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Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

 

 

Názov materiálu 
Prerokovanie a schválenie dotácií z rozpočtu mestskej časti na 
I. polrok 2023 

Dátum rokovania 14. december 2022 

Predkladateľ 
Mgr. Ing. Miloš Ihnát 
starosta mestskej časti 

Podpis 

Spracovateľ 
Mgr. Marta Baxová 
Vedúca oddelenia ekonomického 
a finančného 

Podpis 

Dôvod predloženia 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Sídlisko 
Ťahanovce číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej 
časti v úplnom znení  a § 7 ods. 6  zákona číslo 583/2004Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 



 

 

Návrh na uznesenia: 
 
 

• Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade so 
Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií 
mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce v úplnom znení a s § 7 ods. 6 zákona číslo 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
schvaľuje  

poskytnutie dotácie pre žiadateľa CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice na úhradu 

nákladov súvisiacich s účasťou na prípravných turnajoch v basketbale v období január 

– jún 2023 vo výške  .......... Eur 

 

• Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade so 
Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií 
mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce v úplnom znení a s § 7 ods. 6 zákona číslo 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
schvaľuje  

poskytnutie dotácie pre žiadateľa BK Košickí Rytieri KOŠICE na úhradu nákladov 

súvisiacich s účasťou na Reprezentačnom bowlingovom kempe v Žiline vo výške ........ 

Eur 

 

• Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade so 
Všeobecne záväzným nariadením číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou 
Košice-Sídlisko Ťahanovce v úplnom znení a s  § 7 ods. 6  zákona číslo 583/2004Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
schvaľuje 

poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti pre žiadateľa Karate klub UNION Košice, 

o.z.  na  žiacke súťaže  SZK/VUKABU  v I. polroku 2023 vo výške .............. Eur  

 

• Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade so 
Všeobecne záväzným nariadením číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou 
Košice-Sídlisko Ťahanovce v úplnom znení a s  § 7 ods. 6  zákona číslo 583/2004Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
schvaľuje 

poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti pre žiadateľa Karate klub UNION Košice, 

o.z.  na  žiacke súťaže  SZK/VUKABU  v I. polroku 2023 vo výške .............. Eur  

 

• Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade so 
Všeobecne záväzným nariadením číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou 



Košice-Sídlisko Ťahanovce v úplnom znení a s  § 7 ods. 6  zákona číslo 583/2004Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
schvaľuje 

poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti pre žiadateľa Hokejbal ST na podporu 

hokejbalu na sídlisku Ťahanovce v období I. polroka 2023 vo výške .............. Eur  

 

• Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade so 
Všeobecne záväzným nariadením číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou 
Košice-Sídlisko Ťahanovce v úplnom znení a s  § 7 ods. 6  zákona číslo 583/2004Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
schvaľuje 

poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti pre žiadateľa Košický atletický klub 

Jednota na výchovu mladej futbalovej generácie zabezpečením dopravy a športového  

výstroja v období I. polroka 2023 vo výške .............. Eur 

 

• Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade so 
Všeobecne záväzným nariadením číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou 
Košice-Sídlisko Ťahanovce v úplnom znení a s  § 7 ods. 6  zákona číslo 583/2004Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
schvaľuje 

poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti pre žiadateľa Rada rodičov školy pri 

Základnej škole Belehradská 21, Košice na realizáciu projektu „Športová olympiáda 

pre žiakov ZŠ Belehradská – 3. ročník“ vo výške ....................... Eur 

 

• Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade so 
Všeobecne záväzným nariadením číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou 
Košice-Sídlisko Ťahanovce v úplnom znení a s  § 7 ods. 6  zákona číslo 583/2004Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
schvaľuje 

poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti pre žiadateľa Rada rodičov školy pri 

Základnej škole Belehradská 21, Košice na realizáciu projektu „Deň zdravia 

v športovom areáli pri ZŠ Belehradská“ s plánovaným termínom uskutočnenia máj – 

jún 2023 vo výške ....................... Eur 

 

• Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade so 
Všeobecne záväzným nariadením číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou 
Košice-Sídlisko Ťahanovce v úplnom znení a s  § 7 ods. 6  zákona číslo 583/2004Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
schvaľuje 

poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti pre žiadateľa Školský basketbalový Klub 

