
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA KOŠICE
č. 38

O poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu Mesta
Košice

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na svojom XXVI. zasadnutí dňa 30. 4. 1998 uznesením č. 816
podľa § 27, ods. 2 Zákona Národnej rady SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách, § 6 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 10 ods. 3 písmeno a/
zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice ustanovuje:

§ 1
Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len nariadenie/ upravuje poskytovanie dotácií a1.
návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta Košice právnickým a fyzickým osobám,
ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta za predpokladu, že mesto má na tento účel
v rozpočte na príslušný rozpočtový rok vyčlenené finančné prostriedky.
Pod pojmom "dotácia" sa rozumie nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu mesta2.
Košice na účel vymedzený v § 2 tohoto nariadenia.
Pod pojmom "návratná finančná výpomoc sa rozumie pôžička resp. prechodná výpomoc bez
úroku poskytnutá z rozpočtu mesta Košice na účel vymedzený v § 2 tohoto nariadenia.

§ 2
Účel poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí

Mesto Košice môže zo svojho rozpočtu poskytnúť:
dotáciu1.
a/ na rozvoj a podporu podnikateľských a iných aktivít prospešných pre mesto,
b/ na činnosť v oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, kultúry a športu,
mestskej hromadnej dopravy, humanitných, charitatívnych a občianskych aktivít, aktivít cirkví,
náboženských spoločností a aktivít týkajúcich sa životného prostredia.
c/ na plnenie samosprávnych funkcií zabezpečovaných jednotlivými mestskými časťami.
návratnú finančnú výpomoc, pričom minimálna platba za rok je 100 tis. Sk a maximálna doba2.
splatnosti 5 rokov
a/ na rozvoj a podporu podnikateľských aktivít organizáciám zriadeným mestom Košice,
b/ na plnenie samosprávnych funkcií zabezpečovaných jednotlivými mestskými časťami.

§ 3
Podmienky poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí

Právnická a fyzická osoba, ktorá žiada o poskytnutie dotácie a návratnej finančnej výpomoci1.
musí predložiť písomnú žiadosť.
Písomná žiadosť musí obsahovať:2.
a/ názov a adresu žiadateľa, IČO



b/ bankové spojenie
c/ v prípade podnikateľského subjektu spôsob vzniku /živnostenský list, zápis v obchodnom
registri/
d/ stručnú charakteristiku projektu, podnikateľského zámeru, prípadne pripravovanej aktivity
e/ informáciu o doterajšej činnosti a výsledkoch hospodárenia žiadateľa za posledné 3 roky /u
podnikateľských subjektov rozbory hospodárskej činnosti, súvahy a výkazy ziskov a strát/
f/ prehlásenie právnickej a fyzickej osoby o tom, že nemá voči mestu žiadne záväzky a nie je,
ani v blízkom období nepôjde do likvidácie
f/ výšku požadovanej dotácie alebo návratnej finančnej výpomoci, predpokladané náklady na
usporiadanie aktivity, termín a miesto jej konania,
g/ v prípade podnikateľského zámeru odborný ekonomický predpoklad návratnosti požadovanej
dotácie alebo návratnej finančnej výpomoci
h/ predpokladaný prínos pre mesto a jeho obyvateľov
ch/ podpis oprávnenej osoby
Právnická a fyzická osoba, ktorá žiada o poskytnutie dotácie alebo návratnej finančnej3.
výpomoci predloží žiadosť Magistrátu mesta Košice v termínoch do 31. 3., 30. 6., 30. 9.
príslušného roka na ekonomické oddelenie MMK, referát financovania.
Za predpokladu splnenia podmienky v § 1 postúpi referát financovania žiadosť so svojim4.
stanoviskom a stanoviskom vecne prislúchajúceho oddelenia na ďalšie rozhodnutie v zmysle §
3, bodov 5,6.
O poskytnutí dotácie nad 100 tis. Sk alebo návratnej finančnej výpomoci nad 1,0 mil. Sk po5.
predchádzajúcom odsúhlasení vo finančnej a ďalšej vecne príslušnej komisii mestského
zastupiteľstva rozhodne mestské zastupiteľstvo.
O poskytnutí dotácie do 100 tis. Sk alebo návratnej finančnej výpomoci do 1,0 mil. Sk rozhodne6.
finančná a vecne príslušná komisia mestského zastupiteľstva na spoločnom zasadaní a predloží
ich na schválenie mestskému zastupiteľstvu.
Žiadateľ bude o poskytnutí alebo neposkytnutí dotácie resp. návratnej finančnej výpomoci7.
informovaný písomne do 30 dní od podania žiadosti.

§ 4
Zúčtovanie poskytnutých dotácií a návratných finančných výpomocí

Podrobné podmienky poskytnutia konkrétnej dotácie alebo návratnej finančnej výpomoci budú1.
upresnené zmluvou. /2/ Právnická a fyzická osoba vykoná ročné zúčtovanie poskytnutej dotácie
s rozpočtom mesta a to do 31. januára nasledujúceho roka, prípadne do 30 dní po ukončení
jednorázovej akcie, na ktorú bola dotácia poskytnutá.
Právnická a fyzická osoba vykoná zúčtovanie prechodnej výpomoci s rozpočtom mesta do 302.
dní po jej vyčerpaní predložením všetkých dokladov preukazujúcich použitie návratnej
finančnej výpomoci v zmysle zmluvy.
Mesto si vyhradzuje právo kontroly účelnosti použitia poskytnutých dotácií a návratných3.
finančných výpomocí prostredníctvom vecne príslušného oddelenia, resp. komisie MZ.
Ustanovenia osobitných právnych predpisov o spôsobe nakladania s prostriedkami4.
poskytnutými podľa tohto nariadenia nie sú týmto nariadením dotknuté.1)

1) Zákon č. 263/1993 Z.z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác v znení neskorších predpisov /Zákon o
verejnom obstarávaní/



§ 5
Sankcie

Každá zmena použitia dotácie resp. návratnej finančnej výpomoci podlieha predchádzajúcemu1.
schváleniu v Mestskom zastupiteľstve.
Právnická alebo fyzická osoba, ktorá použila dotáciu alebo návratnú finančnú výpomoc na iný2.
účel ako bola poskytnutá, je povinná mestu dotáciu alebo návratnú finančnú výpomoc vrátiť a
zaplatiť penále vo výške 0,2 % z neoprávnene použitej sumy za každý deň od obdržania do
vrátenia dotácie alebo návratnej finančnej výpomoci najviac do výšky dvojnásobku poskytnutej
sumy a najmenej 1 0000,- Sk.
V prípade nedodržania dohodnutého termínu splatnosti návratnej finančnej výpomoci je3.
právnická a fyzická osoba povinná zaplatiť mestu penále vo výške 0,2 % zo zadržanej sumy za
každý deň omeškania.

§ 6
Účinnosť

Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

&nbsp

Ing. Rudolf Schuster, CSc.
primátor mesta Košice

Zverejnené dňa:18.6.1998
Účinné od: 3.7.1998


