
 

V E R E J N Á   V Ý Z V A 

na podanie žiadostí o dotáciu 

 

 

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej 

časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever 

vyhlasuje: 

 

Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever  

  

 

Oprávnení žiadatelia: 

 

 O dotáciu môžu požiadať právnické osoby, ktoré majú sídlo na území mesta Košice 

a ktoré pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území MČ Košice – Sever alebo ktoré poskytujú 

služby obyvateľom MČ Košice – Sever. 

 

 Účel poskytnutia dotácie: 

 

 Realizácia projektu „Detské ihrisko Skautská ulica 1-4 – výmena a doplnenie hracích 

prvkov detského ihriska na parcele č. 4192/1“ - modernizácia detského ihriska 

v lokalite ulíc Skautská – Kustrova v súlade s príslušnými platnými predpismi a 

normami  

 

Obsah písomnej žiadosti o dotáciu: 

 

 presná identifikácia žiadateľa v súlade s výpisom z obchodného alebo iného registra, 

 IČO žiadateľa, 

 harmonogram realizácie projektu, 

 podrobnú kvantifikáciu nákladov, 

 využitie poskytnutých finančných prostriedkov, určenie predpokladaných termínov ich 

použitia a uvedenie opatrení žiadateľa na zabezpečenie efektívnosti a hospodárnosti 

pri použití požadovanej dotácie, 

 odôvodnenie žiadosti, 

 formu právneho vzťahu žiadateľa k nehnuteľnosti na ktorej sa má projekt realizovať, 

 formu prezentácie MČ Košice – Sever ako poskytovateľa dotácie, 

 meno, priezvisko, podpis štatutárneho orgánu žiadateľa, 

 telefonický kontakt žiadateľa. 



 

 

Termín na predkladanie žiadosti: 

 

Žiadosti o dotáciu je možné doručiť v termíne od 06.08.2018 do 13.08.2018. 

 

Pri podaní žiadosti je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Miestny úrad MČ Košice – 

Sever, ktorý nesmie byť neskorší, ako je dátum stanovený za posledný deň prijímania 

žiadosti. Miestny úrad MČ Košice – Sever vedie evidenciu písomných žiadostí o poskytnutie 

dotácie chronologicky, t. j. podľa dátumu doručenia žiadosti. 

 

 Kritéria na hodnotenie žiadostí: 

 

 realizácia cieľov hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice – Sever, 

 schopnosť spolufinancovania, 

 referencie o činnosti a dôveryhodnosti žiadateľa, 

 forma prezentácie MČ Košice – Sever ako poskytovateľa dotácie, 

 existencia právneho vzťahu žiadateľa k nehnuteľnosti, na ktorej sa má projekt 

realizovať 

 

Dôležité informácie: 

 

 na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok, 

 dotácie sa poskytujú na úhradu výdavkov alebo na refundáciu výdavkov, 

 MČ Košice – Sever upovedomí žiadateľov do 10 dní od rozhodnutia starostu MČ 

Košice – Sever o schválení, resp. neschválení ich žiadosti, 

 s úspešným žiadateľom o dotáciu (príjemcom dotácie) uzatvára MČ Košice – Sever 

zmluvu o poskytnutí dotácie, 

 vyúčtovanie poskytnutej dotácie sa zrealizuje v súlade s príslušnými ustanoveniami 

VZN č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever  

 

Kontakt: 

 

Miestny úrad MČ Košice – Sever, Festivalové námestie č. 2, Košice 

Telefón: 055/ 63 247 75 

e-mail:  igor.vargosko@kosicesever.sk 

Vybavuje:  Igor Vargoško 

 

Vyvesené: 03.08.2018 

Zvesené:    13.08.2018 


