
Zápisnica 

 

zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva pre šport v Nitre  

  zo dňa 02.12.2021 

 

 

Miesto rokovania: Msú Nitra, Štefánikova 60,  online zasadnutie 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení:  4 

Neospravedlnení: 1 

 

Program:   

 

1. otvorenie, schválenie programu rokovania  

2. Plán práce Komisie pre šport na 1. polrok 2022 

3. Znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť 

Strategické športy 

4. Znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť 

Ostatné športy 

5. Znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť 

Športové podujatia 

6. Žiadosť o vyjadrenie k vypracovaniu podmienok obchodnej verejnej súťaže na 

prenájom beachvolejbalových ihrísk na letnom kúpalisku Sihoť  

7. Rôzne  

 

Zasadnutie komisie viedol: JUDr. Oliver Pravda 

 

K bodu 1/ 

 

Otvorenie 

Predseda komisie otvoril zasadnutie Komisie Mestského zastupiteľstva pre šport v Nitre  (ďalej 

len „komisie“), ktoré prebiehalo online cez aplikáciu Zoom. Predseda privítal prítomných na 

zasadnutí, oboznámil ich s programom zasadnutia. K programu nemal nikto doplňujúce 

požiadavky a bol schválený bez zmeny. 

 

(Hlasovanie za návrh:  za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 ) 

 

K bodu 2/ 

 

Odborný referent pre šport p. Šiška požiadal členov komisie o prerokovanie plánu práce 

Komisie pre šport na 1. polrok 2022. Podpredseda komisie p. Košťál požiadal o zmenu času 

konania jednotlivých zasadnutí zo 14:00 na 16:00. Ostatní členovia s návrhom súhlasili. 

Komisia návrh prerokovala plán práce Komisie pre šport na 1. polrok 2022, súhlasí 

s predloženým materiálom v zmysle navrhnutej zmeny a uznesením č. 14/2021-KŠ 

s c h v a ľ u j e 

Plán práce Komisie pre šport na 1. polrok 2022 

 

(Hlasovanie za návrh:  za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 ) 



K bodu 3/ 

 

Predseda komisie uviedol Znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 

2022 pre oblasť Strategické športy. Komisia materiál prerokovala a uznesením č. 15/2021-KŠ   

s c h v a ľ u j e  

Znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť Strategické 

športy v zmysle prílohy č. 1, ktorá je súčasťou zápisnice.  

 

 

(Hlasovanie za návrh:  za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 ) 



K bodu 4/ 

 

Predseda komisie uviedol Znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 

2022 pre oblasť Ostatné športy. Komisia materiál prerokovala a uznesením č. 16/2021-KŠ   

s c h v a ľ u j e  

Znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť Ostatné 

športy v zmysle prílohy č. 1, ktorá je súčasťou zápisnice. 

 

(Hlasovanie za návrh:  za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 ) 

 

K bodu 5/ 

 

Predseda komisie uviedol Znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 

2022 pre oblasť Športové podujatia. Komisia materiál prerokovala a uznesením č. 17/2021-KŠ   

s c h v a ľ u j e  

Znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť Športové 

podujatia v zmysle prílohy č. 1, ktorá je súčasťou zápisnice. 

 

(Hlasovanie za návrh:  za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 ) 

 

Člen komisie pán Greššo navrhol schváliť aj znenie výzvy na predkladanie žiadostí o 

poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť zdravotne znevýhodnených športovcov v znení 

podľa uznesenia 4/2021-KŠ zo dňa 11.8.2021. Komisia materiál prerokovala a uznesením č. 

18/2021-KŠ   

s c h v a ľ u j e 

znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť zdravotne 

znevýhodnených športovcov v znení podľa uznesenia 4/2021-KŠ zo dňa 11.8.2021 

 

(Hlasovanie za návrh:  za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 ) 

 

K bodu 6/ 

 

Komisia športu prerokovala Žiadosť o vyjadrenie k vypracovaniu podmienok obchodnej 

verejnej súťaže na prenájom beachvolejbalových ihrísk na letnom kúpalisku Sihoť a uznesením  

č. 19/2021-KŠ  

o d p o r ú č a  

Odboru majetku MsÚ v Nitre zohľadniť navrhnuté zmeny v pripravovanej obchodno verejnej 

súťaži na prenájom beachvolejbalových ihrísk na letnom kúpalisku Sihoť v zmysle prílohy č.2, 

ktorá je súčasťou tejto zápisnice. 

 

(Hlasovanie za návrh:  za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 ) 

 

Záver 

JUDr. Oliver Pravda - poďakoval prítomným za účasť.  

Zapísal: Mgr. Róbert Šiška 

 

 

 ..............................................             ............................................. 

         Mgr. Róbert Šiška       JUDr. Oliver Pravda 

              sekretár komisie     predseda komisie, LL.M. 



Uznesenie 

 

Zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport dňa 02.12.2021 

 

 

Uznesenie č.14/2021 - KŠ 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport  

p r e r o k o v a l a 

Plán práce Komisie pre šport na 1. polrok 2022 

s c h v a ľ u j e 

Plán práce Komisie pre šport na 1. polrok 2022 nasledovne: 

 

10.01.2022 (pondelok) 16:00 

1. otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

3. riešenie aktuálnych problémov v oblasti športu 

4. rôzne 

09.02.2022 (streda) 16:00 

1. otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

3. riešenie aktuálnych problémov v oblasti športu 

4. rôzne 

09.03.2022 (streda) 16:00 

1. otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

3. riešenie aktuálnych problémov v oblasti športu 

4. rôzne 

13.4.2022 (streda) 16:00 

1. otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

3. riešenie aktuálnych problémov v oblasti športu 

4. rôzne 

11.05.2022 (streda) 16:00 

1. otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

3. riešenie aktuálnych problémov v oblasti športu 

4. rôzne 

8.6.2022 (streda) 16:00 

1. otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

3. riešenie aktuálnych problémov v oblasti športu 

4. rôzne 

 

 (Hlasovanie za návrh:  za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 ) 

 

 

..............................................             ............................................. 

         Mgr. Róbert Šiška       JUDr. Oliver Pravda 

           sekretár komisie      predseda komisie, LL.M. 



Uznesenie 

 

Zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport dňa 02.12.2021 

 

 

Uznesenie č.15/2021 - KŠ 

 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport  

p r e r o k o v a l a 

Znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť Strategické 

športy 

s c h v a ľ u j e 

Znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť Strategické 

športy v zmysle prílohy č.1, ktorá je súčasťou zápisnice zo zasadnutia Komisie pre šport zo dňa 

2.12.2021 

 

(Hlasovanie za návrh:  za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................             ............................................. 

         Mgr. Róbert Šiška       JUDr. Oliver Pravda 

           sekretár komisie      predseda komisie, LL.M.



Uznesenie 

 

Zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport dňa 02.12.2021 

 

 

Uznesenie č.16/2021 - KŠ 

 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport  

p r e r o k o v a l a 

Znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť Ostatné 

športy 

s c h v a ľ u j e 

Znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť Ostatné 

športy v zmysle prílohy č.1, ktorá je súčasťou zápisnice zo zasadnutia Komisie pre šport zo dňa 

2.12.2021 

 

(Hlasovanie za návrh:  za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

..............................................             ............................................. 

         Mgr. Róbert Šiška       JUDr. Oliver Pravda 

           sekretár komisie      predseda komisie, LL.M. 



Uznesenie 

 

Zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport dňa 02.12.2021 

 

 

Uznesenie č.17/2021 - KŠ 

 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport  

p r e r o k o v a l a 

Znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť Športové 

podujatia 

s c h v a ľ u j e 

Znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť Športové 

podujatia v zmysle prílohy č.1, ktorá je súčasťou zápisnice zo zasadnutia Komisie pre šport zo 

dňa 2.12.2021 

 

(Hlasovanie za návrh:  za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................             ............................................. 

         Mgr. Róbert Šiška       JUDr. Oliver Pravda 

           sekretár komisie      predseda komisie, LL.M. 



Uznesenie 

 

Zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport dňa 02.12.2021 

 

 

Uznesenie č.18/2021 - KŠ 

 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport  

p r e r o k o v a l a 

Znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť zdravotne 

znevýhodnených športovcov 

s c h v a ľ u j e 

Znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť zdravotne 

znevýhodnených športovcov v znení podľa uznesenia 4/2021-KŠ zo dňa 11.8.2021 

 

(Hlasovanie za návrh:  za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................             ............................................. 

         Mgr. Róbert Šiška       JUDr. Oliver Pravda 

           sekretár komisie      predseda komisie, LL.M. 



