
 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 889 na svojom XVII. zasadnutí dňa 18. septembra 

2017 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 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice  

č. 190 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice 
 

 

PRVÁ ČASŤ 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

§ 1 

Predmet 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky 

poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Košice (ďalej len „mesto“) podľa osobitného predpisu
1
). 

(2) Nariadenie sa nevzťahuje na poskytovanie dotácií právnickým osobám, ktorých 

zakladateľom je mesto, mestským častiam, iným obciam alebo vyššiemu územnému celku
2
). 

 

§ 2 

Vymedzenie niektorých pojmov  

 

Na účely tohto nariadenia sa rozumie 

a) dotáciou nenávratný finančný príspevok mesta poskytnutý podľa osobitného predpisu
1
) v súlade 

s nariadením, 

b) žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá požiadala o poskytnutie 

dotácie, 

c) príjemcom žiadateľ, ktorému bolo schválené poskytnutie dotácie bez ohľadu na to, či došlo 

k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí dotácie (ďalej len „zmluva“), 

d) projektom projekt, podnikateľský zámer, prípadne iné aktivity, ktoré majú byť financované 

z dotácie, 

e) hodnotou projektu súhrn všetkých nevyhnutných a užitočných nákladov, ktoré je potrebné 

vynaložiť na realizáciu projektu, 

f) osobitnými verejnými prostriedkami prostriedky získané bezodplatne od právnickej osoby, 

v ktorej má mesto postavenie ovládajúcej osoby
3
) alebo iné obdobné postavenie, najmä vo forme 

daru, 

g) grantovou výzvou osobitná výzva mesta adresovaná neurčitému okruhu subjektov, aby 

v stanovenom termíne predložili žiadosť o poskytnutie dotácie (grantu) spravidla za bližšie 

vymedzeným účelom. 

 

                                                 
1
) § 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. 
2
) § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

3
) § 66a Obchodného zákonníka. 
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§ 3 

Účel poskytnutia dotácie 

 

Dotácia sa poskytuje len na podporu všeobecne prospešných služieb
4
), všeobecne prospešných 

alebo verejnoprospešných účelov
5
), na podporu podnikania a zamestnanosti.  

 

§ 4 

Základné zásady pri poskytovaní dotácií 

 

(1) Dotáciu možno poskytnúť výlučne žiadateľovi, ktorý má sídlo alebo trvalý pobyt na území 

mesta alebo ktorý pôsobí, vykonáva činnosť na území mesta, alebo poskytuje služby obyvateľom 

mesta. 

(2) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. 

(3) Výška finančných prostriedkov určených na poskytovanie dotácií v príslušnom kalendárnom 

roku sa schvaľuje v rozpočte mesta. Poskytnutím dotácie nemožno zvýšiť celkový dlh mesta. 

 

 

DRUHÁ ČASŤ 

POSTUP PRI POSKYTOVANÍ DOTÁCIE 

 

§ 5 

Všeobecné podmienky poskytnutia dotácie 

 

(1) Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ak 

a) nemá evidované nedoplatky voči mestu a právnickým osobám zriadeným mestom, 

b) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol 

proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 

c) ako príjemca v predchádzajúcom kalendárnom roku použil poskytnutú dotáciu výlučne 

na stanovený účel a nebol v omeškaní s predložením vyúčtovania tejto dotácie (§ 12) mestu viac 

ako 15 dní, 

d) nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia
6
), ktorý môže ovplyvniť realizáciu projektu, 

e) nemá evidované daňové nedoplatky a nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne 

poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré v úhrnnej výške vo vzťahu 

k jednotlivému subjektu (správca dane, Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa) presahujú 

sumu 100 eur, 

f) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie
7
), 

g) je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť 

zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora
8
). 

(2) Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý zabezpečí spolufinancovanie účelu dotácie 

z vlastných zdrojov najmenej v rozsahu 10 % poskytnutej dotácie. Na účely tohto nariadenia sa 

                                                 
4
) § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení 

neskorších predpisov. 
5
) Napríklad § 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov. 
6
) Napríklad zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene 

a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 71 až § 80 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 
7
) § 17 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 
8
) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 



3 

za spolufinancovanie účelu dotácie z vlastných zdrojov žiadateľa nepovažuje financovanie 

z osobitných verejných prostriedkov. 

