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Mestská časť Košice - Západ
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice -Západ podľa § 14 ods.2 písm. a/ zákona SNR č. 401/ 1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, §6 zákona SNR č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 7 zákona NR SR č.583/ 2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva toto:
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Západ o poskytovaní dotácií Mestskou časťou Košice – Západ.
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN ) upravuje poskytovanie dotácií Mestskou časťou Košice – Západ.
2. Rozpočtovým rokom pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia je kalendárny rok.
3. Pod pojmom „dotácia“ sa rozumie nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu Mestskej časti Košice – Západ na účel vymedzený v čl. 2 bod 1/ tohto nariadenia.
4. Pod pojmom všeobecne prospešné služby 1/ sa pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia rozumie:
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
d) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.
5. Pod pojmom verejnoprospešný účel 2/ sa pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia rozumie:
a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
c) ochrana a tvorba životného prostredia,
d) zachovanie prírodných hodnôt,
e) ochrana zdravia,
f) ochrana práv detí a mládeže,
g) rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy
h) plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí
živelnou pohromou.
Článok 2
Podmienky poskytnutia dotácie
1. Mestská časť Košice – Západ ( ďalej len MČ ) môže poskytnúť dotáciu právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,
všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.
2. MČ môže poskytnúť dotáciu právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Košice. Zámer, na ktorý sa dotácia poskytuje sa
týka činností, ktoré sú vykonávané na území MČ Košice – Západ alebo v prospech MČ Košice – Západ, prípadne majú celomestský charakter.
3. MČ môže poskytnúť v rámci jedného rozpočtového roka jednej právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi dotáciu len jedenkrát.
4. MČ poskytne dotáciu za predpokladu, že poskytovaná čiastka je rozpočtovaná v rozpočte MČ.
5. Poskytnutie dotácie nesmie zvýšiť dlh MČ na konci rozpočtového obdobia.
6. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
7. MČ poskytne dotáciu žiadateľovi, pokiaľ:
a) nie je v likvidácii 3/ alebo v konkurznom konaní 4/ ,
b) nie je dlžníkom voči MČ Košice – Západ a mestu Košice,
c) nie je voči žiadateľovi vedené priestupkové konanie alebo konanie o uložení pokuty zo strany MČ Košice – Západ.
Článok 3
Postup pri posudzovaní a schvaľovaní dotácie
1. Predpokladom pre posudzovanie opodstatnenosti poskytnutia dotácie je zdôvodnená písomná žiadosť, ktorú žiadateľ predkladá Miestnemu úradu MČ.
2. Žiadosť o poskytnutie dotácie musí obsahovať:
a) presný názov a adresu sídla žiadateľa, prípadne ďalších zainteresovaných osôb (napr. spoluorganizátorov podujatí a pod),
b) zámer, na ktorý žiadateľ žiada poskytnúť dotáciu,
c) peňažný ústav a číslo účtu žiadateľa,
d) údaje o predpokladaných nákladoch spojených s realizáciou zámeru,
e) rozsah dotácie,
f) podpis oprávnenej osoby
Žiadateľ doloží k žiadosti doklady potvrdzujúce skutočnosti uvedené v žiadosti a doklad o svojom vzniku (registrácii).
3. Starosta MČ schvaľuje poskytnutie dotácie do výšky 3 000,- Sk
Miestne zastupiteľstvo MČ schvaľuje poskytnutie dotácie nad 3 000,- Sk
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4. Ekonomické oddelenie vyradí žiadosti, ktoré nespĺňajú podmienky podľa čl.2 a čl.3 ods. 1
5. Žiadosti o dotáciu spĺňajúce podmienky podľa čl.2 a čl.3 ods. 1 predloží ekonomické oddelenie na posúdenie a schválenie v poradí, v akom došli:
a) starostovi MČ v prípade žiadostí o dotáciu do výšky 3 000,- Sk
b) Miestnemu zastupiteľstvu v ostatných prípadoch
6. O poskytnutých dotáciách starosta písomne informuje Miestne zastupiteľstvo MČ raz polročne.
Článok 4
Podmienky čerpania dotácie
1. Poskytnutú dotáciu možno použiť len na schválený účel.
2. Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom MČ.
3. Dotácia nad 10 000,- Sk sa poskytuje na základe uzatvorenej zmluvy.
4. Zmluva o poskytnutí dotácie musí obsahovať:
a) formu poskytnutia
b) výšku dotácie
c) účelové vymedzenie použitia dotácie
d) záväzok vrátiť dotáciu v prípade, že sa nepoužije na účel uvedený v zmluve
e) zmluvnú pokutu v prípade nedodržania podmienok zmluvy
Článok 5
Záverečné ustanovenie
1. Toto VZN bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom MČ Košice - Západ dňa 22.2.2005, uznesenie č. 21 – 22/2-2005.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli MÚ MČ Košice - Západ.
3. Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší „VZN MČ Košice – Západ o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí Mestskou časťou Košice – Západ“ schválené dňa 4.3.2003.

PhDr. Pavol Mutafov
starosta

vyvesené dňa:
23.2.2005
účinné dňa:
10.3.2005
________________________________________________________________________________________

1/ § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.
2/ §2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách
3/ § 70 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
4/ zákon č.328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní
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