
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
 

U z n e s e n i e 
z pokračovania XXXI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,  
zo dňa 9. septembra 2022      číslo: 1116 

 
 

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Polievka sv. Alžbety“ a ustanovenie jej podmienok 
 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov 
 
A. vyhlasuje 
 
dobrovoľnú zbierku „Polievka sv. Alžbety“, 
 
B. ustanovuje 
 
podmienky dobrovoľnej zbierky, ktoré sú uvedené v prílohe tohto uznesenia. 
 
 
 
 
 
  Ing. Jaroslav Polaček 
  primátor mesta Košice 

  Podpísal dňa: 18.09.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Mgr. Marcel Čop 
 
 Mgr. Matej Čontofalský 
 
 
Zapisovateľka: Blanka Lukáčová 
  



Príloha uznesenia 
 

 
Podmienky dobrovoľnej zbierky „Polievka sv. Alžbety“ 

 
Usporiadateľ dobrovoľnej zbierky: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice,  
IČO: 00691135. 
 
Účel dobrovoľnej zbierky: nákup materiálov a zariadení a podporu úhrad nákladov spojených 
s prevádzkovaním Zborovej diakonie cirkevného zboru ECAV Košice „CESTA NÁDEJE”, 
Mlynská 23, 040 01 Košice a Centra Nepočujúcich ANEPS Košice, OZ, Kováčska 294/65-67, 
040 01, Košice. 
 
Spôsob konania dobrovoľnej zbierky: Prispením pri podávaní Polievky sv. Alžbety. 
 
Číslo účtu dobrovoľnej zbierky: SK03 5600 0000 0004 4248 6001, vedený v Prima banka 
Slovensko, a. s.. 
 
Miesto konania dobrovoľnej zbierky: mesto Košice, Alžbetina a Hlavná ulica. 
 
Doba konania dobrovoľnej zbierky: 11.11.2022. 
 
Predpokladané náklady spojené s konaním dobrovoľnej zbierky: Náklady spojené s konaním 
dobrovoľnej zbierky budú hradené priamo z rozpočtu mesta. 
 
Použitie finančných prostriedkov získaných z dobrovoľnej zbierky: Zbierkou získané 
prostriedky budú použité na nákup materiálov a zariadení a podporu úhrad nákladov 
spojených s prevádzkovaním Zborovej diakonie cirkevného zboru ECAV Košice „CESTA 
NÁDEJE”, Mlynská 23, 040 01 Košice, ktorá zabezpečuje a poskytuje duchovnú, duševnú a 
telesnú službu a materiálnu pomoc najmä osamelým, starým, dlhodobo chorým, či inak 
postihnutým ľuďom. Pôsobnosť organizácie je na celom území mesta Košice. Druhým 
subjektom je Asociácia Nepočujúcich Slovenska (ANEPS), občianske združenie humanitného 
a charitatívneho charakteru, ktoré sa zaoberá životom nepočujúcich, pomocou pri hľadaní 
riešení problémov, poradenskou činnosťou a ďalšími službami pre nepočujúcich. ANEPS 
tvoria jednotlivé Centrá nepočujúcich, nachádzajúce sa v konkrétnych mestách po Slovensku, 
ktoré vykonávajú svoju činnosť. V Košiciach je to Centrum Nepočujúcich ANEPS Košice, 
OZ, Kováčska 294/65-67, 040 01, Košice - Staré Mesto.  
 
Vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky: do 31.10.2023. O výsledkoch zbierky a použití zbierkou 
získaných finančných prostriedkov bude informovať primátor mesta po ukončení 
a vyúčtovaní zbierky na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstve mesta Košice.  


