa 11.06.2019: „Návrh 

na prechod zariadení opatrovateľskej služby zo zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí 

do pôsobnosti mesta Košice ako organizačné súčasti Strediska sociálnej pomoci – 

harmonogram prípravy prechodu“. 

Uznesenie :  

Komisia odporúča Mestskému  zastupiteľstvu v Košiciach prerokovať a schváliť predložený 

materiál „Návrh na prechod zariadení opatrovateľskej služby zo zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestských častí do pôsobnosti mesta Košice ako organizačné súčasti Strediska sociálnej 

pomoci – harmonogram prípravy prechodu“  bez pripomienok. 

 

Hlasovanie: za – 11, proti – 0, zdržali sa – 0 

 

 

 

 

Košice dňa 13.06.2019 

 

 

 

 

                Iveta Adamčíková 

                         predseda komisie 

 

 

Zapísala: Bc. Dana Surová 

                sekretár komisie 

 


