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Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Nad jazerom uznesením č. 202 prijatom na 23. 

mimoriadnom rokovaní dňa 28. apríla 2022 podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so znením § 14 ods. 

3 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v plnom znení vydáva túto 

 

 

                     Zmenu 

Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Nad jazerom č.  44 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti 

  

Článok I 

  Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Nad jazerom č. 44 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu mestskej časti prijaté Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice – Nad 

jazerom uznesením č. 63, dňa 24.10.2015 v znení zmeny zo dňa 01.01.2017 a zmeny zo dňa 

06.09.2018 sa mení  a dopĺňa nasledovne: 

 

 

 

 

§ 1  

Všeobecné ustanovenia 

 

- v § 1 sa za odsek 2 vkladá nový ods. 3 v znení: „Pod pojmom občiansky projekt sa na účely 

tohto VZN rozumie návrh projektu predložený právnickou osobou a fyzickou osobou – 

podnikateľom v súlade s pravidlami participatívneho rozpočtu MČ Košice – Nad jazerom“.  

 

- pôvodné ods. 3, 4, 5 sa prečísľujú na ods. 4, 5, 6. 

 

 

§ 4 

Postup pri posudzovaní a schvaľovaní dotácií 

 

- v § 4 ods. 3  vypúšťa sa písm. b) a e). 

 

- v § 4 sa za ods. 5 vkladá nový ods. 6 v znení: „Participatívny rozpočet – občianske projekty 

– postup pri posudzovaní a schvaľovaní dotácií: 

 

a/ Proces prípravy, rozhodovania, realizácie a hodnotenia občianskych projektov 

participatívneho rozpočtu sa riadi podľa Pravidiel participatívneho rozpočtu MČ Košice – Nad 

jazerom, ktorý schválilo Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Nad jazerom. 

 

b/ Žiadosťou o poskytnutie finančných prostriedkov je projektový formulár, ktorý je prílohou 

Pravidiel participatívneho rozpočtu MČ Košice – Nad jazerom. 

 



c/ Po schválení rozpočtu  na príslušný kalendárny rok môže MČ Košice – Nad jazerom uzavrieť 

s úspešným predkladateľom projektu písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie. Náležitosti zmluvy 

o poskytnutí dotácie sú upravené v § 5 tohto VZN. 

 

d/ Použitie a zúčtovanie finančných prostriedkov občianskych projektov (právnických osôb 

a fyzických osôb – podnikateľov) sa riadi primerane ustanovením § 6 tohto VZN“.     

   

Príloha č. 1 

 

- v Prílohe č. 1 VZN - Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mestskej časti Košice – Nad 

jazerom sa z bodu D. Povinné prílohy (Fotokópie dokladov) vypúšťa doklad o pridelení IČO, 

výpis z obchodného registra, živnostenský list a výpis z registra trestov vydaný priamo na 

právnickú osobu, nie starší ako tri mesiace. 

 

 

      Článok II 

 

Táto zmena všeobecne záväzného nariadenia nadobúda účinnosť 15.dňom od vyvesenia                 

na úradnej tabuli. 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová 

                             starostka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Príloha č.1 

                                                             ŽIADOSŤ 
                                 o poskytnutie dotácie z rozpočtu  

                     Mestskej časti Košice – Nad jazerom v zmysle VZN č. 44      

                                            na rok …....................... 
 

                                                   A. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI      

Názov organizácie: 

Meno a priezvisko: 

Adresa sídla žiadateľa 

(ulica, číslo, PSČ, obec): 

Právna forma žiadateľa: 

IČO: 

Štatutárny orgán žiadateľa 

(meno, priezvisko, funkcia): 

Kontaktná osoba (meno, priezvisko,  

číslo telefónu, e-mailová adresa): 

Bankové spojenie : 

číslo účtu žiadateľa: 

Názov akcie/ projektu: 

 

Stručná charakteristika :      

 

 

Predpokladané celkové náklady:        

Výška požadovanej dotácie v €:  

Zdroje financovania:  

Účel použitia dotácie 

uviesť druh výdavku: 

Realizácia účelu 

(termín a miesto): 



Vyhlásenie žiadateľa o spôsobe propagácie MČ: 

 

Dotácie poskytnuté žiadateľovi v minulých rokoch: 

Rok:                                            Poskytnutá dotácia v €: 

Účel:                                           

Dokladovanie použitia ( áno, nie): 

                                                  B. ČESTNÉ PREHLÁSENIE 

Žiadateľ týmto čestne vyhlasuje, že organizácia, ktorú je splnomocnený zastupovať nie je              v 

likvidácií alebo v konkurznom konaní a neeviduje žiaden záväzok  a že voči poskytovateľovi nemá 

žiadne záväzky. 

Žiadateľ svojim podpisom potvrdzuje, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné. 

                                                  C. VYHLÁSENIE 

V zmysle zákona NR SR č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

predpisov týmto dávam súhlas Miestnemu úradu MČ Košice- Nad jazerom na spracovanie             a 

použitie  osobných údajov  uvedených v žiadosti za účelom evidencie a spracovania žiadosti       o 

poskytnutie dotácie. 

                                    D. POVINNÉ PRÍLOHY ( FOTOKÓPIE DOKLADOV): 

- kópiu príslušného identifikačného dokladu  

(zakladacej resp. zriaďovateľskej listiny, stanovy) 

- doklad o existencii bankového účtu 

 

 

 

 

 

       ….......................................................... 

          Dátum, podpis a pečiatka žiadateľa 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa:  11.04.2022   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