Uznesenie 

 

Zo zasadnutia Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport dňa 02.12.2021 

 

 

Uznesenie č.19/2021 - KŠ 

 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport  

p r e r o k o v a l a 

Žiadosť o vyjadrenie k vypracovaniu podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom 

beachvolejbalových ihrísk na letnom kúpalisku Sihoť 

o d p o r ú č a  

Odboru majetku MsÚ v Nitre zohľadniť navrhnuté zmeny v pripravovanej obchodno verejnej 

súťaži na prenájom beachvolejbalových ihrísk na letnom kúpalisku Sihoť v zmysle prílohy č.2, 

ktorá je súčasťou zápisnice zo zasadnutia Komisie pre šport zo dňa 2.12.2021. 

 

(Hlasovanie za návrh:  za: 7,  proti: 0, zdržal sa: 0 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................             ............................................. 

         Mgr. Róbert Šiška       JUDr. Oliver Pravda 

           sekretár komisie      predseda komisie, LL.M. 

 



Príloha č. 1 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť 

Strategické športy; Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť 

Ostatné športy; Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť 

Športové podujatia 

 

           Mesto Nitra – Mestský úrad v Nitre 

v súlade s čl. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č.9/2019  

o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry  

 

z v e r e j ň u j e  

výzvu č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť: 

 

Podpora strategických športových klubov 

 

Termín uzávierky prijímania žiadostí:  

28. februára 2022  

 

Vecne príslušná komisia: 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport 

 

 

I. Podmienky financovania projektov realizovaných v rámci oblasti : 

 

1.  Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) dotácie 

Dotácie možno poskytnúť právnickým osobám, ktoré vykonávajú športovú činnosť, majú 

sídlo na území  mesta Nitry alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území  mesta Nitry 

a spĺňajú nasledovné požiadavky:  

 

a)  športový klub má národnú zväzovú príslušnosť, 

 

b) je olympijským športom, 

 

c) Pri kolektívnych športoch družstvo mužov resp. žien športového klubu sa v čase podania 

žiadosti zúčastňovalo aspoň 2 roky po sebe najvyššej národnej ligy, ktorú organizuje príslušná 

národná zväzová organizácia pod vlastným menom alebo prostredníctvom tretej osoby, 

rovnako v najstaršej mládežníckej kategórii musia pôsobiť v najvyššej súťaži. 

Pri individuálnych športoch sa musia športovci v najvyššej kategórii mužov resp. žien (nie 

veteráni)  a zároveň v najstaršej mládežníckej kategórii zúčastňovať súťaží ktoré organizuje 

príslušná národná zväzová organizácia pod vlastným menom alebo prostredníctvom tretej 

osoby /MSR, SP/ (kumulatívne vo všetkých úrovniach minimálne desať športovcov). 

 

d) podiel aktívne hrajúcich vlastných odchovancov v družstve mužov resp. žien športového 

klubu  tvorí aspoň 25% pri kolektívnych športoch. Pri individuálnych športoch aspoň 25 % 

aktívnej členskej základne v kategórii mužov resp. žien tvoria odchovanci klubu (nie 

veteráni). 

 

e) súčasťou členskej základne žiadateľa alebo ním zriadenej športovej organizácie sú deti a 

mládež /t.j. kategórie nižšie ako kategória mužov alebo žien/ zúčastnené v súťaži 

organizovanej príslušnou národnou zväzovou organizáciou, pričom minimálne 50% z tejto 

členskej základne má v čase podania žiadosti o dotáciu trvalý pobyt v meste Nitra, čo žiadateľ 



percentuálnym vyjadrením doloží v čestnom vyhlásení, ktoré bude súčasťou povinných 

príloh. Poskytovateľ dotácie môže tieto údaje overovať aj prostredníctvom informačných 

systémov, ktoré sú na tento účel využiteľné. Pokiaľ poskytovateľ dotácie poskytne takýto  

informačný systém žiadateľovi o dotáciu bezplatne, môže podmieniť pridelenie dotácie 

preukázaním tejto skutočnosti prostredníctvom takéhoto informačného systému. Informácie z 

informačného systému majú prednosť pred čestným vyhlásením klubu. 

 

 

f) členskú základňu žiadateľa tvorí: 

- pri kolektívnych športoch minimálne 100 členov v kategóriách nižších ako je kategória 

mužov alebo žien zúčastnených v súťaži organizovanej príslušnou národnou zväzovou 

organizáciou, ktorí absolvovali min. 5 súťažných štartov za kalendárny rok 2021. Žiadateľ 

doloží potvrdenie príslušného športového zväzu v prehľadnej forme. 

V prípade, ak mládežnícky klub má vlastnú právnu subjektivitu, družstvo mužov, resp. žien 

predloží zmluvu o združení, resp. iný doklad o prepojení s mládežníckym klubom. 

Poskytovateľ dotácie môže tieto údaje overovať aj prostredníctvom informačných systémov, 

ktoré sú na tento účel využiteľné. Pokiaľ poskytovateľ dotácie poskytne takýto informačný 

systém žiadateľovi o dotáciu bezplatne, môže podmieniť pridelenie dotácie preukázaním tejto 

skutočnosti prostredníctvom takéhoto informačného systému. Informácie z informačného 

systému majú prednosť pred čestným vyhlásením klubu. 

 

- pri individuálnych športoch tvorí členskú základňu minimálne 50 členov v kategóriách 

nižších ako je kategória mužov alebo žien zúčastnených v súťaži organizovanej príslušnou 

národnou zväzovou organizáciou, ktorí absolvovali min. 3 súťažné štarty za rok 2021. 

Žiadateľ doloží potvrdenie o týchto skutočnostiach na základe výpisu z informačného 

systému športu Slovenskej republiky alebo potvrdenie príslušného športového zväzu 

v prehľadnej forme. Poskytovateľ dotácie môže tieto údaje overovať aj prostredníctvom 

informačných systémov, ktoré sú na tento účel využiteľné. Pokiaľ poskytovateľ dotácie 

poskytne takýto informačný systém žiadateľovi o dotáciu bezplatne, môže podmieniť 

pridelenie dotácie preukázaním tejto skutočnosti prostredníctvom takéhoto informačného 

systému. Informácie z informačného systému majú prednosť pred čestným vyhlásením klubu.  

 

g) dĺžka pôsobenia žiadateľa na území Mesta Nitra je minimálne 5 rokov. Pôsobenie na území 

Mesta Nitra je zachované aj v prípade právnych nástupcov pôvodných klubov, v prípade ak 

prebrali všetky práva a záväzky pôvodných klubov. 

 

h) žiadateľ má pre potreby poskytnutia dotácie v zmysle tejto výzvy vedený transparentný 

účet v ktorejkoľvek banke pôsobiacej na území SR.   

 

Žiadateľom nemôže byť právnická osoba, ktorej zakladateľom je Mesto Nitra. 

 

2.  Ďalšie podmienky získania dotácie a použitie dotácie 

 

Žiadateľ musí spĺňať aj nasledovné podmienky:   

  

a. minimálne 50 percent poskytnutej dotácie musí byť využitých na podporu mládežníckej 

športovej činnosti. Podmienka 50% použitia dotácie na podporu mládežníckej športovej 

činnosti musí byť stanovená v rozpočte žiadosti.  

  



b. účasť športovcov - jednotlivci a/alebo kolektívy sa zúčastňujú celoslovenských a/alebo 

medzinárodných súťažiach  

  

c. výdavky budú použité v súlade s nasledujúcim bodom č. 3 tejto výzvy   

d. žiadateľ môže požiadať dotáciu na krytie výdavkov na prenájmy a energie v mestských 

športoviskách alebo v športoviskách mestských škôl a športoviská vo vlastníctve Nitrianskej 

Investičnej. Úhrada nákladov za prenájom priestorov alebo energií mimo športovísk 

vlastnených mestom a mestskými školami, prípadne Nitrianskou Investičnou je možné len za 

predpokladu, že žiadateľovi nebolo umožnené využívať na športovú činnosť mestské 

športoviská. Túto skutočnosť zdôvodní klub písomným vyjadrením v žiadosti o dotáciu  

  

3.  Oprávnené náklady: 

 

- nákup športového vybavenia a náčinia  

- cestovné výdavky, ubytovanie a strava 

- mzdy trénerom, odmeny rozhodcom 

- prenájmy športovísk a úhrada výdavkov za energie 

- služby súvisiace s výkonom športovej činnosti  

- materiálno-technické zabezpečenie klubov  

- iné náklady súvisiace so športovou činnosťou žiadateľa   

 

4.  Neoprávnené náklady 

 

Dotácie sa neposkytujú na akcie, okruhy potrieb alebo účel:  

 

a) s cieľom poškodzovať životné prostredie, otvorenou alebo skrytou formou podnecovať 

neznášanlivosť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, sexuálnej 

orientácie, fašistického, či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti 

k národnosti alebo etnickej skupine, 

b) na činnosť politických strán alebo politických hnutí, 

c) ktoré nezodpovedajú cieľovým oblastiam v zmysle tohto nariadenia, 

d) pre potreby nákupu alkoholických nápojov, tabaku a tabakových výrobkov, 

e) na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch 

f) na finančné dary, investície, bankové operácie, odpisy, leasing , dotáciu inému 

subjektu, odmeny funkcionárom a osobám spojeným s príjemcom 

g) na úhradu výdavkov voči spoločnostiam, ktorých majitelia sú štatutárnymi zástupcami 

žiadateľov o dotáciu    

 

5.  Termíny oprávnenosti výdavkov  

 

a) začiatok realizácie :  od 1.1.2022 

b) ukončenie realizácie :  do dátumu vyúčtovania určeného v zmluve najneskôr však do 

15.12.2022 

 

 

II. Postup pri predkladaní žiadosti, posudzovaní projektov, schvaľovaní  

     žiadostí o dotáciu a poukazovaní dotácií 

 

1.  Registrácia žiadostí o dotáciu 

Žiadosti o dotáciu sa registrujú v termíne uvedenom v tejto výzve. 



