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INFOLIST 

k 

Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na 

rok 2018, 

Ktorá bola vyhlásená Úradom Vlády SR. 
 

Výzva je zameraná na tieto podprogramy:  

1. Pre podprogram č. 1 − výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi, 

2. Pre podprogram č. 2 − výstavba detských ihrísk, 

3. Pre podprogram č. 3 − výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku, 

4. Pre podprogram č. 4 − nákup športovej výbavy. 

 

Oprávnený žiadateľ: 

 
a) obec,  

b) vyšší územný celok,  

c) občianske združenie,  

d) nadácia,  

e) záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,  

a pre podprogram č. 4 aj:  

f) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,  

g) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky,  

h) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť7, právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu 

subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,  

i) právnická osoba zriadená osobitným zákonom8; takejto právnickej osobe nemožno poskytnúť dotáciu 
na činnosť, na ktorú má podľa osobitného zákona poskytnuté prostriedky z verejného rozpočtu,  

j) medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky,  

k) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok 

alebo obec; takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom zriaďovateľa.  

 

 

Najnižšia, resp. najvyššia výška žiadanej a poskytnutej dotácie v nasledovnom rozpätí:  

1. Pre podprogram č. 1 − výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi od 35 000 
EUR do 40 000 EUR;  

2. Pre podprogram č. 2 − výstavba detských ihrísk od 8 000 EUR do 13 000 EUR;  

3. Pre podprogram č. 3 − výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku od 10 000 EUR do 15 
000 EUR;  

4. Pre podprogram č. 4 − nákup športovej výbavy od 500 EUR do 9 000 EUR.  

 

Financovanie: 

Minimálna výška spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov, na ktorý je 

dotácia požadovaná, je najmenej 5 % z celkového rozpočtu projektu. Ak nebude dotácia poskytnutá v 

požadovanej výške, spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov môže komisia znížiť 

úmerne k výške poskytnutej dotácie v zmysle § 5 ods. 2 zákona.  

 

Termíny predkladania ponúk: 5. marca 2018,  

 
Prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie sú nasledovné:  
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a) popis projektu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 k záväznej metodike,  

 

b) štruktúrovaný rozpočet projektu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 k záväznej metodike,  

 

c) komentár k štruktúrovanému rozpočtu projektu,  

 

d) písomný prehľad všetkých prijatých štátnych pomocí za obdobie posledných troch fiškálnych rokov 

s uvedením názvu podporeného projektu, výšky poskytnutej pomoci, názvu a sídla subjektu, ktorý 
žiadateľovi poskytol pomoc a čestné vyhlásenie žiadateľa k štátnej pomoci,  

 

e) čestné vyhlásenia žiadateľa o tom že:  

ea. mu na rovnaký projekt nebola v minulosti poskytnutá dotácia od úradu vlády; táto povinnosť sa 

nevzťahuje na projekty, ktoré sa realizujú vo viacerých na seba nadväzujúcich obdobiach,  

eb. má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami obcí, táto povinnosť sa nevzťahuje na žiadateľa, 
ktorým je obec alebo vyšší územný celok,  

ec. dotáciu na tento projekt nežiada aj od iného subjektu alebo mu na tento projekt nebola od iného 

subjektu poskytnutá dotácia; ak žiadateľ žiada na tento projekt dotáciu aj od iného subjektu alebo mu 

bola na tento projekt poskytnutá dotácia od iného subjektu, uvedie názov a sídlo tohto subjektu a výšku 
poskytnutej dotácie,  

ed. voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,  

ee. poskytuje/poskytne súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti podpory rozvoja športu 

podľa osobitného predpisu,  

ef. žiadateľ uviedol v žiadosti o poskytnutie dotácie a v prílohách pravdivé, presné a úplné údaje,  

eg. má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,  

eh. má na financovanie projektu, na ktorý dotáciu požaduje, zabezpečené spolufinancovanie z vlastných 

zdrojov alebo iných zdrojov najmenej vo výške stanovenej zákonom, to znamená vo výške 5 % zo sumy 

projektu, alebo žiadateľ predloží výpis z bankového účtu nie starší ako tri mesiace alebo výpis z 

uznesenia obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva,  

ei. nie je v žiadnom právnom vzťahu s členom komisie.  

