
DODATOK  č. 1 

k Nadačnej listine Nadácie Košického samosprávneho kraja 

 zo  dňa 18.05.2020 

Nadácia Košického samosprávneho kraja  

So sídlom Námestie Maratónu Mieru 68/1 042 66 Košice 

Zapísanej v registri nadácii vedenom Ministerstvom vnútra SR, reg.č. 203/Na-2002/1233 

 

Zakladateľ Nadácie Košického samosprávneho v zmysle Uznesenia Zastupiteľstva Košického 

samosprávneho kraja č. 621/2021 zo dňa 13.12.2021, ktoré v súlade s čl. X písm. c) Nadačnej 

listiny Nadácie Košického samosprávneho kraja, ako na to kompetentný orgán zakladateľa, 

rozhodol o  zmene Nadačnej listiny Nadácie Košického samosprávneho kraja z 18.05.2020 

(ďalej len „Nadačná listina“), prijatím tohto  dodatku č. 1 v nasledujúcom znení :  

 

Článok I 

Článok III. Verejnoprospešný účel Nadácie sa mení  a znie nasledovne :  

„Verejnoprospešným účelom nadácie a jej poslaním je podporovať dobré vzťahy, 

sociálnu stabilitu a ekonomický rozvoj, rozvoj občianskej spoločnosti, taktiež 

podporovať záslužnú činnosť, rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, 

realizáciu a ochranu ľudských práv alebo iných humanitných cieľov a ochranu a 

tvorbu životného prostredia, prírodných hodnôt, rozvoj vedy, vzdelávania a inovácií, 

rozvoj krajských komunít a občianskych aktivít, ochranu zdravia, ochranu práv detí a 

mládeže, rozvoj telovýchovy a športu, zmierňovanie sociálnej chudoby v Košickom 

kraji a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu 

osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí 

živelnou pohromou.“ 

Článok II. 

Článok XIX. Okruh osôb a podmienky poskytovania prostriedkov Nadácie sa mení a znie 

nasledovne :  

„Prostriedky Nadácie je možné poskytnúť fyzickým osobám a právnickým osobám na 

základe rozhodnutia správnej rady Nadácie v súlade so zákonom č. 34/2002 Z.z. 

o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

a zásadami hospodárenia s prostriedkami Nadácie s 

chválenými správnou radou.“ 

 

 



Článok III. 

1. Ostatné ustanovenia Nadačnej listiny týmto dodatkom nedotknuté ostávajú zachované. 

2. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnocenných rovnopisoch, pričom dve 

vyhotovenia budú priložené k návrhu na zápis zmeny zapisovaných skutočností do 

registra nadácií vedenom Ministerstvom vnútra SR. 

 

 

V Košiciach, dňa  15.12.2021 

 

                                                                                    Ing. Rastislav Trnka  

                                               Predseda správnej rady Nadácie Košického samosprávneho kraja 