Žiadateľ  vykoná  podanie  žiadosti  elektronickou  registráciou  v elektronickom  systéme  

ktorý je dostupný na: https://nitra.egrant.sk/. 

Pri elektronickej registrácii  vyplní  všetky položky uvedené v časti III.  tejto výzvy   

vrátane príloh.  

2.  Posudzovanie žiadostí o dotáciu 

Poverený  zamestnanec  Odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Nitre  operatívne  

posudzuje  formálny  a vecný  súlad žiadostí  s podmienkami  uvedenými  v tejto  výzve  a vo  

VZN  č. 9/2019.  Do  vecne príslušnej  komisie  postupujú len  tie  žiadosti,  ktoré  spĺňajú  

kritéria  na  základe  výzvy (elektronická registrácia s kompletnými prílohami podľa bodu III. 

tejto výzvy).  Dotáciu  nemožno  poskytnúť  žiadateľovi,  ktorý  nemá  vysporiadané  všetky  

finančné  záväzky voči  Mestu Nitra.  

  

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport na  základe  správy  zodpovedného   

zamestnanca  Odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Nitre  spíše  na  svojom  zasadaní  

zápisnicu  o posúdení  doručených  žiadostí o dotáciu a rozhodne o výške finančných 

prostriedkov prerozdelených v tejto výzve po jej vyhodnotení“.   

  

Ak žiadateľ nesplní podmienky zaradenia do strategických športových klubov, bude 

automaticky preradený do dotačnej schémy ostatných športových klubov.  

  

Každá žiadosť, ktorá spĺňa podmienky na jej pridelenie sa bodovo ohodnotí podľa nižšie 

uvedených kritérií. Výška dotácie pre jednotlivých žiadateľov sa vypočíta na základe vzorca 

vychádzajúceho zo stanovených kritérií pričom Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre 

šport určí, koľko percent finančných prostriedkov vyčlenených na podporu strategických 

športov sa prerozdelí medzi kolektívne športy a koľko percent finančných prostriedkov 

vyčlenených na podporu strategických športov sa prerozdelí medzi individuálne športy.   

 

Žiadatelia u ktorých sa preukáže nepravdivosť predložených podkladov (napr.: počet členov 

spĺňajúcich podmienku 3 alebo 5tich štartov, duplicitné zaraďovanie členov do zoznamov, 

manipulatívne navyšovanie počtov členov cez veteránske a funkcionárske licencie a pod.) 

budú vyradené zo schvaľovacieho procesu bez možnosti opätovného podania.   

  

Klubom sa prideľujú body v rámci tejto výzvy podľa nasledovných kritérií. Pomer bodov 

získaných jednotlivými žiadateľmi odzrkadľuje pomer podľa ktorého budú prerozdelené 

finančné prostriedky žiadateľom vo výzve určenej pre strategické športy. 

 

Kritérium 1 - Počet športovcov registrovaných v mládežníckych kategóriách žiadateľa 

aktívne zúčastnených v súťažiach organizovaných príslušnou národnou zväzovou 

organizáciou s minimálnym počtom 3 registrovaných účastí na najvyšších súťažiach v 

individuálnych športoch a 5 registrovaných účastí na najvyšších súťažiach v kolektívnych 

športoch. Túto skutočnosť je možné preukázať potvrdením príslušného riadiaceho zväzu. 

 

• za každého člena bude pridelený 1 bod (veteráni a funkcionári sa do počtu 

nerátajú) 

 

 

Kritérium 2 –  Kritérium sleduje záujem verejnosti o činnosť a domáce podujatia klubu 

počas súťažnej sezóny. Pre účely výpočtu vstupuje do vzorca percentuálne vyjadrenie pomeru 

počtu obyvateľov Mesta Nitra a celkovej priemernej návštevy jedného súťažného 

https://nitra.egrant.sk/


zápasu/podujatia za predchádzajúcu sezónu, pričom počet návštevníkov sa dokladuje 

oficiálnymi štatistikami príslušného športového zväzu.  Kritérium platí pre kolektívne športy. 

  

* priemerná návšteva zápasu (podujatia) : počet obyvateľov = výsledný koeficient 

 

Kritérium 3 – Nitriansky koeficient športu – Kritérium zohľadňuje spoločenskú 

významnosť daného športu v Nitre a aktuálne platný koeficient športu zo strany Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR, naposledy zverejnený na jeho webových stránkach) 

Tento koeficient sa bude každoročne prehodnocovať. 

 

Zoznam koeficientov pridelených jednotlivým športom: 

hokej, futbal – 5 

 

basketbal, volejbal, atletika, box – 4 

 

karate, zápasenie, hokejbal, tenis - 3 

 

florbal, cyklistika, plávanie, gymnastika, tanečný šport, krasokorčuľovanie - 2 

 

stolný tenis, korfbal, hádzaná, šach, športová streľba, bedminton, americký futbal, 

futsal, aerobik, kolky, taekwon-do, technické športy, šípky a ostatné... - 1 

 

Kritérium 4 – súčet bodov získaných na základe posúdenia nasledovných faktorov: 

a) Finančná náročnosť športu (materiálne vybavenie športovca): od 1 do 5 bodov, 

pričom 1 bod je minimálna finančná náročnosť a 5 je maximálna finančná náročnosť 

na vybavenie športovca 

 

 

b) Umiestnenie za poslednú sezónu:  Pri výpočte sa berie do úvahy 5 najlepších 

výsledkov pri kolektívnych športoch a 10 najlepších výsledkov pri individuálnych 

športoch. 

 

 

Doklad: príslušný riadiaci zväz 

 

 

Doklad: príslušný riadiaci zväz 

 

Kolektívne športy, súťaže mládežníckych 

kategórií - MSR 

Kolektívne športy, súťaže dospelí – 

MSR 

1. miesto = 7 bodov 1. miesto = 12 bodov 

2. miesto = 5 bodov 2. miesto = 10 bodov 

3. miesto = 2bodov 3. miesto = 8 bodov 

Individuálne športy, súťaže 

mládežníckych kategórií - MSR 

Individuálne športy, súťaže dospelí – 

MSR (nie veteránske súťaže) 

1. miesto = 7 bodov 1. miesto = 12 bodov 

2. miesto = 5 bodov 2. miesto = 10 bodov 

3. miesto = 2bodov 3. miesto = 8 bodov 



Doklad: príslušný riadiaci zväz 

 

Reprezentant SR – štart v oficiálnom reprezentačnom družstve Slovenska, resp. ako 

jednotlivec na oficiálnych medzištátnych stretnutiach, na Majstrovstvách Európy, 

Majstrovstvách sveta a Olympijských hrách), minimálny vek reprezentanta 15r.,  

     1 reprezentant = 5 bodov 

      

     Doklad: príslušný riadiaci zväz 

 

Žiadatelia dokladujú toto kritérium s potvrdením príslušného riadiaceho zväzu z roku 2021 

(neuvádzať reprezentantov vo veteránskych kategóriách). 

 

Kritérium 5 – Percento vlastných odchovancov aktívne zúčastnených v družstve mužov resp. 

žien v súťažiach organizovaných pod príslušnou národnou zväzovou organizáciou. Pri 

individuálnych športoch podiel odchovancov aktívnych v súťažiach organizovaných pod 

príslušnou národnou zväzovou organizáciou ktorí tvoria členskú základňu v kategórii mužov 

resp. žien.  

 

Pre účely výpočtu vstupujú percentá do vzorca v číselnom vyjadrení (napr. 30% = 0,3).  

 

Spôsob výpočtu dotácií:  

 
Dotácia pre žiadateľa = [(Kritérium 1 x Kritérium 5 x Kritérium 2) + Kritérium 4)] x Kritérium 3 x Výška vyčlenenej dotácie 
         –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                           Súčet pridelených bodov všetkým úspešným žiadateľom pre kolektívne športy 

 

 

 

Dotácia pre žiadateľa = [(Kritérium 1 x Kritérium 5 x Kritérium 2) + Kritérium 4)] x Kritérium 3 x Výška vyčlenenej dotácie 
         –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                           Súčet pridelených bodov všetkým úspešným žiadateľom pre individuálne športy 

 

Na základe vyššie uvedených vzorcov každý žiadateľ získa hodnotenie, na základe ktorého 

mu bude pridelená dotácia v rámci kolektívnych alebo individuálnych športov. 
 

