Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

U z n e s e n i e
zo VI. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach, 
zo dňa 21. septembra 2015			          číslo: 221


Poskytnutie dotácie FC VSS Košice, a. s. (pôvodne MFK Košice, a.s.)

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
podľa § 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 2 písm. b) Štatútu mesta Košice

schvaľuje

dotáciu vo výške 150 tis. Eur pre FC VSS Košice, a. s., účelovo smerovanej výlučne len 
na podporu mládežníckeho futbalu v roku 2015 nasledovnými podmienkami (s následkom zrušenia zmluvy o poskytnutí dotácie v prípade ich nedodržania):

	počas trvania zmluvy o poskytnutí dotácie príjemcovi dotácie nevzniknú žiadne záväzky 
po lehote splatnosti voči trénerom mládežníckych družstiev,


	počas trvania zmluvy o poskytnutí dotácie príjemcovi dotácie nevzniknú žiadne záväzky 
po lehote splatnosti voči mestu Košice ani voči právnickým osobám, ktoré zriadilo alebo založilo mesto Košice,


	príjemca dotácie z poskytnutej dotácie prednostne splatí záväzky po lehote splatnosti, ktoré vznikli v priamej súvislosti s účelom poskytovania dotácie v roku 2015,


	dotácia sa bude poskytovať po častiach vo výške 25 tis. Eur, ktorá mu bude vyplatená 
v mesiaci október až december 2015, vždy na rovnaký, osobitne zriadený účet príjemcu dotácie,


	ak príjemca zmení svoj oficiálny názov, nový názov musí obsahovať označenie mesta 
(t. j. slovo „Košice“),


	ak príjemca zmení svoje sídlo, nové sídlo musí mať v meste Košice, 


	príjemca nesmie reprezentovať vo futbale iné mesto ako mesto Košice,


	účelovo poskytnutá dotácia zo strany poskytovateľa sa nestane u príjemcu predmetom exekučného konania alebo iného konania o výkon rozhodnutia (ak vznikne odôvodnená obava, že nastane tento prípad, mesto Košice mesačnú splátku nevyplatí),


	príjemca dotácie si nebude uplatňovať ďalšie poskytnutie dotácie na základe zmluvy 
o poskytnutí dotácie č. 2015000423 zo dňa 06.03.2015 v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č. 16 zo dňa 09.02.2015, u ktorej došlo k prerušeniu poskytnutia príslušnej časti dotácie mestom Košice,
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	pri schvaľovaní akejkoľvek ďalšej dotácie musí mať príjemca dotácie vysporiadané všetky záväzky voči mestu, právnickým osobám, ktoré zriadilo alebo založilo mesto Košice, a mestským častiam v meste Košice, a to vždy najneskôr pred schvaľovaním rozpočtu na príslušný kalendárny rok.
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