
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

 

U z n e s e n i e 

z XXVII. (mimoriadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,  

zo dňa 2. marca 2022            číslo: 915 

 

 

Dotačná schéma pre organizácie zabezpečujúce pomoc  

pre obyvateľov Ukrajiny utekajúcich pred vojnou na Ukrajine 
 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa § 10 ods. 3 písm. c) a d) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 

predpisov 

 

 

A. schvaľuje 

 

a) dotačnú schému pre organizácie zabezpečujúce pomoc pre obyvateľov Ukrajiny 

utekajúcich pred vojnou na Ukrajine podľa prílohy, 

 

b) 1. zmenu Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2022 nasledovne:  

 Príjmy 

Finančné operácie 

Prevod z Rezervného fondu + 200 000 € 

 

Výdavky 

Bežný rozpočet 

 

Program 6 Bezpečnosť  Podprogram 2 Civilná ochrana 

Aktivita 3 Mimoriadna udalosť – Pomoc pre Ukrajinu  

 + 200 000 € 

v tom: 

 

Dotácie podľa VZN č. 190 pre organizácie pôsobiace v oblasti poskytovania 

sociálnej a inej humanitárnej pomoci (dotačná schéma) 100 000 € 

Humanitárna materiálová výpomoc pre Mesto Užhorod 100 000 € 

 

c) použitie Rezervného fondu mesta Košice vo výške 200 000 € v súlade s § 10 ods. 9 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na úhradu 

bežných výdavkov spojených s mimoriadnou udalosťou – Pomoc pre Ukrajinu; 
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B. žiada 

 

primátora mesta Košice,  

aby na zasadnutie mestského zastupiteľstva predložil informáciu o realizácii dotačnej schémy 

podľa časti A. tohto uznesenia. 

 

 Termín: 30.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Jaroslav Polaček 

  primátor mesta Košice 

  Podpísal dňa: 03.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnosť: Mgr. Marcel Čop 
 
 Mgr. Matej Čontofalský 

 

 

Zapisovateľka: Blanka Lukáčová 

  



 

Príloha 

 

Dotačná schéma pre organizácie zabezpečujúce pomoc 

pre obyvateľov Ukrajiny utekajúcich pred vojnou na Ukrajine 

 

Pre dotačnú schému pre organizácie zabezpečujúce pomoc pre obyvateľov Ukrajiny 

utekajúcich pred vojnou na Ukrajine (ďalej len „dotačná schéma“) sa určujú nasledovné 

podmienky: 

 

1. Vyhlasovateľ dotačnej schémy: Mesto Košice. 

2. Celkový rozsah finančných prostriedkov určených na financovanie dotačnej 

schémy: 100 000 €. 

3. Maximálna výška dotácie pre jedného žiadateľa: 10 000 €. 

4. Spolufinancovanie účelu dotácie: v súlade s § 5 ods. 3 písm. b) všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Košice č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „VZN č. 190“) sa spolufinancovanie účelu dotácie 

nevyžaduje. 

5. Oprávnení žiadatelia: mimovládne neziskové organizácie a iné právnické osoby, ktoré 

organizujú a zabezpečujú pomoc pre obyvateľov Ukrajiny utekajúcich pred vojnou 

na Ukrajine. 

6. Účel dotácie: dotáciu možno použiť len na organizovanie a zabezpečenie pomoci 

pre obyvateľov Ukrajiny utekajúcich pred vojnou na Ukrajine, a to výlučne na území 

mesta Košice. 

7. Deň zúčtovania dotácie: do 30 dní od ukončenia realizácie projektu, najneskôr však 

do 30. júna 2022. 

8. Spoločné ustanovenie: vyhlásenie a realizácia dotačnej schémy sa spravuje 

ustanoveniami VZN č. 190, najmä ustanoveniami o grantovej výzve. 

 


