Dôvodová správa
Založenie Nadácie KSK
V sociálnej oblasti sa každodenne stretávame s jednotlivcami a rodinami, ktorí sa často krát
bez vlastného zavinenia ocitli vo veľmi neľahkých životných situáciách a ich žiadosťami
o poskytnutie finančnej pomoci (napr. došlé žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na
financovanie rehabilitácií v špecializovanej klinike ADELI pre ľudí s diagnózou: detská
mozgová obrna, ľudia po cievnej mozgovej príhode a iných úrazov mozgu a miechy,
prípadne s náhlymi životnými udalosťami ako smrť blízkej rodiny, strata práce či
bývania.....)
Vzhľadom na skutočnosť, že Košický samosprávny kraj môže mimoriadne poskytnúť
dotáciu výlučne právnickým osobám v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením
č.3/2006 o poskytovaní dotácií v znení dodatkov, predkladáme návrh na založenie Nadácie
Košického samosprávneho kraja ( ďalej len „Nadácia KSK“) podľa zákona č.34/2002 Z.z.
o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorá svojím
verejnoprospešným cieľom vytýčeným v nadačnej listine bude môcť podporiť tieto fyzické
osoby a ich rodiny.
Výhody zriadenia nadácie :
 pozitívna propagácia KSK skrz pomoc jej obyvateľom
 možnosť viaczdrojového financovania – prostredníctvom darov, príspevkov, grantov,
2% daní a pod.,
 transparentnosť, objektívnosť, nestrannosť
 kontrolný systém získavania finančných prostriedkov a ich použitie voči verejnosti v
zmysle zákona o nadáciách
 participácia zástupcov KSK v orgánoch nadácie
 možnosť spolupráce s inými organizáciami
 možnosť rozširovať nadáciu prostredníctvom nadačného fondu
Získavanie finančných prostriedkov pre nadáciu:
1. vlastné zdroje KSK,
2. dary, granty, príspevky od právnických a fyzických osôb,
3. organizovanie verejných zbierok a charitatívnych lotérií,
4. príspevky z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových
akcií (napr. benefičné koncerty, konferencie, plesy, športové akcie),
5. získavanie finančných prostriedkov od podnikateľských subjektov na charitatívnu
reklamu, ktorá je daňovo zvýhodnená,
6. príspevky z poukázaného podielu dane z príjmu fyzických a právnických osôb (tzv.
2%),
7. výnosy z finančného majetku nadácie (úroky v banke), ktoré sú súčasťou nadačného
imania vo výške 6 638 eur.
Na rozdiel od rozpočtových a príspevkových organizácií právna forma nadácie podlieha
verejnej kontrole.
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Orgány nadácie:
a) správna rada, ktorá bude pozostávať z troch členov, z ktorých jedným bude vždy
predseda KSK. Jedného z členov správnej rady bude navrhovať predseda KSK a
druhého člena správnej rady bude navrhovať Zastupiteľstvo KSK.
b) dozorná rada, ktorá bude pozostávať z troch členov, z ktorých jeden bude navrhnutý
predsedom KSK a dvaja Zastupiteľstvom KSK
c) správca nadácie, pričom správcom nadácie bude odborník v oblasti manažmentu a
financovania neziskových organizácií. Správca nadácie je volený a odvolávaný
správnou radou. Prvého správcu Nadácie určí zakladateľ Nadácie v nadačnej listine.
Jediným zakladateľom nadácie bude Košický samosprávny kraj, ktorý vloží do nadačného
imania, ktoré bude tvorené peňažnými prostriedkami, sumu 6 638 eur.
Sídlo nadácie sa bude nachádzať v priestoroch, ktoré sú v majetku KSK.
Náklady na založenie nadácie:
a) Nadačné imanie vo výške 6 638 eur, ktoré ostáva na nadačnom účte a s ktorým sa
nedisponuje
b) Vklad KSK vo výške 13 362 eur (celkovo teda 20 000 eur), ktorý by slúžil na prvotnú
podporu rodín do času, kým nadácia nezíska financie z iných zdrojov
c) Náklady na zriadenie dvoch účtov v banke – na jednom účte bude uložené
imanie, s ktorým nie je možné hýbať, z druhého účtu budú poskytované financie
d) Náklady na letáky, vytvorenie web stránky
e) Mzdové náklady nie sú potrebné – chod nadácie bude zabezpečený pracovníkmi
odboru sociálnych vecí, konkrétne referát pre analýzu a financovanie.
Košice 01.09.2019
Spracovala:
Mgr. Zuzana Nemcová, vedúca odboru sociálnych vecí
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