
Cenník úhrady za sociálne služby podľa VZN č. 212/2019 mesta Košice 
 

Denný stacionár Poskytovanie 
sociálnej služby 
a odbornej činnosti 

0,30 € / hod. Max. 2,40 €/deň 

Obed 2,55 € / obed  

Zariadenie núdzového 
bývania / Útulok 

Poskytovanie 
sociálnej služby * 

Rodič alebo iná plnoletá osoba 36,00 € / mesiac 

Nezaopatrené dieťa (menej ako 6 
rokov)** 

21,00 € / mesiac 

Nezaopatrené dieťa (6-15 rokov) 21,00 € / mesiac 

Nezaopatrené dieťa (staršie ako 15 rokov 
alebo plnoleté v riadnom dennom štúdiu) 

31,00 € / mesiac 

Zvýšenie úhrady: 

Samostatná dvojizbová obytná jednotka s príslušenstvom 1,00 € / deň 

Samostatná jednoizbová obytná jednotka s príslušenstvom 0,50 € / deň 

Užívanie každého elektrospotrebiča, ak je súčasťou vybavenia 
(chladnička, mraznička, práčka, mikrovlnná a elektrická rúra) 

0,15 € / deň 

Užívanie každého vlastného elektrospotrebiča (televízor, osobný 
PC) 

0,20 € / deň 

Komunitné centrum Služba je poskytovaná bezplatne 

Poradňa 
špecializovaného 
sociálneho poradenstva 

Služba je poskytovaná bezplatne 

 

* Úhrada za sociálne služby poskytované v zariadení núdzového bývania a útulku sa určuje sumou 

čiastkových úhrad za mesiac. 

* Úhrada za sociálne služby za mesiac sa zvyšuje o: 

a) 25 %, ak jedna rodina užíva samostatne obytnú jednotku alebo obytnú miestnosť, ktorú s ohľadom na 

plochu môže užívať aj viac osôb ako je počet členov tejto rodiny, 

b) 25 % sumy čiastkových úhrad podľa ods. 1 v prípade, že sociálna služba v zariadení núdzového bývania 

alebo v útulku sa poskytuje dlhšie ako 6 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov, 

c) 50 % sumy čiastkových úhrad podľa ods. 1 v prípade, že sociálna služba v zariadení núdzového bývania 

alebo v útulku sa poskytuje dlhšie ako 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov 

** Úhrada sa znižuje o 25%, ak nezaopatrené dieťa navštevuje predškolské alebo iné zariadenie v rozsahu 

viac ako 4 hodiny denne 

Upustiť od zvýšenia úhrady u prijímateľov sociálnej služby v Zariadení núdzového bývania alebo v Útulku 

v prípade, že túto službu poberajú dlhšie ako 6 alebo 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov môže 

poskytovateľ sociálnej služby, ak jediným príjmom poberateľa je rodičovský príspevok a prídavky na deti, 

resp. z dôvodov hmotnej núdze a nepostačujúceho príjmu, ktoré si poberateľ nezavinil sám.  

Zdroj: VZN č. 212/2019 - https://static.kosice.sk/vzn/doc/LkEZ4mFS72VbOO/vzn212.pdf 

 

Aktualizované: 18.03.2022 
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