
 
 
MESTSKÁ ČASŤ  
KOŠICE - NAD JAZEROM 
 
                                                                                                 Materiál č.: 12 
 

         
 
 
 

Materiál na rokovanie  
miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom 
 

 
 

Názov materiálu Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu Mestskej časti 
Košice – Nad jazerom na rok 2016 

Predkladá Ing. Mgr. Lenka K o v a č e v i č o v á, starostka  

Spracovateľ JUDr. Alena Olejárová,  organizačno-právne odd. 

Dátum rokovania 31. 3. 2016 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
  
  



  
Návrh na uznesenie  

miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Nad jazerom 
  
  
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Nad jazerom  
 
s c h v a ľ u j e 
poskytnutie finančnej dotácie z bežného rozpočtu MČ na rok 2016 pre:  
 

1.  Materskú školu, Galaktická 9, Košice – na pokrytie výdavkov na akciu/projekt výchova 
a rozvoj telesnej kultúry „Pohybom ku zdraviu“ vo výške: .............................  

2.  Športový klub HANDICAP SPORT CLUB „MRAVCE“ o. z., Stálicová 5, Košice –                         
na pokrytie výdavkov na účasť členov na Turnajoch stolného tenisu slabozrakých v roku 2016          
vo výške: ............................. 

 3.  KRASO CENTRUM KOŠICE, n. o., Zimný štadión, Kavečianska cesta 1, Košice –                   
na pokrytie výdavkov na akciu/projekt 46. ročník Veľkej ceny Košíc a priebežnú činnosť                    
Kraso Centra Košice vo výške: ..........................................  

4.  Základnú školu Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice – na pokrytie výdavkov                 
na akciu/projekt Oslavy 40. výročia školy; konkrétne Benefičný dvojkoncert, Megastretko, 
JenisejFest, Slávnostná akadémia vo výške: ..........................................  

5.  Súkromné centrum voľného času, n. o. Galaktická 9, Košice – na pokrytie výdavkov             
na akciu/projekt Turnaj vo vybíjanej – športová akcia organizovaná pre deti navštevujúce záujmové 
útvary SCVČ vo výške: ..........................................  

6.  Základnú školu, Bukovecká 17, Košice – na pokrytie výdavkov na akciu/projekt 
„Bukovecká deťom“ – súťažno-športovo-zábavné popoludnie pre žiakov a ich rodičov v MČ 
Košice – Nad jazerom vo výške: ..........................................  

7.  Haligandu o. z., Ždiarska 9, Košice – na pokrytie výdavkov na akciu/projekt „Korene“           
vo výške: ..........................................  

8.  Klub kresťanských seniorov Nad jazerom, Ladožská 6, Košice – dotácia                               
pre Klub kresťanských seniorov na činnosti klubu – na organizovanie kultúrnych, športových 
a turistických podujatí, vrátane zahraničných podujatí vo výške: ...................................  

9.  Verejnú knižnicu Jána Bocatia v Košiciach, Hlavná 48, Košice – na pokrytie výdavkov 
na akciu/projekt „Voľný čas ako výzva“ vo výške: ..........................................  

10.  ŠŠK TYDAM KOŠICE, o. z., Užhorodská 1, Košice – na pokrytie výdavkov na 
akciu/projekt – Materiálne vybavenie družstva (dresy) na súťažných, turnajových a priateľských 
zápasoch a na Medzinárodnom turnaji v Ostrave vo výške: .......................................... 

 

 
 



Dôvodová správa:     

Miestne zastupiteľstvo v rozpočte na rok 2016 odsúhlasilo v programe 9.2.2. položke 640 - dotácie 

vo výške 8 000,-€. Do termínu na predkladanie žiadostí nám bolo zaslaných 10 žiadosti a to:  

1.      Materská škola, Galaktická 9, Košice – na pokrytie výdavkov na akciu/projekt Výchova 
a rozvoj telesnej kultúry „Pohybom ku zdraviu“. Účel použitia dotácie – zabezpečenie dopadovej 
plochy pod preliezky. Výška požadovanej dotácie: 500,- €. Dotácie poskytnuté žiadateľovi 
v minulých rokoch: 2012 – 50,- €. Miestna rada a finančná komisia doporučila sumu 500,-€. 

      2.       Športový klub HANDICAP SPORT CLUB „MRAVCE“ o. z., Stálicová 5, Košice –                  
na pokrytie výdavkov na akciu/projekt Turnaje stolného tenisu slabozrakých; turnaje stolného tenisu 
rok 2016. Účel použitia dotácie  – výdavky na štartovné, nocľažné, lehátka, železničnú prepravu. 
Výška požadovanej dotácie: 500,- €. Dotácie poskytnuté žiadateľovi v minulých rokoch:                      
2015 – 150,- €. Miestna rada a finančná komisia doporučila sumu 500,-€.  

