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.
Rozdelenie podujatí na poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 11 VZN
(významné spoločenské a kultúrne podujatia) je uvádzané podľa dlhodobej kategorizácie,
určenia alokácie na danú kategóriu, ako aj určenia maximálnej výšky podpory na jeden
projekt v danej kategórií. Kategórie sú nasledovné :
Kategória A: Významné podujatia na území mesta Košice
Kategória B: Tradičná ľudová kultúra
Kategória C: Spoločensky významné aktivity
Do stanoveného termínu (28.02.2018) bolo na Úrad Košického samosprávneho kraja
doručených 17 žiadostí o dotáciu nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 11 VZN, požadujúcich
celkom 143 880 Eur.
Kultúrna komisia prerokovala a odporučila zaradiť žiadateľa: Maďarský spoločenský
a kultúrny zväz na Slovensku, Oblastný výbor Csemadok, Čučmianska dlhá 17, 048 01
Rožňava, k významných spoločenským a kultúrnym podujatiam v zmysle § 5 ods. 11 VZN.
Finančná komisia prerokovala a odporučila na rokovanie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja 18 žiadostí o dotáciu nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 11 VZN
v celkovej výške 65 300 Eur (príloha č. 1):
Kategória A: Významné podujatia na území mesta Košice
16 400 Eur
Kategória B: Tradičná ľudová kultúra
28 800 Eur
Kategória C: Spoločensky významné aktivity
20 100 Eur

Okrem týchto žiadostí obdŕžal Košický samosprávny kraj aj 3 žiadosti o zaradenia do
opakovane podporovaných podujatí v zmysle § 5 ods. 11 VZN, viď. nižšie priložená
tabuľka, ku ktorým vyjadril stanovisko príslušný odvetvový odbor.
Predložené žiadosti neboli kultúrnou komisiou zaradené medzi významné spoločenské
a kultúrne podujatia v zmysle § 5 ods. 11 VZN.
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Žiadateľ

Projekt

Termín
konania

Steel Monkey, s.r.o.,
Janigova 3,
040 23 Košice

Svetlo
porozumenia
2018

marec december 2018

Čítajme si spolu, o.z.,
Čsl. Armády 1176/12,
040 01 Košice
Spájanie generácií,
Komenského 1116/21,
040 01 Košice

Celkové
náklady

Požadovaná
Stanovisko odvetvového odboru
dotácia
- návrh dotácie maximálne
4 000 Eur
- po udelení dotácie odporúčame
vyhovieť žiadosti o zaradenie
až po odsledovaní a zhodnotení
30 000
13 500 podujatia v 2018
- návrh dotácie maximálne
4 000 Eur
- po udelení dotácie odporúčame
vyhovieť žiadosti o zaradenie
až po odsledovaní a zhodnotení
13 540
4 400 podujatia v 2018
- nenavrhujeme vyhovieť
žiadosti o zaradenie
3 900
2 400

Košice BookPark 28.10-30.10.
2018
2018
Reformácia
a jej odkaz

31.05.-30.09.
2018

Košice dňa 13.06.2018
Spracoval: Mgr. Alena Šuranová
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