Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Uznesenie
z XXVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 16. decembra 2021
číslo: 843

Zmeny VZN mesta Košice č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 10
ods. 3 písm. b) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
schvaľuje
zmeny Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mesta Košice podľa predloženého návrhu s nasledovnými pripomienkami:
1. V čl. I návrhu zmeny bod 1 znie:
„V § 5 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
(3) Spolufinancovanie podľa odseku 2 sa nevyžaduje v prípade
a) dotácie, ktorej účelom je poskytovanie humanitárnej alebo charitatívnej pomoci
fyzickým osobám v núdzi, po schválení príslušným orgánom samosprávy (§ 8 ods. 1),
b) dotácie poskytovanej na základe grantovej výzvy, ak tak ustanovilo mestské
zastupiteľstvo pri vyčlenení finančných prostriedkov na poskytnutie dotácií na základe
grantovej výzvy, alebo
c) dotácie, ak je poskytnutá dotácia financovaná z externých zdrojov v rozsahu aspoň 50
%.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.“
2. V § 13 ods. 1 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:
„e) sa nevyžaduje spolufinancovanie účelu dotácie (§ 5 ods. 3),,
f) zmena projektu (§ 9 ods. 4) nie je prípustná alebo projekt možno zmeniť len
v prípadoch ustanovených vopred v podmienkach grantovej výzvy,“.
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno g).
3. Za § 16a sa vkladá nový § 16b, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 16b
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2022
V prípade žiadostí o poskytnutie dotácie, ktoré boli doručené do 31. decembra 2021, sa
použijú ustanovenia nariadenia o spolufinancovaní účelu dotácie účinné od 1. januára
2022.“.
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4. V čl. III návrhu zmeny sa dátum účinnosti „1. novembra 2021“ nahrádza dátumom
„1. januára 2022“.
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