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Mestská časť Košice-Staré Mesto 
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Staré Mesto 

č. 1/2015 
o poskytovaní účelovej dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto v súlade so zákonom č. 401/1990 

Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení o účelovej  dotácii. 

 

Prvá časť 

Úvodné ustanovenia 

 

§ 1 

Účel a predmet úpravy 

Predmetom úpravy je poskytovanie účelovej dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice-Staré 

Mesto právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom v súlade s ustanovením § 7 ods. 4 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v súlade 

s ustanovením § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na vybudovanie         a 

uzamykanie prístreškov určených na uskladnenie komunálneho odpadu v mestskej časti Košice-Staré 

Mesto.                                             

Účelová dotácia sa poskytne právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí 

vykonávajú správu bytov vo vlastníctve obyvateľov  mestskej časti Košice-Staré Mesto za účelom: 

- vybudovania nových uzamykateľných prístreškov na uskladnenie zberných nádob 

komunálneho odpadu 

- prestavby už vybudovaných prístreškov na uzamykateľné na uskladnenie zberných nádob za 

účelom ich uzamykania. 

Účelová dotácia sa poskytuje za účelom zabezpečenia a udržiavania čistoty v mestskej časti 

Košice-Staré Mesto. 

 

§ 2 

Pôsobnosť 

Dotácia sa poskytne právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá vykonáva 

správu bytov obyvateľom mestskej časti Košice-Staré Mesto po nadobudnutí účinnosti tohto 

všeobecne záväzného nariadenia. 

                                                          

 

Druhá časť 

§ 3 

Podmienky poskytnutia dotácií 

Finančné prostriedky na poskytovanie dotácií sa navrhujú pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu 

a poskytnuté rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov z rozpočtu 

mestskej časti Košice-Staré Mesto na príslušný rozpočtový rok. Dotáciu z rozpočtu mestskej časti  

nie je možné  poskytnúť, ak rozpočet v uvedenom čase nie je prebytkový alebo vyrovnaný. Dotácia 

bude poskytnutá správcovi bytov po vybudovaní uzamykateľných prístreškov alebo ich prebudovaní 

na uzamykateľné, slúžiace na uskladnenie zberných nádob v minimálnom počte 6 ks zberných nádob 

na jednom stanovišti za týchto podmienok: 

 

1. Stanovište zberných nádob bolo vybudované na bývalej ploche verejnej zelene, na ktorej 

žiadateľ vybudoval  spevnenú plochu pre stanovište a  prístupovú komunikáciu pre 
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manipuláciu so zbernými nádobami. Žiadateľ o dotáciu spolu so žiadosťou predloží: 

a) zjednodušenú projektovú dokumentáciu v rozsahu potrebnom pre ohlásenie drobnej 

  stavby vrátane rozpočtu, 

b) súhlasné stanovisko majiteľa pozemku alebo správcu pozemku, na ktorom sa stanovište  

nachádza, 

c) súhlasné stanovisko spoločnosti KOSIT a.s. Košice a referátu ŽP Magistrátu mesta Košice 

k projektu uzamykateľného stanovišťa zberných nádob,  

d)  písomné oznámenie stavebného úradu, že proti drobnej stavbe nemá námietky, 

e)  pokiaľ ide o drobnú stavbu v pamiatkovo chránenom území aj záväzné stanovisko            

Krajského pamiatkového úradu v Košiciach, 

f) prehlásenie, že za funkčnosť a údržbu uzamykateľného oplotenia stanovíšť a nádob na zber 

komunálneho odpadu zodpovedá stavebník. 

g) preberací protokol, faktúru, daňový doklad o úhrade faktúry (doklady súvisiace          

s vybudovaním prístrešku). 

 

2. Stanovište zberných nádob bolo vybudované na spevnenej ploche, ktorá je súčasťou 

príjazdovej komunikácie. Žiadateľ spolu so žiadosťou predloží dokumentáciu uvedenú v bode 

1 písm. a) až g). Okrem uvedenej dokumentácie predloží súhlas referátu dopravy  Mesta 

Košice. 

