
 

 

U Z N E S E N I A 
 

zo 16. zasadnutia Komisie sociálnej  
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 

 
dňa: 14.06.2022             
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Uznesenie číslo: 24/2022 k bodu č.  3 Návrh na posun hranice výšky dôchodku pre priznanie účelového 
fonačného príspevku na stravovanie dôchodcov 
 
V prípade, že XXX. Mestské zastupiteľstvo mesta Košice so začiatkom dňa 16.06.2022 zvýši hornú hranicu 
dôchodku pre účely priznania účelového finančného príspevku na stravovanie dôchodcov od 01.07.2022, tak 
Komisia sociálna Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever:  

1. s účinnosťou od 01.07.2022 ruší Uznesenie č. 17/2020 
2. odporúča Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice – Sever s účinnosťou od 01.07.2020 prijať 

uznesenie, ktorým:  

a) zruší Uznesenie č. 137 / 2020 zo dňa 14.12.2020 schválené na XII. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 
Mestskej časti Košice – Sever  

b) schváli s účinnosťou  od  01.07.2022  príspevok na stravovanie dôchodcov vo výške 0,20 € na jeden 
obed v zmysle schváleného Uznesenia Mesta Košice.  

V prípade, že XXX. Mestské zastupiteľstvo mesta Košice so začiatkom dňa 16.06.2022 hornú hranicu 
dôchodku pre účely priznania účelového finančného príspevku na stravovanie dôchodcov od 01.07.2022 
nezvýši, v platnosti zostáva pôvodné Uznesenie Komisie sociálnej a Miestneho zastupiteľstva.  
 
Uznesenie číslo: 25/2022 k bodu č.  4 Informácia o pripravovanej zmene Programového rozpočtu MČ 
Košice – Sever v roku 2022 – Program 6 a o Návrhu záverečného účtu MČ Košice – Sever za rok 2021.  
 
Komisia sociálna Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 
 
a) berie na vedomie  Informáciu o pripravovanej zmene Programového rozpočtu MČ Košice – Sever v roku 
2022 – Program 6 a Návrh záverečného účtu MČ Košice – Sever za rok 2021.  
 
 b) odporúča predloženú zmenu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever – Program 6 a Záverečný účet 
MČ Košice – Sever za rok 2021 v predloženom znení schváliť.  
                                          
 
 
         „podpísané“                                                                             

                                  Ing. Vladimír Puškár                        
                      podpredseda komisie 

 
V Košiciach, 23.06.2022 
 
                      „podpísané“ 
Zapísala: Mgr. Zdenka Behunová  
                    tajomníčka komisie 


