
           Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice,                                                  

Garbiarska 4, 040 01  Košice

I. Úhrada za ubytovanie za jeden mesiac:

platba EUR

a) 130,05 €

platba EUR

b)
135,25 €

platba EUR

c)

130,05 €

platba EUR

d)
161,26 €

platba EUR

e)
171,60 €

II. Úhrada za stravu prijímateľa podľa počtu odobratých jedál

druh stravy

odoberané jedlá/ 

percentuálny podiel

celková hodnota 

stravy na deň  dní platba EUR  

Racio raňajky    12% 0,69 € 30 20,70 €

Dia desiata     9 % 0,50 € 30 15,00 €

Šetriaca obed        45% 2,47 € 30 74,10 €

Bezlaktózová olovrant     9% 0,50 € 30 15,00 €

večera      25% 1,39 € 30 41,66 €

Spolu 5,55 € 30 166,46 €

II. večera 0,20 € 30 6,00 €

Spolu 5,75 € 172,46 €

III. Úhrada za odborné činnosti podľa stupňa odkázannosti

I - IV. stupeň odkázanosti

denná sadzba dní platba EUR

0,15 € 30 4,50 €

V. stupeň odkázanosti

denná sadzba dní platba EUR

0,20 € 30 6,00 €

VI. stupeň odkázanosti

denná sadzba dní platba EUR

0,25 € 30 7,50 €

VÝŠKA ÚHRADY V ZARIADENÍ PRE SENIOROV účinná od 01.07.2022

Typ bývania

dvojposteľová izba

Typ bývania

dvojposteľová izba samostatnej obytnej jednotky

Typ bývania

Výška úhrady sa vydáva v súlade s ustanoveniami Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 212 o 

poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich 

poskytovanie. (Nariadenie o úhradách za sociálne služby) Schválené uznesením č. 206 na pokračovaní IX. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 03. 10. 2019.

Úhrada za poskytované sociálne služby sa určuje sumou čiastkových úhrad: za ubytovanie, stravovanie, za 

odborné činnosti podľa stupňa odkázanosti a za používanie vlastných elektrospotrebičov. 

jednoposteľová izba, z dôvodu zlého zdravotného 

stavu, maximálne tri kalendárne mesiace

Typ bývania

samostatná jednoposteľová izba v dvojizbovej obytnej 

jednotke

Typ bývania

jednoposteľová izba samostatnej obytnej jednotky



IV. Úhrada za užívanie vlastných elektrospotrebičov

druh elektrospotre-

biča počet kusov

platba na deň 

v EUR

platba za 30 dní 

v EUR

chladnička 1 0,20 € 6,00 €

práčka 1 0,20 € 6,00 €

mikrovlná rúra 1 0,20 € 6,00 €

prenosná klimatizácia 1 0,20 € 6,00 €

           Spolu 0,80 € 24,00 €

Spracovala: Mgr. Miriam Kolbaská



 


