Košický samosprávny kraj
Uznesenie . 448/2008

z 18. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
konaného d a 23. júna 2008 v Košiciach

Poskytnutie dotácií nad 100 tis. Sk pod a VZN Košického samosprávneho
kraja . 3/2006 o poskytovaní dotácií

Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja pod a § 11 ods. 2 písm. d) zákona
. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, § 8
ods. 4 a 5 zákona . 583/2004 Z. z. o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 2 a § 5 ods. 6
Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja . 3/2006 o poskytovaní
dotácií
schva uje
Poskytnutie dotácie z rozpo tu Košického samosprávneho kraja v zmysle VZN KSK
. 3/2006 o poskytovaní dotácií týmto žiadate om:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Ob ianskemu združeniu Tokaj Regnum, Malá T a vo výške 140 tis. Sk na projekt
Rok na Tokaji,
Ob ianskemu združeniu Kanyapta, Buzica vo výške 130 tis. Sk na XXX. erehátsky
folklórny festival detí a mládeže,
Ob ianskemu združeniu Mládežnické združenie Medzibodrožia, Krá ovský Chlmec vo
výške 130 tis. Sk na kultúrny festival Királyfeszt Helmec 2008,
Ma arskému spolo enskému a kultúrnemu zväzu, Csemadok Budince vo výške
100 tis. Sk na Festival národnostných menšín,
Ma arskému spolo enskému a kultúrnemu zväzu, Csemadok Kapušianske K a any vo
výške 100 tis. Sk na medzinárodný festival Spievajúce Použie – Daloló Ung – vidék,
Rímskokatolíckej cirkvi, Farnos sv. Alžbety, Košice vo výške 500 tis. Sk na
reštaurovanie Severného portálu Dómu sv. Alžbety,
Pravoslávnej cirkevnej obci Košice vo výške 500 tis. Sk na dostavbu pravoslávneho
chrámu v Košiciach,
Neinvesti nému fondu Ében Haézer, Brzotín vo výške 250 tis. Sk na rekonštrukciu
budovy na Viacú elový komunitný dom,
Ob ianskemu združeniu Slovenský po ovnícky zväz, Košice vo výške 100 tis. Sk na
Národnú výstavu psov všetkých plemien s medzinárodnou ú as ou,
Ob ianskemu združeniu Modelársky klub, Košice vo výške 100 tis. Sk na Opravu,
údržbu a vylepšenie modelárskeho areálu na Ani ke,
Obci Hra vo výške 150 tis. Sk na ukon enie stolnotenisovej haly,
Obci Ve aty vo výške 100 tis. Sk na dokon enie priestorov kultúrno – športového
areálu,
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Obci ižatice vo výške 150 tis. Sk na dokon enie multifunk ného športového ihriska,
Obci Zemplín vo výške 200 tis. Sk na obnovu objektu Župný dom Zemplín,
Mestskej asti Košice – Staré mesto vo výške 200 tis. Sk na rekonštrukciu Mestskej
krytej plavárne,
Neziskovej organizácii Voda a život, Moldava nad Bodvou vo výške 150 tis. Sk
na pokra ovanie revitalizácie Budulovských rybníkov,
Ob ianskemu združeniu Združenie pestovate ov a malovýrobcov tokajských vín
Slovenska, Malá T a vo výške 100 tis. Sk na vydanie publikácie Poklady slovenského
Tokaja,
Ob ianskemu združeniu Združenie turizmu Slovenský kras, Rož ava vo výške
100 tis. Sk na Gemer Expo 2008,
Združeniu Regionálne združenie turizmu Zemplín, Michalovce vo výške 100 tis. Sk
na vydanie Cyklo – sprievodcu po dolnom Zemplíne.

JUDr. Zdenko Trebu a

predseda Košického samosprávneho kraja
Podpísal d a: 26. 6. 2008

