Komisia regionálneho rozvoja (19.09.2011)
K bodu č. 3. Poskytnutie dotácie nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní
dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Spracovateľ: Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií
Materiál prezentovali: Ing. Kvetoslava Lipovská, Ing. Peter Ťapák
P.č.

Žiadateľ

Požadovaný účel

16.

Modelársky klub Košice I.,
Oprava, údržba a vylepšenie
Bencúrova 8, 040 01 Košice - modelárskeho areálu na
Staré Mesto
ANIČKE
Rekonštrukcia budovy OÚ
Maťovské Vojkovce s cieľom
Obec Maťovské Vojkovce,
vytvorenia mládežníckeho
079 01 Maťovské Vojkovce centra

17.

Mesto Gelnica, Banícke
námestie 4, 056 01 Gelnica

15.

Zastrešenie Zimného štadióna
Petra Bindasa v Gelnici

Celková
hodnota v €

Požadovaná
suma v €

Odporúč.prísluš.
vec.odborov v €

Vyjadrenie vecnej
komisie v €

Záver finančnej
komisie v €

40 000

40 000

0

0

9 000

4 500

0

0

3 019 000
Spolu:

16 600
61 100

0
0

0
0

0

15.

Predchádzajúca dotácia bola vyúčtovaná v roku 2009. Podľa VZN KSK č. 3/2006 môže byť opakovane poskytnutá dotácia tomu istému žiadateľovi
najskôr po uplynutí troch rokov od vyúčtovania predchádzajúcej dotácie.

16.

Rekonštrukcia budovy obecného úradu s cieľom vytvorenia mládežníckeho centra nie je spoločnou úlohou, ktorou sa prispieva k plneniu úloh
samosprávy KSK, alebo k výkonu štátnej správy preneseného na KSK, alebo ktorou sa prezentujú kultúrne a prírodné hodnoty KSK. Táto aktivita nemá
nadregionálny, celoslovenský ani medzinárodný význam.

17.

Predchádzajúca dotácia bola vyúčtovaná v roku 2010. Podľa VZN KSK č. 3/2006 môže byť opakovane poskytnutá dotácia tomu istému žiadateľovi
najskôr po uplynutí troch rokov od vyúčtovania predchádzajúcej dotácie.

Diskusia: Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Odsúhlasené jednohlasne
Komisia neodporúča poskytnúť finančné prostriedky na predmetné akcie, z dôvodu nesplnenia podmienok v zmysle VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní
dotácií; odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade so znením návrhu na uznesenie.

