Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 399 na svojom XV. zasadnutí dňa 28. mája 2020
podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 10 ods. 3
písm. b) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 4 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
Košice prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 889/2017 sa mení a dopĺňa takto:
1.

V § 6 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7.

2.

V § 6 ods. 6 sa vypúšťa slovo „tiež“, vypúšťa sa písmeno b) a ruší sa označenie písmena a).

3.

Vypúšťa sa poznámka pod čiarou k odkazu 12.

4.

V § 9 ods. 2 písmeno d) znie
„d) údaje na bankovom účte podľa § 6 ods. 2 písm. f) musia byť bezplatne, diaľkovo
a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných operácií
v rozsahu údajov o sume, dátume zaúčtovania, mene a priezvisku platiteľa (príjemcu), alebo ak
ide o právnickú osobu, názve platiteľa (príjemcu), texte účtovného zápisu a variabilnom
symbole, a to v prípade dotácie, ktorej výška presiahne 25 000 eur,“.

5.

Za § 16 sa vkladá nový § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 16a
Prechodné ustanovenia účinné od 1. júna 2020
(1) Ak k uzatvoreniu zmluvy dôjde v období od 1. apríla 2020 do 31. decembra 2020,
splnenie podmienky o spolufinancovaní účelu dotácie podľa § 5 ods. 2 sa nevyžaduje.
Na náležitosť žiadosti podľa § 6 ods. 2 písm. e) sa neprihliada.
(2) Lehota na vyúčtovanie dotácií podľa odseku 1 je do 90 dní od realizácie projektu,
najneskôr však do 31. decembra 2020.“.
Čl. II

Primátor mesta Košice sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Košice č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice, schváleného
uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 889/2017, ako vyplýva zo zmien a doplnení
vykonaných týmto uznesením.

Čl. III
Účinnosť
Tieto zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť 1. júna 2020.

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice
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