Prípadné zostávajúce finančné prostriedky, ktoré vzniknú po prvom prepočte na základe 

vzorca na výpočet dotácie budú prerozdelené pomerným spôsobom medzi zvyšných 

úspešných žiadateľov (na základe bodového podielu jednotlivých uchádzačov voči celkovému 

súčtu pridelených bodov uchádzačov).  

 

3.  Schvaľovanie žiadostí o dotáciu 

O pridelení  dotácie  konkrétnym  žiadateľom  rozhoduje  Mestské zastupiteľstvo v Nitre  na  

návrh príslušnej  komisie.  Vecne  príslušná  komisia  zabezpečí  oznámenie výsledkov  

procesu  schvaľovania  žiadostí  žiadateľom  zverejnením  na  webovej  stránke  do 15 dní od 

schválenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre. 

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. 

 

 

Individuálne športy, súťaže 

mládežníckych kategórií – MS,ME 

Individuálne športy, súťaže dospelí – 

MS, ME (nie veteránske súťaže) 

1. miesto = 25 bodov 1. miesto = 50 bodov 

2. miesto = 20 bodov 2. miesto = 40 bodov 

3. miesto = 15 bodov 3. miesto = 30 bodov 



4.  Uzatvorenie zmluvy 

So  žiadateľmi,  ktorým  bola  schválená  dotácia,  uzatvorí  Mesto Nitra  zmluvu  

o poskytnutí  dotácie. 

 

 

 

5.  Poskytnutie a vyúčtovanie dotácií 

 

Žiadateľ vyplní správu  o vyhodnotení  realizácie  projektu, rekapituláciu výdavkov  

v elektronickej forme prostredníctvom elektronického systému a správu o čerpaní dotácie 

podpísanú  štatutárnym zástupcom doručí na adresu Odboru školstva, mládeže a športu MsÚ 

v Nitre, Štefánikova 60, Nitra, alebo osobne na podateľňu MsÚ v Nitre.   

 

Pri  nedodržaní  podmienok  zmluvy,  alebo  nevyčerpaní  celej  dotácie  je  žiadateľ  

povinný vrátiť časť dotácie, alebo celú dotáciu. 

 

 

Prílohy : 

- čestné  prehlásenie  právnickej  osoby,  že  nemá  právoplatne  uložený  trest  zákazu                 

prijímať  dotácie  alebo  subvencie  alebo  trest  zákazu  prijímať  pomoc  a podporu                 

poskytovanú z fondov Európskej únie, 

- čestné prehlásenie o tom, že minimálne 50% členskej základne klubu má v čase podania 

žiadosti trvalý pobyt v meste Nitra, spolu s menným zoznamom členov klubu s uvedením 

trvalého bydliska a/alebo výpis z informačného systému, ktorý klub používa  

- potvrdenie zväzu o počte členov klubu a/alebo výpis z informačného systému, ktorý klub 

používa 

- potvrdenie zväzu o počte registrovaných členov v jednotlivých vekových kategóriách. 

Neuvádzať veteránov a funkcionárov. 

- potvrdenie klubu o počte odchovancov zaradených do družstva mužov resp. žien, pri 

individuálnych športoch počet odchovancov v kategórii muži resp. ženy, a/alebo výpis z 

informačného systému, ktorý klub používa. 

 - potvrdenie zväzu o počte členov klubu v kategóriách nižších ako je kategória mužov alebo 

žien zúčastnených v súťaži organizovanej príslušnou národnou zväzovou organizáciou, ktorí 

absolvovali min. 3 súťažné štarty za kalendárny rok predchádzajúci roku podania žiadosti       

/platí pre individuálne športy/, a/alebo výpis z informačného systému, ktorý klub používa  

- potvrdenie zväzu o počte členov klubu v kategóriách nižších ako je kategória mužov alebo 

žien zúčastnených v súťaži organizovanej príslušnou národnou zväzovou organizáciou, ktorí 

absolvovali min. 5 súťažných štartov za kalendárny rok predchádzajúci roku podania 

žiadosti /platí pre kolektívne športy/, a/alebo výpis z informačného systému, ktorý klub 

používa  

- potvrdenie zväzu o umiestnení družstva v najvyššej súťaži v rámci SR za posledný súťažný 

ročník / kolektívne športy/  

- potvrdenie zväzu o umiestnení jednotlivcov / 1-3 miesto/ na Majstrovstvách Slovenska   

Majstrovstvá Európy, Majstrovstvá sveta, Olympijských hrách – súťaž musí byť oficiálnou 

súťažou národnej federácie /zväzu/, ktorá zastrešuje daný šport / individuálne športy/  

- potvrdenie zväzu o počte odohraných súťažných zápasov/podujatí počas súťaže na 

domácom ihrisku a celková návštevnosť za sezónu. Platí pre kolektívne športy 

 

 

 



Kontakt: 

 

Odbor školstva, mládeže a športu, MsÚ v Nitre, t.č.: 037 6502 142 

Ing. Mária Holečková, referentka pre šport,  e-mail.: holeckova@msunitra.sk 

Mgr. Róbert Šiška, referent pre šport,  e-mail.: siska@msunitra.sk 

 

 

 

 

V Nitre dňa ....................     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Marek Hattas 

        primátor mesta Nitra 
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Mesto Nitra – Mestský úrad v Nitre 

v súlade s čl. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č.9/2019  

o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry  

 

z v e r e j ň u j e  

výzvu č. 2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť: 

 

                                           Podpora ostatných športových klubov 

Termín uzávierky prijímania žiadostí:  

28. februára 2022  

 

Vecne príslušná komisia: 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport: 

 

 

I. Podmienky financovania projektov realizovaných v rámci oblasti : 

 

1.  Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) dotácie: 

a)  vykonávajú športovú činnosť prostredníctvom športového klubu alebo inej právnickej 

osoby, 

b) športový klub je registrovaný v národnom zväze 

c) súčasťou členskej základne žiadateľa sú deti a mládež /t.j. nižšia kategória ako muži 

alebo ženy, resp. družstvo mužov alebo žien/ v minimálnom počte 10 členov pri 

individuálnych športoch a 30 členov pri kolektívnych športoch. Poskytovateľ dotácie môže 

tieto údaje overovať aj prostredníctvom informačných systémov, ktoré sú na tento účel 

využiteľné. Pokiaľ poskytovateľ dotácie poskytne takýto informačný systém žiadateľovi 

o dotáciu bezplatne, môže podmieniť pridelenie dotácie preukázaním tejto skutočnosti 

prostredníctvom takéhoto informačného systému. Informácie z informačného systému majú 

prednosť pred čestným vyhlásením klubu. 

d)súčasťou členskej základne žiadateľa alebo ním zriadenej športovej organizácie sú deti a 

mládež /t.j. kategórie nižšie ako kategória mužov alebo žien/ zúčastnené v súťaži 

organizovanej príslušnou národnou zväzovou organizáciou, pričom minimálne 20% z tejto 

členskej základne má v čase podania žiadosti o dotáciu trvalý pobyt v meste Nitra, čo žiadateľ 

percentuálnym vyjadrením doloží v čestnom vyhlásení, ktoré bude súčasťou povinných 

príloh. Poskytovateľ dotácie môže tieto údaje overovať aj prostredníctvom informačných 

systémov, ktoré sú na tento účel využiteľné. Pokiaľ poskytovateľ dotácie poskytne takýto 

informačný systém žiadateľovi o dotáciu bezplatne, môže podmieniť pridelenie dotácie 

preukázaním tejto skutočnosti prostredníctvom takéhoto informačného systému. Informácie 

z informačného systému majú prednosť pred čestným vyhlásením klubu. 

e) žiadateľ musí mať sídlo na území Mesta Nitra alebo vykonáva svoju činnosť na území 

Mesta Nitra 

f) žiadateľ má pre potreby poskytnutia dotácie v zmysle tejto výzvy vedený bežný účet 

v ktorejkoľvek banke pôsobiacej na území SR.   

Žiadateľom  nemôže  byť   právnická  osoba,  ktorej  zakladateľom  je  Mesto Nitra. 

 

2.  Ďalšie podmienky získania dotácie a použitie dotácie 

 

Žiadateľ musí spĺňať aj nasledovné podmienky:  



- minimálne 50 percent poskytnutej dotácie musí byť využitých na podporu mládežníckej 

športovej činnosti. Podmienka 50% použitia dotácie na podporu mládežníckej športovej 

činnosti musí byť stanovená v rozpočte žiadosti. 