 

3. Stanovište zberných nádob bolo osadené uzamykateľnou bránou. Žiadateľ spolu so žiadosťou 

predloží dokumentáciu uvedenú v bode 1 písm. a) až g) v primeranom rozsahu potrebnej 

k úprave stanovíšť zberných nádob. 

 

Všetky uzamykateľné stanovištia zberných nádob, resp. uzamykateľné nádoby musia mať 

jeden univerzálny technický prostriedok na uzamykanie, ktorý bude odovzdaný spoločnosti Kosit, a. 

s. Košice. Spôsob uzamykania musí byť prejednaný a schválený spoločnosťou Kosit, a.s. Košice. 

Výška účelovej dotácie na realizáciu uzamykateľného prístrešku uvedeného v bode 1 je vo 

výške 1.300 € + 100 € za každú zbernú nádobu na stanovišti 

Výška účelovej dotácie na realizáciu uzamykateľného prístrešku uvedeného v bode 2 je vo 

výške 1.200 € + 100 € za každú zbernú nádobu na stanovišti 

Výška účelovej dotácie na realizáciu uzamykateľného prístrešku uvedeného v bode 3 je vo 

výške 1.200 €. 

 

 4. Dotácia sa poskytne na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje: 

a) presnú identifikáciu žiadateľa v súlade s výpisom z obchodného registra, živnostenským 

oprávnením, z registra spoločenstiev vlastníkov bytov, 

b) meno, priezvisko, telefonický kontakt štatutárnych zástupcov žiadateľa alebo kontaktnej 

osoby, 

c) bankové spojenie žiadateľa, 

d) rozpočet projektu. 

 

Tretia časť 

§ 4 

Zúčtovanie poskytnutých dotácií 

 

Žiadateľ je povinný vykonať vyúčtovanie do 60 dní od vybudovania uzamykateľného 

prístrešku alebo zrealizovania možnosti uzamykania už vybudovaného prístrešku.  

 Podklady a vyúčtovanie podľa predchádzajúcich ustanovení je potrebné zaslať na Miestny 

úrad mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktorý vykoná kontrolu dodržania podmienok pre udelenie 

dotácie. 

Po splnení podmienok a podpise zmluvy bude dotácia poskytnutá v lehote do 10 pracovných 
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dní. V prípade odmietnutia žiadosti z dôvodu nesplnenia podmienok bude žiadateľ písomne 

upovedomený na doplnenie, po opakovanom nesplnení podmienok bude žiadosť odmietnutá. 

Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia sú oprávnené vykonať komisia 

finančná, výstavby a verejného poriadku a oddelenie právne a personálne. 

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá použila dotáciu na iný účel ako jej bola 

poskytnutá, je povinná mestskej časti účelovú dotáciu vrátiť a zaplatiť penále vo výške 0,1 % 

z neoprávnene použitej sumy za každý deň od obdŕžania až do vrátenia dotácie. 

Kontrolór mestskej časti môže vykonať následnú finančnú kontrolu originálnych dokladov 

a podkladov, ktoré preukazujú použitie poskytnutej účelovej dotácie právnickou alebo fyzickou 

osobou – podnikateľom z rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto v rozsahu nakladania s týmito 

prostriedkami v súlade s ustanovením §18d ods. 2 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení. 

 

Štvrtá časť 

§ 5 

Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

 

Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Košice-Staré Mesto č. 55 zo dňa 17.06.2015. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od zverejnenia na úradnej 

tabuli Miestneho úradu mestskej časti Košice-Staré Mesto. 

 

 

 

 

 

                                                                                       Mgr. Ľubomír Grega 

  starosta mestskej časti 

 Košice-Staré Mesto 

 

 

Zverejnené dňa: 23.06.2015 

 

 

 

 

 