GALAXY Košice na zabezpečenie basketbalu pre deti v ZŠ Belehradská 21, Košice 

v období január – máj 2023 vo výške ....................... Eur 

 



• Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade so 
Všeobecne záväzným nariadením číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou 
Košice-Sídlisko Ťahanovce v úplnom znení a s  § 7 ods. 6  zákona číslo 583/2004Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
schvaľuje 

poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti pre Občianske združenie Medzinárodná 

klavírna súťaž na realizáciu projektu „Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera“                         

vo výške ....................... Eur 

 

• Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade so 
Všeobecne záväzným nariadením číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou 

Košice-Sídlisko Ťahanovce v úplnom znení a s  § 7 ods. 6  zákona číslo 583/2004Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
schvaľuje 

poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti pre žiadateľa ADIUTOR na realizáciu 

projektu „Fašiangový karneval pre deti“ vo výške ....................... Eur 

 

• Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade so 
Všeobecne záväzným nariadením číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou 
Košice-Sídlisko Ťahanovce v úplnom znení a s  § 7 ods. 6  zákona číslo 583/2004Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
schvaľuje 

poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti pre žiadateľa ADIUTOR na realizáciu 

projektu „Rodinný športový deň“ vo výške ....................... Eur 

 

• Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade so  
všeobecne záväzným nariadením číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou 
Košice-Sídlisko Ťahanovce v úplnom znení a s  § 7 ods. 6  zákona číslo 583/2004Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie   z rozpočtu mestskej časti pre žiadateľa Maják nádeje na 
realizáciu projektu „Cez tvorivosť k hodnotám“ – zabezpečenie kreatívnych dielní vo 
výške .....................Eur 

 

• Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade so 
Všeobecne záväzným nariadením číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou 
Košice-Sídlisko Ťahanovce v úplnom znení a s  § 7 ods. 6  zákona číslo 583/2004Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
schvaľuje 

poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti pre žiadateľa Centrum Nepočujúcich 

ANEPS Košice pre zabezpečenie rekondičného pobytu pre nepočujúcich vo výške 

....................... Eur 

 



• Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade so 
Všeobecne záväzným nariadením číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou 
Košice-Sídlisko Ťahanovce v úplnom znení a s  § 7 ods. 6  zákona číslo 583/2004Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
schvaľuje 

poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti pre žiadateľa Gréckokatolícka cirkev 

farnosť Košice - Ťahanovce na realizáciu projektu „Šport pre všetkých“  vo výške 

....................... Eur 

 

• Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade so 
Všeobecne záväzným nariadením číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou 
Košice-Sídlisko Ťahanovce v úplnom znení a s  § 7 ods. 6  zákona číslo 583/2004Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
schvaľuje 

poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti pre žiadateľa Rímskokatolícka farnosť                            

sv. Dominika Savia, Košice na podporu spoločenských aktivít v I. polroku 2023 vo výške 

....................... Eur 

 

• Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade so 
Všeobecne záväzným nariadením číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou 
Košice-Sídlisko Ťahanovce v úplnom znení a s  § 7 ods. 6  zákona číslo 583/2004Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
schvaľuje 

poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti pre žiadateľa Rímskokatolícka farnosť                            

sv. Dominika Savia, Košice na doplnenie zariadenia pastoračného centra a revitalizáciu 

okolia nového kostola vo výške ....................... Eur 

 

• Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade so 
Všeobecne záväzným nariadením číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou 
Košice-Sídlisko Ťahanovce v úplnom znení a s  § 7 ods. 6  zákona číslo 583/2004Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
schvaľuje 

poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti pre žiadateľa Ťahanovská záhrada na 

realizáciu projektu „Môj záver života – medzigeneračný dialóg“  vo výške 

....................... Eur 

 

• Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade so 
Všeobecne záväzným nariadením číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou 
Košice-Sídlisko Ťahanovce v úplnom znení a s  § 7 ods. 6  zákona číslo 583/2004Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
schvaľuje 

poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti pre žiadateľa Save Nature by Čivas na 

realizáciu projektu „Čisté Ťahanovce“  vo výške ....................... Eur 

 



 
    
  

  
 
  

 


