
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:  

30. 5. 2022  

 

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. 

 

Jeden 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. 

 

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, PhD., 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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