- účasť športovcov - jednotlivci a/alebo kolektívy sa zúčastňujú na regionálnych a/alebo 

celoslovenských a/alebo medzinárodných súťažiach,  

- pokrytie nákladov na činnosť a prevádzku športového klubu,  

- pokrytie výdavkov na prenájmy a energie v  mestských športoviskách alebo v športoviskách 

mestských škôl a športoviská vo vlastníctve Nitrianskej Investičnej. Úhrada nákladov za 

prenájom priestorov alebo energií mimo športovísk vlastnených mestom a mestskými 

školami, prípadne Nitrianskou Investičnou je možné len za predpokladu, že žiadateľovi 

nebolo umožnené využívať na športovú činnosť mestské športoviská. Túto skutočnosť 

zdôvodní klub písomným vyjadrením v žiadosti o dotáciu. 

- žiadateľ je povinný nespochybniteľným spôsobom preukázať, že žiadateľ ako aj športovci v 

klube vykonávajú športovú činnosť  v súlade so všetkými právnymi predpismi platnými 

v Slovenskej republike ako aj v súlade s usmerneniami všetkých štátnych orgánov, alebo 

orgánov vykonávajúcich prenesený výkon štátnej správy.                                                                                                                        

 

3.  Oprávnené náklady: 

 

- nákup športového vybavenia a náčinia  

- cestovné výdavky, ubytovanie a strava 

- mzdy trénerom  

- prenájmy športovísk a úhrada výdavkov za energie 

- služby súvisiace s výkonom športovej činnosti  

- materiálno-technické zabezpečenie klubov  

- iné náklady súvisiace so športovou činnosťou žiadateľa   

 

4.  Neoprávnené náklady 

Dotácie sa neposkytujú na akcie, okruhy potrieb alebo účel:  

 

a) s cieľom poškodzovať životné prostredie, otvorenou alebo skrytou formou podnecovať 

neznášanlivosť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, sexuálnej 

orientácie, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti 

k národnosti alebo etnickej skupine, 

b) na činnosť politických strán alebo politických hnutí, 

c) ktoré nezodpovedajú cieľovým oblastiam v zmysle tohto nariadenia, 

d) pre potreby nákupu alkoholických nápojov, tabaku a tabakových výrobkov, 

e) na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch 

f) na finančné dary, investície, bankové operácie, odpisy, leasing, dotáciu inému 

subjektu, odmeny funkcionárom a osobám spojeným s príjemcom 

g) na úhradu výdavkov voči spoločnostiam, ktorých majitelia sú štatutárnymi zástupcami 

žiadateľov o dotáciu    

 

5.  Termíny oprávnenosti výdavkov  

 

a) začiatok realizácie :     od 01.01.2022 

b) ukončenie realizácie :  do dátumu vyúčtovania určeného v zmluve najneskôr však do 

15.12.2022 

 

 



II. Postup pri predkladaní žiadosti, posudzovaní projektov, schvaľovaní  

     žiadostí o dotáciu a poukazovaní dotácií 

 

1.  Registrácia žiadostí o dotáciu 

Žiadosti o dotáciu sa registrujú v termíne uvedenom v tejto výzve. 

Žiadateľ  vykoná  podanie  žiadosti  elektronickou  registráciou  v elektronickom  systéme  

ktorý je dostupný na: https://nitra.egrant.sk/. 

Pri elektronickej registrácii  vyplní  všetky položky uvedené v časti III.  tejto výzvy   

vrátane príloh.  

 

2.  Posudzovanie žiadostí o dotáciu 

Poverený  zamestnanec  Odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Nitre  operatívne  

posudzuje  formálny  a vecný  súlad žiadostí  s podmienkami  uvedenými  v tejto  výzve  a vo  

VZN  č. 9/2019.  Do  vecne príslušnej  komisie  postupujú len  tie  žiadosti,  ktoré  spĺňajú  

kritéria  na  základe  výzvy (elektronická registrácia s kompletnými prílohami podľa bodu III. 

tejto výzvy).  

Dotáciu  nemožno  poskytnúť  žiadateľovi,  ktorý  nemá  vysporiadané  všetky  finančné  

záväzky voči  Mestu Nitra. 

Právne a finančne prepojené subjekty žiadateľa, ktorý patrí do schémy strategických klubov, 

si nemôžu požiadať o dotáciu v schéme ostatných klubov, ak ide o rovnaký šport. 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport  na  základe  správy  zodpovedného   

zamestnanca Odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Nitre  spíše  na  svojom  zasadaní  

zápisnicu  o posúdení  doručených  žiadostí o dotáciu a rozhodne o výške finančných 

prostriedkov prerozdelených v tejto výzve po jej vyhodnotení.  

 

Každá žiadosť, ktorá spĺňa podmienky na pridelenie dotácie sa bodovo ohodnotí podľa nižšie 

uvedených kritérií. Výška dotácie pre jednotlivých žiadateľov sa vypočíta na základe vzorca 

vychádzajúceho zo stanovených kritérií pričom Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre 

šport určí, koľko percent finančných prostriedkov vyčlenených na podporu ostatných športov 

sa prerozdelí medzi kolektívne športy a koľko percent finančných prostriedkov vyčlenených 

na podporu ostatných športov sa prerozdelí medzi individuálne športy. 

 

Žiadatelia u ktorých sa preukáže nepravdivosť predložených podkladov (napr.: počet členov 

spĺňajúcich podmienku 3 alebo 5tich štartov, duplicitné zaraďovanie členov do zoznamov, 

manipulatívne navyšovanie počtov členov cez veteránske a funkcionárske licencie a pod.) 

budú vyradené zo schvaľovacieho procesu bez možnosti opätovného podania.   

 

Klubom sa prideľujú body v rámci tejto výzvy podľa nasledovných kritérií. Pomer bodov 

získaných jednotlivými žiadateľmi odzrkadľuje pomer podľa ktorého budú prerozdelené 

finančné prostriedky žiadateľom vo výzve určenej pre ostatné športy. 

 

 

Kritériá hodnotenia: 

Kritérium 1 - Počet športovcov registrovaných v mládežníckych kategóriách žiadateľa 

aktívne zúčastnených v súťažiach organizovaných príslušnou národnou zväzovou 

organizáciou s minimálnym počtom 3 registrovaných účastí na najvyšších súťažiach 

v individuálnych športoch a 5 registrovaných účastí na najvyšších súťažiach v kolektívnych 

športoch. Túto skutočnosť je možné preukázať potvrdením zo štátneho informačného systému 

športu alebo potvrdením príslušného riadiaceho zväzu. 

https://nitra.egrant.sk/


Individuálne športy: 

 

Viac ako 29 športovcov – 3 body 

Medzi 20-29  športovcov – 2 body 

Medzi 10 - 19  športovcov – 1 bod  

 

Kolektívne športy: 

 

Viac ako 49 športovcov – 3 body 

Medzi 40-49  športovcov – 2 body 

Medzi 30 - 39  športovcov – 1 bod 

 

Žiadatelia dokladujú toto kritérium potvrdením príslušného riadiaceho zväzu z roku 2021. 

 

Kritérium 2 

 

Športový klub pôsobí v Nitre: 

viac ako 10 rokov – 3 body 

viac ako 5 rokov – 2 body  

viac ako 3 roky – 1 bod   

 

 

Kritérium 3 

 

Kolektívne športy: 

športový klub hrá v danom športe registrovanú súťaž na úrovni:  

najvyššia 4 body, 

prvá nižšia 3 body, 

nižšia 2 body, 

nehrá registrovanú súťaž 0  bodov   

 

Individuálne športy: 

športový klub reprezentuje daný šport na podujatiach:  

medzinárodnej úrovne – 4 body,  

národnej úrovne – 3 body, 

regionálnej úrovni – 2 bod   

 

Žiadatelia dokladujú toto kritérium potvrdením príslušného riadiaceho zväzu z roku 2021. 

 

Kritérium 4  

 

Výsledky : Pri výpočte sa berie do úvahy 5 najlepších výsledkov pri kolektívnych športoch 

a 10 najlepších výsledkov pri individuálnych športoch. Kritérium sa hodnotí len pri športoch 

s Nitrianskym koeficientom športu vyšším ako 0,5. 

 

a) Umiestnenie za poslednú sezónu: 

Kolektívne športy, súťaže mládežníckych 

kategórií – MSR (min.8 družstiev 

v súťaži) 

Kolektívne športy, súťaže dospelí – MSR 

MSR (min.8 družstiev v súťaži) 



 

Doklad: príslušný riadiaci zväz 

 

 

Doklad: príslušný riadiaci zväz 

 

 

 

Doklad: príslušný riadiaci zväz 

Reprezentant SR – štart v oficiálnom reprezentačnom družstve Slovenska, resp. ako 

jednotlivec  na oficiálnych medzištátnych stretnutiach, na Majstrovstvách Európy, 

Majstrovstvách sveta a Olympijských hrách), minimálny vek 15r., platí pre športy 

s prideleným koeficientom 5,4,3,2 podľa Kritéria č.4 (Nitriansky koeficient pre šport) 

a to nasledovne: 

     1 reprezentant (šport s prideleným koeficientom 5) = 5 bodov 

 1 reprezentant (šport s prideleným koeficientom 4) = 4 body 

 1 reprezentant (šport s prideleným koeficientom 3) = 3 body 

 1 reprezentant (šport s prideleným koeficientom 2) = 2 body 

 1 reprezentant (šport s prideleným koeficientom 1) = 0 bodov 

 1 reprezentant (šport s prideleným koeficientom 0,5) = 0 bodov 

 

     Doklad: príslušný riadiaci zväz 

 

Žiadatelia dokladujú toto kritérium potvrdením príslušného riadiaceho zväzu z roku 2021. 

