Návrh na uznesenie

z 20. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
konaného d a 27. októbra 2008 v Košiciach

k bodu . 7
Poskytnutie dotácií nad 100 tis. Sk pod a VZN KSK . 3/2006 o poskytovaní dotácií

Uznesenie
Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 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 v súlade s ustanovením § 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. Ma arskému spolo enskému a kultúrnemu zväzu, Csemadok Košice, Základná
organizácia Csermely vo výške 150 tis. Sk na XI. Novoro ný koncert speváckeho
zboru Csermely a jeho hostí,
2. Fyzickej osobe – podnikate ovi RNDr. František Brozman, Spišská Nová Ves vo
výške 110 tis. Sk na vystúpenia alternatívneho divadla Kontra,
3. Neziskovej organizácii Autistické centrum Rubikon, Košice – Myslava vo výške 200
tis. Sk na projekt „Otvorme dvere autistom a ich rodinám“ s podmienkou, že
predmetná budova je vo vlastníctve n. o., resp. v dlhodobom nájme,
4. Ob ianskemu združeniu Amicus, Ve ké Slemence vo výške 200 tis. Sk na nákup
technického vybavenia do spolo enského centra Amicus,
5. Ob ianskemu združeniu Ariadna Valir, Košice vo výške 100 tis. Sk na 1. ro ník
konferencie a cyklu seminárov v roku 2008 na tému Tvoje možnosti, lovek!,
6. Ob ianskemu združeniu Prame radosti, Vysoká nad Uhom vo výške 100 tis. Sk na
vzdelávacie stretnutia mladých udí „Centrum života mladých udí“,
7. Mestskému klubu vzpierania a silových športov, Weightlifting club Košice vo výške
100 tis. Sk na vzpiera skú sú až Martin Háber Memory,
8. Obci Spišský Hrušov vo výške 300 tis. Sk na dostavbu multifunk ného športového
ihriska,
9. Fyzickej osobe – podnikate ovi Ing. Igor Bobák – Bambow, Spišská Nová Ves vo
výške 300 tis. Sk na vydanie reprezenta nej odbornej obrazovej publikácie Slovakia –
Region Spiš,
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10. Vydavate stvu Východ, Košice vo výške 150 tis. Sk na vydanie publikácie Za perlami
východoslovenského kraja,
11. Obci Brzotín vo výške 190 tis. Sk na výstavbu dvoch turistických informa ných
zariadení.
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