
 

 

 

 U Z N E S E N I A  
 

zo 4. zasadnutia Komisie sociálnej  

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 

konaného dňa 12.09.2019 

 

 

Uznesenie č. 10/2019 k bodu 3. Návrh VZN MČ Košice – Sever č. 54/2019, ktorým sa mení 

VZN MČ Košice – Sever č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom  

Komisia sociálna Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever  

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice – Sever schváliť Návrh VZN MČ Košice – 

Sever č. 54/2019, ktorým sa mení VZN MČ Košice – Sever č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej 

pomoci občanom.  

  

Uznesenie č. 11/2019 k bodu 4. Návrh na posun hranice výšky dôchodku pre účel 

priznania príspevku na stravovanie  

V prípade, že Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na svojom IX. Zasadnutí dňa 19.09.2019 

schváli zmenu účelového príspevku na stravovanie dôchodcov formou transferu pre jednotlivé 

mestské časti na obdobie od 01.10.2019 do 31.12.2019 nasledovne: 

Výška dôchodku Výška príspevku 
mesta Košice  

Do  415,00 €   1,00 € 

Nad 415,01 € 0 € 

 

Komisia sociálna  Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever navrhuje zosúladiť 

hranice dôchodku pri poskytovaní príspevku na stravovanie a to nasledovným spôsobom: 

a) s účinnosťou od 01.10.2019 zrušiť Uznesenie č. 6/2019 schválené na zasadnutí 

Komisie sociálnej MZ MČ Košice – Sever dňa 13.02.2019 

b) odporúča Miestnemu zastupiteľstvu s účinnosťou od 01.10.2019 prijať  uznesenie, 

ktorým sa posunie hranica dôchodku pre priznanie príspevku na stravovanie pre 

dôchodcov zo súčasných 400,00 € na 415,00 €, pričom výška príspevku poskytovaného 

Mestskou časťou Košice – Sever zostane zachovaná a to nasledovne:   

 
Výška dôchodku Výška príspevku 

Do  415,00 €    0,20 € 

Nad 415,01 € 0 € 
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Uznesenie č. 12/2019 k bodu 5. Rozvoj služieb krízovej intervencie pre osoby a rodiny bez 

domova v zmysle uznesenia č. 172 z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach  

 

Komisia sociálna  Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever  

navrhuje  

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Košice – Sever, aby problematike ľudí bez domova 

venovala širší priestor.  

 

V Košiciach, 17.09.2019 

 

 

 

            „podpísané“ 

                  Ing. Vladimír Puškár                         

                                            predseda komisie 

            

 

 

                    „podpísané“       

Zapísala: Mgr. Zdenka Behunová  

                     tajomník 


