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Dôvodová správa  

k bodu č. 3 na 10  zasadnutí Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva 

MČ Košice – Sever 

 

Návrh na posun hranice výšky dôchodku pre priznanie finančného príspevku na 

stravovanie dôchodcov 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Košice Uznesením č. 225/2019 dňa 03.10.2019 s účinnosťou od 

01.10.2019 a  Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever Uznesením č. 65/2019 zo 

dňa 23.09.2019 s účinnosťou od 01.10.2019 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 01.11.2020 poskytované nasledovne:  

 

Od 01.10.2019 do 01.11.2020 

 

Výška priznaného 

dôchodku 

Výška príspevku 

Mesta Košice 

Výška príspevku MČ 

KE - Sever 

do 415,00 1,00 € 0,20 € 

od 415,01 € 0,00 € 0,00 € 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Košice dňa 20.10.2020 na XIX. zasadnutí prijalo                    

Uznesenie č. 514 (viď príloha) o posune hranice výšky dôchodku pre priznanie účelového 

finančného príspevku na stravovanie dôchodcov a zároveň k zmene podmienok posudzovania 

príjmov jednotlivca a spoločne posudzovaných osôb1.   

 

V období od 01.11.2020 do 31.12.2020 boli príspevky poskytované nasledovne:  

 

Výška príjmu  
Výška príspevku 

Mesta Košice 

Výška príspevku MČ 

KE - Sever 

do 415, 00 € 1,00 € 0,20 € 

do 450,00 1,00 € 0,00 € 

od 450,01 € 0,00 € 0,00 € 

 

 
1 Za výšku príjmu dôchodcu/jednotlivca sa považuje priznaný dôchodok a zároveň jeho príjem alebo súbeh príjmov spoločne posudzovaných osôb 
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Spomenutým uznesením boli prijaté zmeny, ktorými v období od 01.01.2021 dôjde 

k posunu hranice výšky dôchodku pre priznanie účelového finančného príspevku na 

stravovanie dôchodcov nasledovne:  

 

Výška prijímu 
Výška príspevku 

Mesta Košice 

do 475, 00 € 1,20 € 

nad 475,00 € 0,00 € 

 

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

príspevku na stravovanie dôchodcom s hranicami schválenými Mestským zastupiteľstvom 

a to s účinnosťou od 01.01.2021 nasledovne:  

 

Výška prijímu 
Výška príspevku 

Mesta Košice 

Výška príspevku MČ 

KE - Sever 

do 475, 00 € 1,20 € 0,20 € 

nad 475,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

 

 

  

Dátum: 30.11.2020 

 

Spracoval: Oddelenie sociálnych vecí MÚ MČ Košice – Sever  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha:  

Uznesenie č. 514 z pokračovania XIX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo 

dňa 20. októbra 2020   