 

f) originál alebo úradne overené potvrdenie miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako tri 

mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky po lehote splatnosti; v prípade žiadateľa, ktorý nie je 

platiteľom spotrebných daní podľa osobitných predpisov4, sa potvrdenie miestne príslušného colného 
úradu nepredkladá,  

 

g) originál alebo úradne overená kópia potvrdenia príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri 

mesiace, že nie je voči žiadateľovi vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a 

nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; nevzťahuje sa na 
žiadateľa, ktorý je subjektom verejnej správy,  

 

h) originál alebo úradne overená kópia potvrdenia príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako tri 

mesiace, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu5,  

i) originál alebo úradne overená kópia potvrdenia Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace, že 

žiadateľ nemá evidované nedoplatky po lehote splatnosti na sociálne poistenie a príspevkov na starobné 
dôchodkové sporenie,  

 

j) originál alebo úradne overená kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako tri mesiace, že žiadateľ 

nemá uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie a nemá právoplatne uložený trest zákazu 

prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie6, nevzťahuje sa na žiadateľa, ktorý je 
subjektom verejnej správy,  
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k) originál alebo úradne overená kópia potvrdenia každej zdravotnej poisťovne, nie staršie ako tri 
mesiace, že nemá evidované nedoplatky po lehote splatnosti poistného na zdravotné poistenie,  

 

l) originál, alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu žiadateľa nie starší 

ako tri mesiace; táto povinnosť sa nevzťahuje na žiadateľa ktorým je obec, vyšší územný celok, 

právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo od náboženskej spoločnosti, 

alebo právnická osoba zriadená osobitným zákonom.  

 

m) kópiu dokladu, ktorý preukazuje ustanovenie do funkcie štatutárneho zástupcu žiadateľa (napr. 

vymenovací dekrét, zápis z rokovania príslušného orgánu, osvedčenie o zvolení, výpis z príslušného 

registra a pod.) a čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu, o tom, že mu funkcia štatutárneho zástupcu 

trvá (nie staršie ako 3 mesiace), rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej 

zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec predkladá aj kópiu dokladu, ktorý preukazuje 

ustanovenie do funkcie štatutárneho zástupcu zriaďovateľa a čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu, o 

tom, že mu funkcia štatutárneho zástupcu trvá (nie staršie ako 3 mesiace),  

 

n) kópiu dokladu o pridelení IČO, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej 

zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec predkladá aj kópiu dokladu o pridelení IČO 

zriaďovateľa,  

 

o) kópiu zmluvy o zriadení účtu v banke, alebo potvrdenie banky o vedení účtu v banke vystavenú na 

meno žiadateľa, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší 

územný celok alebo obec predkladá aj kópiu zmluvy o zriadení účtu v banke zriaďovateľa,  

 

p) doklady podľa § 6 ods. 3 zákona na účely podľa § 4 zákona:  

pa výpis z listu vlastníctva vydaný príslušným okresným úradom alebo kópiu listu vlastníctva vydaného 

príslušným okresným úradom nie staršie ako tri mesiace, zmluva o nájme nehnuteľnosti alebo zmluva 

o výpožičke nehnuteľnosti najmenej na obdobie desiatich rokov odo dňa predloženia žiadosti o 

poskytnutie dotácie,  

pb čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nezmení vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo iné právo k 

nehnuteľnosti po dobu desiatich rokov odo dňa odovzdania stavby do užívania; zmluvu o nájme 

nehnuteľnosti alebo zmluvu o výpožičke nehnuteľnosti možno nahradiť jej úradne osvedčenou kópiou,  

pc čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že dokončenú stavbu alebo zrekonštruovanú stavbu bude žiadateľ 

využívať na účel, na ktorý mu bola dotácia podľa § 4 poskytnutá, najmenej po dobu desiatich rokov od 

dokončenia stavby alebo rekonštrukcie stavby,  

pd písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti so stavebnými úpravami, ak ide o zmluvu o nájme 
nehnuteľnosti alebo o zmluvu o výpožičke nehnuteľnosti,  

pe právoplatné stavebné povolenie alebo úradne osvedčená kópia právoplatného stavebného povolenia 

alebo doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu alebo úradne osvedčená kópia dokladu 

o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu,  

 

Spoločnosť AE group, s.r.o. ako konzultačno-poradenská spoločnosť ponúka zabezpečenie 

komplexnej služby súvisiacej s prípravou a podaním žiadosti o dotáciu a verejného obstarávania 

k predmetnému projektu. 

 

Projektový konzultant: 

 

Mária Bendová, tel. č. 0901 727 706 


