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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto uznesením č. 139 na svojom XI. 

zasadnutí dňa 10.09.2020 podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, § 14 ods. 3 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení 

neskorších predpisov a podľa § 26 ods. 1 písm. c) Štatútu mesta Košice ustanovuje:  

 

Článok I 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 4/2019 

o  poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov prijaté uznesením Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 58 zo dňa 27.06.2019 sa mení a dopĺňa 

nasledovne: 

 

1. V § 2 ods. 4 znie: 

 

„ (4) Ak mestská časť zistí, že príspevok poskytnutý na stravovanie dôchodcom podľa § 2 ods. 

1 sa zneužíva na stravovanie inej než z tohto všeobecne záväzného nariadenia oprávnenej  

osoby, mestská časť pozastaví poskytovanie príspevku dôchodcovi, ktorý takéto zneužitie 

svojím konaním umožnil, na obdobie troch kalendárnych mesiacov. V prípade zistenia 

opakovaného zneužitia poskytnutého príspevku dôchodca, ktorý takéto zneužitie svojím 

konaním umožnil, nárok na príspevok stráca.“ 

 

2. § 3 znie:  

„§ 3 

Výška príspevku 

 

 Výška príspevku z rozpočtu mestskej časti je stanovená v nadväznosti na výšku 

dôchodku poberateľa takto: 

 

výška dôchodku:      príspevok MČ Košice-Staré Mesto: 

a) do 250,00 €         1,00 € 

b) od 250,01 do 300,00 €       0,50 € 

c) od 300,01 do 400,00 €       0,00 €“ 

 

3. § 4 znie: 

„§ 4 

Spôsob zabezpečenia stravovania 

 

(1)  Mestská časť zmluvne zabezpečuje stravovanie dôchodcov v stravovacích zariadeniach, 

alebo prostredníctvom zariadení opatrovateľskej služby tak, aby bolo stravovanie 

zabezpečené proporcionálne v rôznych častiach územia mestskej časti. 

 

(2)  Mestská časť zakúpi stravné lístky od zmluvných dodávateľov stravy v plnej výške ich 

ceny a predáva ich stravujúcim sa dôchodcom v cene rozdielu, po odpočítaní príslušného 

príspevku mestskej časti podľa § 3 a príspevku mesta Košice poskytovaného na základe 

uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Košice, ktoré upravuje výšku príspevku 

v  danom kalendárnom roku. 

 

(3)  Predaj stravných lístkov realizuje poverený zamestnanec mestskej časti v pokladni  

Miestneho úradu mestskej časti Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7 v Košiciach, 

v  dňoch oznámených na vývesnej tabuli klubu, v pracovné dni, čase úradných hodín 
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osobám oprávneným podľa § 2 ods. 1. 

 

(4) Iné osoby môžu zastúpiť oprávnených pri kúpe stravných lístkov predložením občianskeho 

preukazu oprávneného a vlastného občianskeho preukazu iba v prípade oprávnených podľa 

§ 2 ods. 1 písm. b). 

 

(5) Predaj stravných lístkov sa uskutočňuje na bežný mesiac. Oprávnená osoba má                   

nárok na počet stravných lístkov zhodný s počtom kalendárnych dní v mesiaci. 

 

(6) Platnosť stravných lístkov vydaných v príslušnom kalendárnom roku je do konca 

príslušného kalendárneho roka. 

 

(7) Stravné lístky je možné vrátiť v prípade, že dôchodca nevyužije stravné lístky vydané pre 

príslušný kalendárny rok v tomto roku a to z dôvodu choroby alebo úmrtia dôchodcu.“ 

 

Článok II 

 

 Starosta mestskej časti Košice-Staré Mesto sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 4/2019 o  poskytovaní 

príspevku na stravovanie dôchodcov prijaté uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Košice-Staré Mesto č. 58 zo dňa 27.06.2019, ako vyplýva zo zmien schválených týmto 

uznesením.  

 

Článok III 

 

Táto zmena nadobúda  účinnosť dňom 01.10.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Igor Petrovčik, v. r.  

                 starosta mestskej časti 

        Košice-Staré Mesto 

 

 

 

 

Zverejnené: 11.09.2020 

 

 