3.       KRASO CENTRUM KOŠICE, n. o., Zimný štadión, Kavečianska cesta 1, Košice –               
na pokrytie výdavkov na akciu/projekt 46. ročník Veľkej ceny Košíc a priebežnú činnosť                     
Kraso Centra Košice. Účel použitia dotácie – prenájom ľadovej plochy. Výška požadovanej dotácie: 
1.000,- €. Dotácie poskytnuté žiadateľovi v minulých rokoch: nebola žiadna. Miestna rada 
a finančná komisia doporučila sumu 400,-€.  
4.       Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice – na pokrytie výdavkov                            
na akciu/projekt Oslavy 40. výročia školy; konkrétne Benefičný dvojkoncert, Megastretko, 
JenisejFest, Slávnostná akadémia. Účel použitia dotácie – ozvučenie, osvetlenie a ďalšie technické 
zabezpečenie. Výška požadovanej dotácie: 2.000,- €. Dotácie poskytnuté žiadateľovi v minulých 
rokoch: 2011-2015 – 1.700,- €. Miestna rada a finančná komisia doporučila sumu 600,-€.  

5.       Súkromné centrum voľného času, n. o. Galaktická 9, Košice – na pokrytie výdavkov                  
na akciu/projekt Turnaj vo vybíjanej – športová akcia organizovaná pre deti navštevujúce záujmové 
útvary SCVČ vo vybíjanej. Účel použitia dotácie – občerstvenie pre deti, ceny pre víťazov 
(medaile, poháre), športové potreby (lopty, píšťalka).Výška požadovanej dotácie: 250,- €. Dotácie 
poskytnuté žiadateľovi v minulých rokoch: * 2006 – 2.290,38 €; * 2006 – 266,51 €;                                     
* 2008 – 140,58 €; * 2009 – 88,20 €; * 2010 – 63,- €; * 2011 – 73,50 € . Miestna rada a finančná 
komisia doporučila sumu 250,-€.  
6.       Základná škola, Bukovecká 17, Košice – na pokrytie výdavkov na akciu/projekt 
„Bukovecká deťom“ – súťažno-športovo-zábavné popoludnie pre žiakov a ich rodičov v MČ 
Košice – Nad jazerom. Účel použitia dotácie – nákup športového náčinia, zapožičania skákacieho 
hradu, ceny na odmeny pre súťažiacich žiakov. Výška požadovanej dotácie: 300,- €. Dotácie 
poskytnuté žiadateľovi v minulých rokoch: nebola žiadna. Miestna rada a finančná komisia 
doporučila sumu 300,-€.  
7.       Haliganda o.z., Ždiarska 9, Košice – na pokrytie výdavkov na akciu/projekt „Korene“. Účel 
použitia dotácie – materiálno-technické zabezpečenie, propagácia a honoráre umelcov. Výška 
požadovanej dotácie: 2.000,- €. Dotácie poskytnuté žiadateľovi v minulých rokoch: 2015 – 600,- €. 
Miestna rada a finančná komisia doporučila sumu 600,-€. 
8.       Klub kresťanských seniorov Nad jazerom, Ladožská 6, Košice – dotácia                                 
pre Klub kresťanských seniorov na činnosti klubu – na organizovania kultúrnych, športových 
a turistických podujatí v rámci mesta, mimo mesta Košice, vrátane zahraničných. Účel použitia 
dotácie – náhrada výdavkov za vstupné a dopravu. Výška požadovanej dotácie: 1.000,- €. Dotácie 
poskytnuté žiadateľovi v minulých rokoch: 2015 – 1.000,- €. Miestna rada a finančná komisia 
doporučila sumu 1 000,-€.  

 



9.       Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Hlavná 48, Košice – na pokrytie výdavkov               
na akciu/projekt „Voľný čas ako výzva“. Účel použitia dotácie – nákup knižničného fondu, 
honoráre odborných lektorov. Výška požadovanej dotácie: 1.000,- €. Dotácie poskytnuté 
žiadateľovi v minulých rokoch: 2015 – 200,- €. Miestna rada a finančná komisia doporučila sumu 
250,- €. 

 
 
10.   ŠŠK TYDAM KOŠICE, o. z., Užhorodská 1, Košice – na pokrytie výdavkov                               
na akciu/projekt – Materiálne vybavenie družstva (dresy) na súťažných, turnajových a priateľských 
zápasoch a na Medzinárodnom turnaji v Ostrave. Účel použitia dotácie – úhrada uvedených 
nákladov na materiálne vybavenie. Výška požadovanej dotácie: 600,- €. Dotácie poskytnuté 
žiadateľovi v minulých rokoch: nebola žiadna. Miestna rada a finančná komisia doporučila sumu 
600,-€. 
 

Požadovaná výška dotácii je v celkovej sume: 9 150,- €. 

Miestna rada a finančná komisia doporučila  poskytnúť dotácie vo výške 5 000,-€. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  
  

  
 