 

Kritérium 5 

Nitriansky koeficient športu – Kritérium zohľadňuje spoločenskú významnosť daného 

športu v Nitre a aktuálne platný koeficient športu zo strany Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR, naposledy zverejnený na jeho webových stránkach) Tento koeficient sa 

bude každoročne prehodnocovať.  

 

 

1. miesto = 7 bodov 1. miesto = 12 bodov 

2. miesto = 5 bodov 2. miesto = 10 bodov 

3. miesto = 2bodov 3. miesto = 8 bodov 

Individuálne športy, súťaže mládežníckych 

kategórií – MSR (min.6 účastníkov 

v súťaži) 

Individuálne športy, súťaže dospelí – 

MSR (min.6 účastníkov v súťaži) 

1. miesto = 7 bodov 1. miesto = 12 bodov 

2. miesto = 5 bodov 2. miesto = 10 bodov 

3. miesto = 2 body 3. miesto = 8 bodov 

Individuálne športy, súťaže mládežníckych 

kategórií – MS,ME (min.10 účastníkov 

v súťaži) +15 národných zväzov ME 

+ 20  národných zväzov MS 

Individuálne športy, súťaže dospelí – MS, 

ME (min.10 účastníkov v súťaži) +15 

národných zväzov ME 

+ 20  národných zväzov MS 

1. miesto = 12 bodov 1. miesto = 35 bodov 

2. miesto = 10 bodov 2. miesto = 25 bodov 

3. miesto = 8 bodov 3. miesto = 15 bodov 



Zoznam koeficientov pridelených jednotlivým športom: 

 

hokej, futbal  – 5 

 

basketbal, volejbal, atletika, box (najvyššia súťaž)  – 4 

 

karate, zápasenie, gymnastika, hokejbal, tenis - 3 

 

box (nižšie súťaže), futbal (nižšie súťaže), hokej (nižšie súťaže), florbal, cyklistika, 

plávanie, tanečný šport, krasokorčuľovanie, - 2 

 

stolný tenis, , hádzaná, šach, športová streľba, bedminton, americký futbal, futsal, 

aerobik, , taekwon-do - 1 

 

korfbal, kolky, technické športy, šípky, mma a ostatné... – 0,5 

 

Vzorec pre výpočet dotácií pre kolektívne športy:  

 
 [(Kritérium 1 + Kritérium 2 + Kritérium 3 + Kritérium 4) x hodnota jedného bodu] x index* 

         ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––         

                                              Celková suma indexov za všetky kluby pri kolektívnych športoch 

 

Získaný percentuálny údaj vyjadruje podiel na celkovej sume určenej na prerozdelenie pre kolektívne športy 

 

Vzorec pre výpočet dotácií pre individuálne športy: 

 
[(Kritérium 1 + Kritérium 2 + Kritérium 3 + Kritérium 4) x hodnota jedného bodu] x index*  

         ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––           

                         Celková suma indexov za všetky kluby pri individuálnych. športoch 

 
Získaný percentuálny údaj vyjadruje podiel na celkovej sume určenej na prerozdelenie pre individuálne športy 

 

 

*Index = pomer Nitrianskeho koeficientu pre každý šport voči najvyššiemu dosiahnuteľnému koeficientu, t.j.5 
 

3.  Schvaľovanie žiadostí o dotáciu 

O pridelení  dotácie  konkrétnym  žiadateľom  rozhoduje  Mestské zastupiteľstvo v Nitre  na  

návrh príslušnej  komisie.  Vecne  príslušná  komisia  zabezpečí  oznámenie výsledkov  

procesu  schvaľovania  žiadostí  žiadateľom  zverejnením  na  webovej  stránke  do 15 dní od 

schválenia uznesenia Mestským  zastupiteľstvom v Nitre. 

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok 

 

4.  Uzatvorenie zmluvy 

So  žiadateľmi,  ktorým  bola  schválená  dotácia,  uzatvorí  Mesto Nitra  zmluvu  

o poskytnutí  dotácie. 

 

5.  Poskytnutie a vyúčtovanie dotácií 

 

Žiadateľ vyplní správu  o vyhodnotení  realizácie  projektu, rekapituláciu výdavkov  

v elektronickej forme prostredníctvom elektronického systému a správu o čerpaní dotácie 

podpísanú  štatutárnym zástupcom doručí na adresu Odboru školstva, mládeže a športu MsÚ 

v Nitre, Štefánikova 60, Nitra, alebo osobne na podateľňu MsÚ v Nitre.  

 



Pri  nedodržaní  podmienok  zmluvy,  alebo  nevyčerpaní  celej  dotácie  je  žiadateľ  

povinný vrátiť časť dotácie, alebo celú dotáciu. 

 

 

III. Pokyny k vypracovaniu žiadosti o dotáciu 

 

 

Prílohy : 

- čestné  prehlásenie  právnickej  osoby,  že  nemá  právoplatne  uložený  trest  zákazu                 

prijímať  dotácie  alebo  subvencie  alebo  trest  zákazu  prijímať  pomoc  a podporu                 

poskytovanú z fondov Európskej únie, 

- čestné prehlásenie o tom, že minimálne 20% členskej základne klubu má v čase podania 

žiadosti trvalý pobyt v meste Nitra, spolu s menným zoznamom členov klubu s uvedením 

trvalého bydliska , a/alebo výpis z informačného systému, ktorý klub používa 

 

- potvrdenie zväzu o počte členov klubu 

- potvrdenie zväzu o  počte registrovaných hráčov v jednotlivých vekových kategóriách 

- počet odchovancov zaradených do družstva mužov resp. žien, pri individuálnych športoch 

počet odchovancov v kategórii muži resp. ženy 

- potvrdenie zväzu o umiestnení družstva v najvyššej súťaži v rámci SR za posledný súťažný 

ročník / kolektívne športy/ 

- potvrdenie zväzu o počte členov klubu v kategóriách nižších ako je kategória mužov alebo 

žien zúčastnených v súťaži organizovanej príslušnou národnou zväzovou organizáciou, ktorí 

absolvovali min. 3 súťažné štarty za kalendárny rok predchádzajúci roku podania žiadosti / 

platí pre individuálne športy 

- potvrdenie zväzu o počte členov klubu v kategóriách nižších ako je kategória mužov alebo 

žien zúčastnených v súťaži organizovanej príslušnou národnou zväzovou organizáciou, ktorí 

absolvovali min. 5 súťažných štartov za kalendárny rok predchádzajúci roku podania žiadosti 

/platí pre kolektívne športy 

- potvrdenie zväzu o umiestnení jednotlivcov / 1-3 miesto/ na Majstrovstvách Slovenska  

 Majstrovstvá Európy, Majstrovstvá sveta, Olympijských hrách – súťaž musí byť oficiálnou 

súťažou národnej federácie /zväzu/, ktorá zastrešuje daný šport / individuálne športy/ 

 

 

Kontakt: 

Odbor školstva, mládeže a športu, MsÚ v Nitre, t.č.: 037 6502 142 

Ing. Mária Holečková, referentka pre šport,  e-mail.: holeckova@msunitra.sk 

Mgr. Róbert Šiška, referent pre šport,  e-mail.: siska@msunitra.sk 

 

 

 

V Nitre dňa .........................     

 

 

 

 

 

 

               Marek Hattas 

        primátor mesta Nitra 

mailto:holeckova@msunitra.sk
mailto:siska@msunitra.sk


          Mesto Nitra – Mestský úrad v Nitre 

v súlade s čl. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č.9/2019 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry  

 

z v e r e j ň u j e  

výzvu č. 3 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť: 

 

                                                 Podpora športových podujatí 

Termín uzávierky prijímania žiadostí:  

............................  

 

Vecne príslušná komisia: 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport 

 

 

I. Podmienky financovania projektov realizovaných v rámci oblasti : 

 

Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) dotácie: 

 

- sú právnické osoby ktoré preukážu, že chcú organizovať športové podujatia a/alebo 

chcú prevádzkovať a/alebo zaviesť športové projekty pre obyvateľov a/alebo 

športovcov Mesta Nitra  

- právnické osoby, ktoré dokáže priniesť inovatívne riešenia, projekty a novinky v 

oblasti športu, ktoré by mohli športu a/alebo športovcom a/alebo občanom v Meste 

Nitra pomôcť 

- žiadateľ má pre potreby poskytnutia dotácie v zmysle tejto výzvy vedený bežný účet 

v ktorejkoľvek banke pôsobiacej na území SR.   