(3) Splnenie všeobecných podmienok poskytnutia dotácie sa preukazuje čestným vyhlásením 

žiadateľa v originálnom vyhotovení, ak ďalej nie je ustanovené inak. Tým nie je dotknuté 

oprávnenie mesta podľa § 7. 

(4) Mesto neposkytne príjemcovi popri dotácii ďalšie finančné prostriedky za účelom 

financovania projektu; tým nie je dotknuté oprávnenie mesta schváliť navýšenie dotácie, najviac 

však do výšky sumy, ktorú žiadateľ uviedol vo svojej pôvodnej žiadosti. 

 

§ 6 

Žiadosť 

 

(1) Dotácia sa poskytuje výlučne na základe písomnej žiadosti doručenej mestu. Ak sa žiadosť 

podáva v elektronickej podobe, žiadosť musí byť autorizovaná
9
) a doručená do elektronickej 

schránky mesta zriadenej podľa osobitného predpisu
10

); náležitosť žiadosti podľa ods. 2 písm. k) sa 

nepoužije. 

(2) Žiadosť musí obsahovať 

a) identifikačné údaje žiadateľa, a to najmenej v rozsahu názov (obchodné meno) žiadateľa, sídlo, 

IČO prípadne iné obdobné identifikačné číslo žiadateľa; ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, 

žiadosť musí obsahovať aj dátum narodenia a štátnu príslušnosť žiadateľa, 

b) údaje o evidencii žiadateľa v obchodnom registri, živnostenskom registri alebo inom obdobnom 

registri (ďalej len „register“), ak zo zápisu v registri vyplýva oprávnenie žiadateľa realizovať 

projekt; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 4, 

c) charakteristiku projektu, predpokladaný prínos pre mesto a jeho obyvateľov, miesto a termín 

realizácie projektu a celkovú hodnotu projektu, 

d) výšku požadovanej dotácie, 

e) výšku spolufinancovania projektu žiadateľom a čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že 

na spolufinancovanie projektu najmenej vo výške určenej podľa § 5 ods. 2 nepoužije osobitné 

verejné prostriedky, 

f) bankové spojenie a číslo účtu, 

g) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že spĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1, 

h) prehľad všetkých konaní, ktorých predmetom je výkon rozhodnutia
6
) voči žiadateľovi, a to 

najmenej v rozsahu názov orgánu verejnej moci vykonávajúceho výkon rozhodnutia, spisová 

značka konania, predmet konania a odôvodnenie žiadateľa, či výkon rozhodnutia môže 

ovplyvniť realizáciu projektu, 

i) vyhlásenie žiadateľa o tom, že je alebo nie je platcom dane z pridanej hodnoty, 

j) prehľad žiadostí o dotáciu, ktoré žiadateľ doručil mestu v príslušnom kalendárnom roku 

a v predchádzajúcom kalendárnom roku, a to najmenej v rozsahu názov projektu, doba realizácie 

projektu, výška požadovanej dotácie, výška dotácie schválenej mestom, prípadne skutočnosť, že 

o schválení dotácie ešte žiadateľ nebol informovaný, 

k) podpis žiadateľa (štatutárneho orgánu žiadateľa) alebo osoby oprávnenej konať za žiadateľa. 

(3) Mesto zverejní vzor žiadosti na svojom webovom sídle. 

(4) Namiesto uvedenia údajov o evidencii žiadateľa v registri podľa ods. 2 písm. b) možno 

k žiadosti priložiť výpis z registra, ktorý je verejne prístupný na internete. Ak register nie je verejne 

prístupný na internete, k žiadosti sa vždy priloží výpis z registra v originálnom vyhotovení. 

                                                 
9
) § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. 
10

) § 11 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
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(5) K žiadosti sa tiež priloží 

a) doklad o tom, že žiadateľ je majiteľom účtu podľa ods. 2 písm. f), 

b) doklad preukazujúci oprávnenie osoby konať za žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, ak toto 

oprávnenie nevyplýva zo zápisu oprávnenej osoby v príslušnom registri alebo z osobitného 

predpisu
11

). 

