Dôvodová správa
Vstup Košického samosprávneho kraja do záujmového združenia právnických osôb
"Koalícia 2013+"
Nositeľom titulu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 je Mesto Košice
(určené rozhodnutím č. 8770/09 Rady EÚ na základe odporúčania medzinárodnej výberovej
komisie zo dňa 9. septembra 2008 a uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 309
z 29. apríla 2009). Mesto Košice, ktoré zvíťazilo v súťaži s projektom s názvom Košice
INTERFACE 2013 (ďalej len „Košice 2013“ alebo „projekt“), za implementáciu projektu
Košice INTERFACE 2013 zodpovedá Vláde SR a Európskej komisii. Na národnej úrovni je
garantom projektu Ministerstvo kultúry SR.
Za účelom prípravy, realizácie, monitoringu a hodnotenia projektu a súvisiacich činností
a projektov podľa projektu Košice INTERFACE 2013 schváleného medzinárodnou
výberovou komisiou dňa 9. septembra 2008 v Bratislave založilo Mesto Košice neziskovú
organizáciu Košice 2013, n. o., ktorá je koordinátorom projektu a realizuje predovšetkým
programové, koncepčné a ďalšie procesy a aktivity, pričom Mesto Košice ako prijímateľ NFP
zo štrukturálnych fondov EÚ a vlastník nehnuteľností, bude realizovať investičné projekty
Košice 2013. Podobný model realizácie projektu aplikuje Košický samosprávny kraj ako
jeden z realizátorov regionálnej časti projektu.
Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Mesto Prešov a zástupcovia
najväčších firiem v košickom regióne si uvedomujú, že úspešnosť projektu je mimoriadne
dôležitá pre udržateľnú budúcnosť a rozvoj košického a prešovského regiónu, a sú ústretové
a ochotné zúčastniť sa ako partneri projektu a spolupracovať s ďalšími zúčastnenými
stranami, s cieľom dosiahnuť úspešnú realizáciu projektu. Prisľubujú svoju účasť a podporu,
vrátane získavania ďalších partnerov k účasti na projekte.
Zakladajúcimi členmi združenia sú:
- Mesto Košice
- Košický samosprávny kraj
- Mesto Prešov
- Prešovský samosprávny kraj
- U. S. Steel Košice, s.r.o.
- T-Systems Slovakia s.r.o.
- Východoslovenská energetika a.s.
- NESS Slovensko, a.s.
- Košice 2013, n. o.
Cieľom činnosti združenia bude podpora dosiahnutia úspešnej realizácie projektu Košice –
Európske hlavné mesto kultúry 2013 a dlhodobej úspešnosti projektu s garanciou kontinuity
v budúcnosti, ktorú sa bude snažiť dosiahnuť najmä :
- združovaním subjektov súkromného a verejného sektora implementujúcich a podporujúcich
projekt,
- podporou angažovanosti verejnosti a posilňovaním jej aktívnej účasti v projekte,
- poskytovaním expertnej pomoci pri realizácii projektu v rámci celého košického kraja
vrátane aktivít v prešovskom kraji,
- udržaním a podporou kredibility projektu,
- podporou pri procesoch vnútorných kontrol a účinných procesoch obstarávania pri realizácii
projektu,
- získavaním ďalších partnerov a podporovateľov k účasti na projekte,
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- pomocou pri zaisťovaní dlhodobej udržateľnosti projektu s pozitívnym príspevkom
k regionálnemu rozvoju.
Členský príspevok bude ročný a mimoriadny. Ročný členský príspevok je vo výške
100 eur. Mimoriadny členský príspevok člena bude schvaľovať správna rada združenia na
základe písomného návrhu, v ktorom je člen povinný uviesť druh, výšku a spôsob zaplatenia
členského príspevku.

Orgánmi združenia budú :
a) valné zhromaždenie
b) správna rada ( bude mať minimálne 9 členov)
c) dozorná rada ( bude mať minimálne 3 členov)
Prezidentom združenia bude vždy primátor Mesta Košice, I., viceprezidentom predseda
Košického samosprávneho kraja a II. viceprezidentom bude vždy zástupca delegovaný členmi
združenia z korporátneho sektora.
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