 

2.  Zameranie projektov a použitie dotácie 

 

Oblasti podpory: športové podujatia (športovým podujatím sa rozumie jednorazová 

organizácia športového podujatia na území Mesta Nitra), športové projekty, rozvojové 

projekty pre oblasť športu, tréningové akadémie, inovácie, ako aj všetky ostatné športové 

projekty, ktoré nemôžu žiadať dotáciu vo výzvach č. 1 a č. 2 na predkladanie žiadostí o 

poskytnutie dotácie na rok 2022. Dotácia môže byť použitá za účelom realizácie podujatia 

alebo projektu v súlade s čl. 3 tejto výzvy. 

 

3.  Oprávnené náklady: 

 

Pri podujatiach môže byť dotácia použitá na materiálno-technické zabezpečenie podujatia a 

organizačné zabezpečenie podujatia. 

 

Pri všetkých ostatných projektoch okrem podujatí v rámci tejto výzvy môže byť dotácia 

použitá na ľubovoľný účel, ktorý je potrebný k dosiahnutiu realizácie projektu, na ktorý 

Komisia športu schválila dotáciu. Komisia športu môže určiť, na čo dotácia v konkrétnom 

projekte nemôže byť použitá. 

  

 

 

 



4.  Neoprávnené náklady 

Dotácie sa neposkytujú na akcie, okruhy potrieb alebo účel:  

 

a) s cieľom poškodzovať životné prostredie, otvorenou alebo skrytou formou podnecovať 

neznášanlivosť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, sexuálnej 

orientácie, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej 

skupine, 

b) na činnosť politických strán alebo politických hnutí, 

c) pre potreby nákupu alkoholických nápojov, tabaku a tabakových výrobkov, 

d) na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch 

e) na finančné dary, investície, bankové operácie, odpisy, leasing , dotáciu inému 

subjektu, odmeny funkcionárom a osobám spojeným s príjemcom 

f) na úhradu výdavkov voči spoločnostiam, ktorých majitelia sú štatutárnymi zástupcami 

žiadateľov o dotáciu    

 

5.  Termíny oprávnenosti výdavkov  

 

a) začiatok realizácie :      od 01.01.2022 

b) ukončenie realizácie :  do dátumu vyúčtovania určeného v zmluve najneskôr však do 

15.12.2022 

 

 

II. Postup pri predkladaní žiadosti, posudzovaní projektov, schvaľovaní  

     žiadostí o dotáciu a poukazovaní dotácií 

 

1. Registrácia žiadostí o dotáciu 

 

Žiadosti o dotáciu sa registrujú v termíne uvedenom v tejto výzve. 

Žiadateľ  vykoná  podanie  žiadosti  elektronickou  registráciou  v elektronickom  systéme  

ktorý je dostupný na: https://nitra.egrant.sk/. 

Pri elektronickej registrácii  vyplní  všetky položky uvedené v časti III.  tejto výzvy   

vrátane príloh.  

 

2.  Posudzovanie žiadostí o dotáciu 

Poverený  zamestnanec  Odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Nitre  operatívne  

posudzuje  formálny  a vecný  súlad žiadostí  s podmienkami  uvedenými  v tejto  výzve  a vo  

VZN  č. 9/2019.  Do  vecne príslušnej  komisie  postupujú všetky prijaté  žiadosti,  pričom 

poverený zamestnanec upozorní Komisiu športu, ktoré žiadosti podľa predbežného posúdenia 

nespĺňajú  kritéria  na  základe  výzvy (elektronická registrácia s kompletnými prílohami 

podľa bodu III. tejto výzvy). V prípade chýbajúcich podkladov môže poverený zamestnanec 

OŠMaŠ vyzvať žiadateľa o doplnenie potrebných podklad. Poverený zamestnanec OŠMaŠ 

vždy vyzve žiadateľa na doplnenie potrebných podkladov, ak si tieto podklady Komisia 

športu vyžiada. 

Dotáciu  nemožno  poskytnúť  žiadateľovi,  ktorý  nemá  vysporiadané  všetky  finančné  

záväzky voči  Mestu Nitra. 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport  spíše  na  svojom  zasadaní  zápisnicu  o 

posúdení  doručených  žiadostí o dotáciu, pričom dotáciu na podujatie prideľuje podľa nižšie 

uvedených kritérií bodového ohodnotenie žiadostí o dotáciu na podujatia. Dotáciu na  

https://nitra.egrant.sk/


ostatné projekty v rámci tejto výzvy prideľuje na základe svojho vlastného subjektívneho 

uváženia. 

 

Jedna právny subjekt (občianske združenie, spoločnosť, atď.) si môže podať len jednu 

žiadosť, pričom v tejto žiadosti môže požiadať o dotáciu na viacero podujatí. Podujatie bude 

podporené maximálne do výšky 70% jeho rozpočtu v žiadosti.   

  

Ostatné projekty v rámci tejto výzvy môžu byť podporené do výšky 100% rozpočtu daného 

projektu.  

  

Každá žiadosť na podujatie, ktorá spĺňa podmienky na jej pridelenie, sa bodovo ohodnotí 

podľa kritérií uvedených v prílohe č.1. tejto výzvy. Výška dotácie pre jednotlivých žiadateľov 

dotácie na podujatia sa vypočíta na základe vzorca vychádzajúceho zo stanovených kritérií 

nižšie.   

  

Ostatné projekty v rámci tejto výzvy komisia športu neboduje podľa bodových kritérií nižšie, 

ale rozhoduje o pridelení dotácie a jej výške na základe svojho subjektívneho posúdenia 

žiadosti, pričom pri posudzovaní dbá na potenciál projektu a žiadateľa pozitívne vplývať na 

oblasť športu v Nitre.   

 

 

Kritériá bodového ohodnotenia žiadostí o dotáciu na podujatia 

 

Musí byť organizované na území mesta 

 

1/ Podujatie má:  

 medzinárodnú úroveň – 3 body 

 národnú úroveň – 2 body 

 regionálnu úroveň – 1 bod 

 

2/ Organizuje sa v Nitre:  

viac ako 10 rokov – 3 body 

viac ako 5 rokov - 2 body 

 viac ako 3 roky 1 bod  

 

3/ Počet účastníkov: / platí pre individuálne športy/ 

 viac ako 100  - 3 body 

 99 až 50 – 2 body 

 49 – 20 – 1 bod  

 

 Počet zúčastnených družstiev: /platí pre kolektívne športy/ 

12 a viac – 3 body 

11 až 8 – 2 body 

 7 až 4 – 1 body   

 

4/ Počet registrovaných športovcov na podujatí vo veku: 5 až 23 rokov:  

viac ako 30 – 3 body, 

 medzi 20 až 29 – 2 body, 

 medzi 15 až 19 – 1 bod 

 



 

Žiadosti so súhrnným počtom bodov nižším ako 5 nebudú podporené. 

 

Ostatné žiadosti, ktoré nežiadajú dotáciu na podujatie, posudzuje Komisia športu subjektívne 

podľa podkladov priložených k žiadosti.   

  

Spôsob výpočtu dotácií na podujatia:  Počet podporených podujatí vyberie Komisia športu na 

základe atraktivity a prínosu podujatia pre mesto Nitra a následne na základe bodového 

hodnotenia jednotlivých vybraných podujatí s radením od najvyššieho počtu bodov po 

najnižší stanoví mieru podpory jednotlivých podujatí.  

  

Spôsob výpočtu dotácií na ostatné projekty: Počet podporených projektov a výšku dotácie pre 

každý projekt určí Komisia športu na základe svojho vlastného posúdenia žiadosti na základe 

informácií vyplývajúcich z predloženej žiadosti. 

 

3.  Schvaľovanie žiadostí o dotáciu 

O pridelení  dotácie  konkrétnym  žiadateľom  rozhoduje  Mestské zastupiteľstvo v Nitre  na  

návrh príslušnej  komisie.  Vecne  príslušná  komisia  zabezpečí  oznámenie výsledkov  

procesu  schvaľovania  žiadostí  žiadateľom  zverejnením  na  webovej  stránke  do 15 dní od 

schválenia Mestským  zastupiteľstvom v Nitre. 

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok 

 

4.  Uzatvorenie zmluvy 

So  žiadateľmi,  ktorým  bola  schválená  dotácia,  uzatvorí  Mesto Nitra  zmluvu  

o poskytnutí  dotácie. 

 

5.  Poskytnutie a vyúčtovanie dotácií 

Žiadateľ vyplní správu  o vyhodnotení  realizácie  projektu, rekapituláciu výdavkov  

v elektronickej forme prostredníctvom elektronického systému a správu o čerpaní dotácie 

podpísanú  štatutárnym zástupcom doručí na OŠMaŠ.   

 

Pri  nedodržaní  podmienok  zmluvy,  alebo  nevyčerpaní  celej  dotácie  je  žiadateľ  

povinný vrátiť časť dotácie, alebo celú dotáciu. 