(6) Ak výška požadovanej dotácie presiahne sumu 25 000 eur, žiadateľ je povinný 

a) preukázať splnenie podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. b) predložením potvrdenia príslušného 

konkurzného súdu, 

b) predložiť výpis z centrálneho registra exekúcií
12

). 

(7) Ak výška požadovanej dotácie presiahne sumu 100 000 eur, žiadateľ je tiež povinný 

preukázať splnenie 

a) podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. d) predložením potvrdenia miestne príslušného správcu dane, 

Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, 

b) podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. e) predložením výpisu z registra trestov. 

(8) Doklady preukazujúce splnenie podmienok pre poskytnutie dotácie nesmú byť ku dňu ich 

doručenia mestu staršie ako tri mesiace. Ak výslovne nie je uvedené inak, doklady nemusia byť 

mestu predložené v originálnom vyhotovení. 

 

§ 7 

Oprávnenia mesta pri posudzovaní žiadosti 

 

(1) V rámci posudzovania žiadosti si mesto môže od žiadateľa vyžiadať predloženie dokladov 

preukazujúcich splnenie podmienok pre poskytnutie dotácie aj v prípadoch neustanovených v § 6. 

(2) Mesto je oprávnené vyzvať žiadateľa, aby predložil doklad v originálnom vyhotovení alebo 

jeho úradne overenú kópiu. Namiesto originálneho dokladu v listinnej podobe možno mestu doručiť 

elektronickú podobu tohto dokladu, ktorý bol vytvorený zaručenou konverziou
13

). 

(3) Lehota na predloženie dokladov podľa odsekov 1 a 2 nemôže byť kratšia ako desať dní. 

 

§ 8 

Schválenie dotácie 

 

(1) Poskytnutie dotácie podlieha schváleniu príslušným orgánom samosprávy mesta
14

). 

(2) Mestské zastupiteľstvo môže schváliť poskytnutie dotácie aj v rámci schválenia rozpočtu, ak 

je jednoznačne určený príjemca, výška dotácie a účel jej poskytnutia. 

(3) Pri schválení dotácie možno určiť žiadateľovi aj ďalšie podmienky. 

(4) Mesto informuje žiadateľa o výsledku rozhodnutia podľa odsekov 1 a 3 do 30 dní. 

 

§ 9 

Zmluva 

 

(1) Dotáciu v schválenej výške možno poskytnúť príjemcovi až po uzatvorení zmluvy. 

Bez ohľadu na schválenie dotácie mesto uzatvorí s príjemcom zmluvu najskôr vtedy, ak príjemca 

splnil všeobecné podmienky poskytnutia dotácie, povinnosti podľa § 6 a ďalšie podmienky podľa 

§ 8 ods. 3. 

                                                 
11

) Napríklad § 23 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
12

) § 211b zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene 

a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. 
13

) § 35 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
14

) § 118 ods. 2 Štatútu mesta Košice. 
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(2) Okrem všeobecných povinností príjemcu (§ 10) je mesto oprávnené v zmluve tiež určiť 

ďalšie podmienky, najmä že 

a) dotáciu poskytne po častiach (v splátkach), 

b) príjemca je na financovanie príslušnej akcie oprávnený použiť len časť dotácie, ak projekt tvorí 

viac samostatných akcií, 

c) poskytnutie dotácie alebo jej časti bude viazať na predloženie zúčtovania dotácie, 

d) vyplatenie čiastky presahujúcej najmenej 5 000 eur bude viazať na predloženie výpisu 

z centrálneho registra exekúcií
12

), 

e) môže prerušiť poskytovanie dotácie (§ 11) aj z ďalších dôvodov neuvedených v nariadení. 

