Dôvodová správa

V rozpočte Košického samosprávneho kraja
samosprávneho kraja schválené finančné
Všeobecne záväzného nariadenia Košického
dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
3 300 Eur vo výške 150 000 Eur.

na rok 2018 boli v Zastupiteľstve Košického
prostriedky na dotácie poskytované podľa
samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní
vo výške 300 000 Eur, z toho na dotácie nad

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006
o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „VZN“) predložené
žiadosti o dotáciu podliehajú schvaľovaciemu konaniu podľa stanovených kritérií nariadenia
v príslušnej komisii podľa obsahu žiadosti a tiež vo finančnej komisii. Finančnou komisiou
odporúčané žiadosti sú predkladané na rokovanie Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja.
Do stanoveného termínu (28.02.2018) bolo na Úrad Košického samosprávneho kraja
doručených v zmysle § 5 ods. 6 VZN 16 žiadostí o dotáciu nad 3 300 Eur požadujúcich
celkom 143 326 Eur. Predložené žiadosti, ktoré obsahovali stanovisko príslušného odboru,
podľa obsahu žiadostí boli predložené na rokovanie jednotlivých vecných komisií, a to
nasledovne:
Kultúrna komisia - 11 žiadostí v požadovanej čiastke 115 053 Eur
Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky - 2 žiadosti v požadovanej čiastke 8 963 Eur
Školská komisia - 2 žiadosti v požadovanej čiastke 14 210 Eur
Komisia regionálneho rozvoja - 1 žiadosť v požadovanej čiastke 5 100 Eur
Kultúrna komisia prerokovala a odporučila zaradiť žiadateľa: Maďarský spoločenský
a kultúrny zväz na Slovensku, Oblastný výbor Csemadok, k významných spoločenským
a kultúrnym podujatiam v zmysle § 5 ods. 11 VZN a obci Jenkovce poskytnúť dotáciu.
Kultúrna komisia odporučila poskytnúť dotáciu žiadateľom v rovnakej výške po 3 400 Eur.
Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky prerokovala a odporučila poskytnúť dotáciu
obidvom žiadateľom v požadovanej výške.
Školská komisia prerokovala a odporučila poskytnúť dotáciu Mestu Dobšiná v plnej výške a
žiadosť Bežeckého klubu Spartak Medzev navrhla prerokovať na ďalšom zasadnutí po
doplnení žiadosti žiadateľom.
Komisia regionálneho rozvoja prerokovala žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru obce Štós
a neodporučila poskytnúť dotáciu. Finančná komisia odporučila žiadateľovi schváliť dotáciu
v požadovanej výške 5 100 Eur.
Finančná komisia po rokovaní príslušných komisií prerokovala a odporučila na rokovanie
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja 15 žiadostí v sume 31 063 Eur, a to
nasledovne:
Kultúrna komisia - 10 žiadostí v čiastke 13 600 Eur
Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky - 2 žiadosti v čiastke 8 963 Eur
Školská komisia - 2 žiadosti v čiastke 3 400 Eur
Komisia regionálneho rozvoja - 1 žiadosť v čiastke 5 100 Eur

Košice dňa 13.06.2018
Spracoval: Mgr. Alena Šuranová
3

