
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôvodová správa  

k bodu č. 11 na XXI.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever  

 

 

Návrh na posun hranice výšky dôchodku pre priznanie účelového finančného príspevku na 

stravovanie dôchodcov 

 

Analýza súčasného stavu  

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach Uznesením č. 514/2020 zo dňa 20.10.2020 s účinnosťou 

od 01.01.2021 a Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever Uznesením č. 137/2020 

zo dňa 14.12.2020 s účinnosťou od 01.01.2021 schválilo príspevok na stravovanie dôchodcov 

v závislosti od výšky dôchodku. Príspevky mesta Košice a Mestskej časti Košice – Sever 

v závislosti od výšky dôchodku boli do 01.01.2021 poskytované nasledovne:  

 

Výška priznaného 

dôchodku 

Výška príspevku 

Mesta Košice 

Výška príspevku MČ 

Košice - Sever 

do 475,00 EUR 1,20 EUR 0,20 EUR 

od 475,01 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 

 

 

Návrh na zmenu hraníc dôchodku s účinnosťou od 01.07.2022 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na XXX. zasadnutí so začiatkom dňa 16.06.2022 

rokovalo o zvýšení hornej hranice dôchodku pre účely priznania účelového finančného 

príspevku na stravovanie dôchodcov. Bol prerokovaný návrh, ktorým od 01.07.2022 dôjde 

k zvýšeniu hranice pre posudzovanie príspevku a zároveň k navyšeniu príspevku, a to 

nasledovne:  

 

S účinnosťou od 01.07.2022 bude príspevok na stravovanie dôchodcov vo výške 2,00 EUR 

na jeden obed pre: 

a) dôchodcu, ktorého dôchodok je jeho jediným zdrojom príjmu a nepresiahne výšku 500,00 

EUR mesačne, 

b) dôchodcu, ktorého súbeh dôchodku a príjmu nepresiahne výšku 500,00 EUR mesačne, 

c) dôchodcov žijúcich v spoločnej domácnosti, u ktorých podiel súčtu výšky dôchodkov 

vrátane výšky iných príjmov a počtu dôchodcov nepresiahne priemernú sumu 500,00 EUR 

mesačne na jedného dôchodcu. 

 

 



  

 

 

Mestská časť Košice – Sever navrhuje zosúladiť výšku hranice dôchodku pre priznanie 

príspevku na stravovanie dôchodcom s hranicami schválenými Mestským zastupiteľstvom, 

a to s účinnosťou od 01.07.2022 nasledovne: 

 

Výška priznaného 

dôchodku 

Výška príspevku 

Mesta Košice 

Výška príspevku MČ 

Košice - Sever 

do 500,00 EUR 2,00 EUR 0,20 EUR 

od 500,01 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 

 

 

 

Dátum: 17.06.2022 

 

Spracoval: Oddelenie sociálnych vecí MÚ Mestskej časti Košice – Sever  