(3) Mesto je oprávnené odstúpiť od zmluvy najmä vtedy, ak 

a) sa preukáže, že príjemca v čase uzatvorenia zmluvy nesplnil všeobecné podmienky poskytnutia 

dotácie, povinnosti podľa § 6 alebo ďalšie podmienky podľa § 8 ods. 3, 

b) po uzatvorení zmluvy bol voči príjemcovi podaný návrh na konkurz, návrh na reštrukturalizáciu 

alebo došlo k zrušeniu príjemcu, ak je právnickou osobou, alebo k úmrtiu príjemcu, ak je 

fyzickou osobou, 

c) na základe kontroly plnenia účelu zmluvy boli zistené závažné nedostatky, ktoré príjemca 

neodstránil v lehote určenej mestom, 

d) doba prerušenia poskytovania dotácie (§ 11) trvá viac ako 90 dní. 

 

§ 10 

Povinnosti príjemcu 

 

(1) Príjemca je povinný najmä 

a) použiť dotáciu výlučne na stanovený účel, 

b) postupovať pri realizácii projektu hospodárne, efektívne, účinne a účelne
15

), 

c) umožniť mestu alebo inému príslušnému orgánu výkon kontroly použitia dotácie, 

d) vykonať zúčtovanie dotácie a odviesť mestu nevyčerpanú časť dotácie. 

(2) Príjemca nesmie použiť dotáciu na financovanie neoprávnených výdavkov. Neoprávnenými 

výdavkami sú 

a) výdavky na splácanie úverov, pôžičiek, úrokov z prijatých úverov a pôžičiek, 

b) výdavky na úhradu úrokov z omeškania, zmluvných pokút a iných obdobných sankcií 

vzniknutých v súkromnoprávnych vzťahoch a výdavky na úhradu pokút, penále a iné obdobných 

sankcií vzniknutých vo verejnoprávnych vzťahoch, 

c) výdavky na úhradu dane z pridanej hodnoty, ak je žiadateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty, 

u ktorej si môže uplatniť jej odpočítanie, 

d) ďalšie výdavky určené mestom v zmluve. 

 

§ 11 

Prerušenie poskytovania dotácie 

 

(1) Mesto je oprávnené po uzatvorení zmluvy prerušiť poskytovanie dotácie, ak 

a) nastala skutočnosť uvedená v § 9 ods. 3 písm. a) až c), 

b) príjemca prestal spĺňať všeobecné podmienky poskytnutia dotácie alebo ďalšie podmienky podľa 

§ 8 ods. 3 až po uzatvorení zmluvy. 

(2) Mesto vždy preruší poskytovanie dotácie, ak mu bol doručený exekučný príkaz podľa 

osobitného predpisu
16

) alebo iná obdobná výzva príslušného orgánu verejnej moci, ktorý je 

oprávnený uskutočniť výkon rozhodnutia voči príjemcovi. 

(3) Mesto bez zbytočného odkladu upovedomí príjemcu o prerušení poskytovania dotácie. 

                                                 
15

) § 2 písm. l) až o) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
16

) § 107 zákona č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
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(4) Príjemca oznámi mestu, že odpadol dôvod prerušenia poskytovania dotácie; túto skutočnosť 

treba náležite preukázať. Ak zmluva neustanovuje iný postup, mesto vyplatí tú časť dotácie, ktorá 

bola dotknutá prerušením poskytovania dotácie. Mesto uvedenú časť dotácie nevyplatí, ak je 

dôvodná obava, že príjemca nestihne uskutočniť projekt a vykonať zúčtovanie dotácie v dohodnutej 

lehote. 

 

§ 12 

Zúčtovanie dotácie 

 

(1) Príjemca vykoná ročné zúčtovanie poskytnutej dotácie a vlastných zdrojov použitých 

na spolufinancovanie projektu najmenej vo výške určenej podľa § 5 ods. 2 (ďalej len „vyúčtovanie 

dotácie“) najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, prípadne do 30 dní 

od ukončenia realizácie projektu. 

(2) V prípade predčasného skončenia zmluvy príjemca vykoná vyúčtovanie dotácie do 30 dní 

odo dňa skončenia zmluvy, nie však neskôr ako do 31. decembra príslušného kalendárneho roka. 

(3) K správe o vyúčtovaní dotácie príjemca predloží kópiu účtovných dokladov preukazujúcich 

jej čerpanie. Účtovné doklady musia spĺňať náležitosti podľa osobitného predpisu
17

) a obsahovať 

potrebné prílohy (napríklad dodacie listy, súpisy vykonaných prác, potvrdenia o prevzatí). 