 

III. Pokyny k vypracovaniu žiadosti o dotáciu 

 

 

Prílohy k žiadostiam o dotáciu na podujatia: 

- Popis projektu  (zameranie, hlavné zámery  projektu,  participácia  partnerov  na  

projekte,  predpokladaný  resp. skutočný prínos projektu pre žiadateľa, pre 

obyvateľov). 

- Počet účastníkov podujatia za predošlý ročník a zároveň predpokladaný počet 

účastníkov podujatia, ktoré je predmetom žiadosti.  

/pri kolektívnych športoch – počet družstiev, pri individuálnych športoch - počet 

jednotlivcov/  Je potrebné priložiť fotodokumentáciu a prezenčnú listinu 

z predchádzajúceho ročníka.  

- Počet návštevníkov podujatia za predošlý ročník a zároveň predpokladaný počet 

návštevníkov podujatia, ktoré je predmetom žiadosti. Je potrebné priložiť 

fotodokumentáciu a prezenčnú listinu z predchádzajúceho ročníka. 

- Miestna pôsobnosť podujatia – medzinárodná, národná, regionálna, miestna 



- Počet predošlých ročníkov podujatia 

 

Prílohy k žiadostiam o dotáciu na ostatné projekty:  

-  Popis projektu  (žiadateľ kompletne predstaví projekt, pričom je povinný uviesť 

všetky informácie pravdivo a úplne, hlavné zámery  projektu,  predpokladaný  resp. 

skutočný prínos projektu, a pod.). 

 

 

Kontakt: 

Odbor školstva, mládeže a športu, MsÚ v Nitre, t.č.: 037 6502 142 

Ing. Mária Holečková, referentka pre šport,  e-mail.: holeckova@msunitra.sk 

Mgr. Róbert Šiška, referent pre šport,  e-mail.: siska@msunitra.sk 

 

 

 

 

V Nitre dňa ..........................     

               Marek Hattas 

        primátor mesta Nitra 
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Príloha č. 2 –  

 

Vec 

Žiadosť o vyjadrenie k vypracovaniu podmienok obchodnej verejnej súťaže na 

prenájom beachvolejbalových ihrísk na letnom kúpalisku Sihoť  - stanovisko Komisie 

pri MZ pre šport 

 

Mestský úrad v Nitre, odbor majetku, pracuje momentálne na príprave podmienok 

obchodnej verejnej súťaže na prenájom beachvolejbalových ihrísk na letnom kúpalisku Sihoť. 

 

Ide o 4 beachvolejbalové ihriská o výmere cca 1.630 m2, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Nitra 

a v správe spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o. Nachádzajú sa v areáli letného kúpaliska Sihoť na 

časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 147/1 – ostatná plocha o výmere 13.990 m2 v k. ú. Nitra na 

LV č. 3308 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstva Nitra (ďalej len „RKC“). Mesto 

Nitra má právo užívať pozemok parc. č. 147/1 v zmysle nájomnej zmluvy č. j. 275/2020/OM 

zo dňa 10.02.2020 uzatvorenej s RKC. Podľa čl. V ods. 2 nájomnej zmluvy je Mesto Nitra 

oprávnené dať parcelu č. 147/1 do podnájmu a povinné informovať RKC až následne 

po uzatvorení zmluvy. 

      

     Beachvolejbalové ihriská boli spoločnosťou Službyt Nitra, s.r.o. naposledy prenajaté 

Volejbalovému klubu EKONÓM SPU na základe zmluvy o nájme č. 526 02/006/2016 zo dňa 

14.07.2016 v znení dodatku č. 1 (ďalej len „zmluva o nájme“) za podmienok: 

1. predmet nájmu:  

a) 4ks beachvolejbalových ihrísk s výmerou 1.632 m2, 

b) obslužná plocha ihrísk na parcele č. 147/1 s výmerou 2.037 m2 v juhovýchodnej 

časti areálu kúpaliska s príslušensktvom (so samostatným služobným vchodom od 

mestského parku), 

c) samostatne uzamykateľné priestory (2 ks stánkov pri vstupe na ihriská) potrebné na 

prevádzku ihrísk 

d) možnosť používať šatne a WC letného kúpaliska na parc. č. 147/12 počas doby aj 

mimo doby prevádzky letného kúpaliska. 

2. doba trvania nájmu na neurčitý čas, so 6 mesačnou výpovednou lehotou s tým že 

nájomca využíva beachvolejbalové ihrisko len od 01.05. do 31.10. kalendárneho roka.  

3. účel nájmu – prevádzkovanie beachvolejbalových ihrísk a organizovanie turnajov 

v beachvolejbalovom volejbale a iných športoch, predaj občerstvenia, tréningy, 

športové krúžky detí a mládeže a s nimi súvisiaci sprievodný program, iné aktivity 

športového charakteru. 

4. minimálne 2 ks beachvolejbalových ihrísk budú počas otváracích hodín a prevádzkovej 

sezóny kúpaliska prístupné bezplatne pre verejnosť, 

5. nájomca je oprávnený na predmete nájmu umiestniť reklamy sponzorov turnajov, 

s výnimkou politickej reklamy 

6. nájomné: minimálna výška 2.400,- €/kalendárny rok, 

7. náklady za energie (elektrická energia, vodné a stočné) a služby poskytované 

s užívaním nájmu znášal Službyt Nitra, s. r. o., nájomca (inštalácia podružných meračov 

energií) 

8. nájomca je oprávnený vyberať vstupné do beachvolejbalového areálu, pričom výška 

vstupného, ktorú si určuje nájomca, nesmie prekročiť sadzby úhrad za vstup a užívanie 

športových a rekreačných objektov uvedených v príslušnom všeobecne záväznom 

nariadení mesta Nitra. Pričom nájomca predloží návrh cenníka 



 

      Zmluva o nájme bola ukončená výpoveďou a výpovedná lehota uplynula dňa 30.04.2020. 

V rokoch 2020 a 2021 bolo možné využívať beachvolejbalové ihriská počas prevádzkových 

hodín letného kúpaliska Sihoť na základe zaplateného vstupného v zmysle Cenníka Mesta Nitra 

v znení dodatku č. 1.  

 

Prenájom beachvolejbalových ihrísk formou OVS umožní využívanie ihrísk mimo 

prevádzky letného kúpaliska, pričom v rámci podmienok OVS nemusí byť cena za prenájom 

hlavným vyhodnocovacím kritériom, ale je možné stanoviť jednotlivé vyhodnocovacie kritériá. 

V zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra v znení 

neskorších dodatkov schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže Mestské zastupiteľstvo 

v Nitre na základe odporúčania odborných útvarov mesta, príslušného výboru mestskej časti 

a jednotlivých komisií, ktorých sa táto OVS týka, v tomto prípade odporúčame aj vyjadrenie 

Komisie MZ v Nitre pre šport, pričom ponuky bude vyhodnocovať komisia zložená z členov 

Komisie MZ v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť a Komisie MZ 

v Nitre pre šport. Členov komisie OVS na základe odporúčania primátora mesta schvaľuje MZ 

v Nitre spolu s podmienkami OVS. 

 

Komisia MZ v Nitre pre šport na zasadnutí dňa 29.04.2020 uznesením č. 52/2020-KŠ 

stanovila základné princípy pre súťaž na prevádzkovateľa plážových ihrísk, ktoré po konzultácii 

so zástupcom primátora Mgr. Balkom, odporúčame v nasledovnom znení, a to: 

 

1. Čo očakáva mesto od prevádzkovateľa: 

- oživenie a revitalizáciu tejto zóny, zdvihnutie jej úrovne, prepojenie s riekou – návrh + 

náklady na realizáciu znáša prevádzkovateľ 

- samostatný prístup z parku – náklady na zriadenie znáša prevádzkovateľ 

- prevádzkovanie športového areálu od apríla do októbra (možnosť sezónneho zakrytia – 

predĺženie prevádzky na cely rok)  

- prípravu areálu tak, aby tu mohla trénovať mládež z viacerých športových odvetví 

- zriadenie požičovne športového vybavenia  

- oddelenie beachvolejbalovej časti od kúpaliska s kontrolovaným vstupom/výstupom 

 

2. S čím pomôže mesto pri realizácii? 

- umožní prevádzkovanie športového areálu od apríla do októbra (možnosť sezónneho 

zakrytia – predĺženie prevádzky na celý rok) 

- inštalácia podružných meračov 

 

 

3. Princípy pri výbere víťaza 

- prihliada sa na poskytnutie aj ďalších služieb verejnosti – rozvoj služieb a nešportového 

využitia (kultúrne, nápoje a pod.) 

- cena prenájmu nie je rozhodujúca, musí byť zachovaná minimálna cena prenájmu 

- prenájom sa týka parcely KN-C s parc. č. 147/1 v k. ú. Nitra – súťažiaci by mali aspoň 

približne špecifikovať akú veľkú časť tejto parcely chcú revitalizovať/mať v prenájme 

- záujemca predloží opis plánovaných úprav alebo vizualizáciu 

- nájomca nesmie poskytnúť predmet nájmu do prenájmu tretím osobám bez súhlasu 

prenajímateľa 