Na požiadanie mesta je príjemca povinný bez zbytočného odkladu predložiť k nahliadnutiu 

originálne vyhotovenia účtovných dokladov a ich príloh. K správe o vyúčtovaní dotácie príjemca 

predloží tiež čestné vyhlásenie o tom, že na spolufinancovanie projektu najmenej vo výške určenej 

podľa § 5 ods. 2 nepoužil osobitné verejné prostriedky. 

(4) Vo vyúčtovaní dotácie sa neprihliada na financovanie neoprávnených výdavkov. 

(5) Nevyčerpanú časť dotácie je príjemca povinný bezodkladne odviesť mestu, najneskôr 

v lehote určenej na zúčtovanie poskytnutej dotácie. 

 

§ 13 

Osobitné ustanovenia o grantovej výzve 

 

(1) V grantovej výzve možno najmä určiť, že 

a) žiadosť treba podať na predpísanom tlačive (formulári), inak sa na žiadosť neprihliadne, 

b) žiadosť možno doručiť v elektronickej podobe aj iným spôsobom ako do elektronickej schránky 

mesta zriadenej podľa osobitného predpisu
10

), 

c) na žiadosť doručenú po stanovenom termíne sa neprihliadne, 

d) príjemca preukáže splnenie všeobecných podmienok poskytnutia dotácie a povinností podľa § 6 

až po schválení dotácie, 

e) vyúčtovanie dotácie treba podať na predpísanom tlačive (formulári), inak sa na vyúčtovanie 

neprihliadne. 

(2) Pri vyhodnocovaní žiadosti o poskytnutie dotácie na základe grantovej výzvy sa postupuje 

podľa vopred ustanovených kritérií. Hodnotiace kritéria sa zverejňujú spravidla spolu s grantovou 

výzvou. 

 

 

                                                 
17

) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
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TRETIA ČASŤ 

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

§ 14 

Kontrola 

 

(1) Mesto je oprávnené vykonať kontrolu účelnosti použitia poskytnutých dotácií a plnenia 

povinností príjemcu podľa nariadenia a zmluvy. Okrem poverených zamestnancov mesta môžu 

kontrolu vykonať aj iné oprávnené orgány
18

) alebo osoby určené mestom. 

(2) Pri výkone kontrole sa postupuje podľa osobitného predpisu
19

). Mesto môže v zmluve určiť 

aj iné formy kontroly. 

 

§ 15 

Sankcie 

 

(1) V prípade porušenia finančnej disciplíny
20

) je príjemca povinný odviesť mestu odvod, penále 

a pokutu podľa osobitného predpisu
21

). 

(2) V zmluve môže mesto určiť sankcie aj za iné porušenie zmluvných povinností príjemcu. 

 

§ 16 

Prechodné ustanovenia 

 

(1) Na poskytovanie a vyúčtovanie dotácií, ktoré boli schválené pred účinnosťou tohto 

nariadenia, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. októbra 2017. 

(2) V prípade žiadostí o poskytnutie dotácie, ktoré boli doručené pred účinnosťou tohto 

nariadenia, ale o poskytnutí dotácie ešte nebolo rozhodnuté, mesto vyzve žiadateľov, aby svoju 

žiadosť doplnili podľa tohto nariadenia, ak možno predpokladať schválenie dotácie. 

(3) V prípade žiadostí o poskytnutie dotácie, ktoré boli doručené do 31. decembra 2017, sa 

podmienka podľa § 5 ods. 1 písm. c) nepoužije. 

 

§ 17 

Zrušujúce ustanovenie 

 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 76 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

mesta Košice, schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1036/2006 v znení 

zmien a doplnkov vykonaných uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 225/2007, 

uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 361/2007, uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach č. 379/2012, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 717/2013, uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 933/2014 a uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach č. 740/2017. 

 

                                                 
18

) Napríklad § 18 až § 18g zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 
19

) Zákon č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
20

) § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 
21

) § 31 ods. 3 až 16 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
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§ 18 

Účinnosť 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2017. 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH 

primátor mesta Košice 

 

 

 

 

 

Zverejnené: 25.09.2017 

 

Účinné: 01.11.2017 


