
Mesto Nitra — Mestský úrad v Nitre
v súlade s či. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č.912019

o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry

zverej ňuj e
výzvu Č. 2 na predkiadanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021 pre oblast‘:

Podpora ostatných športových klubov
Termín uzávierky prijímania žiadostí:

28. februára 2021

Vecne prísiušná komisia:
Komisia Mestského zastupitei‘stva 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 zváze
c) súčast‘ou členskej základne žiadatel‘a sú deti a mládež /t.j. nižšia kategória ako muži
alebo ženy, resp. družstvo mužov alebo žienl v minimálnom počte 10 členov pri
individuálnych športoch a 30 členov pri kolektívnych športoch. Poskytovatel‘ dotácie móže
tieto údaje overovat‘ aj prostredníctvom informačných systémov, ktoré sú na tento účel
využitel‘né. Pokiaľ poskytovatel‘ dotácie poskytne takýto informačný systém žiadateľovi
o dotáciu bezplatne, móže podmienit‘ pridelenie dotácie preukázaním tejto skutočnosti
prostredníctvom takéhoto informačného systému. Informácie z informačného systému majú
prednost‘ pred čestným vyhlásením klubu.
d)súčasfou členskej základne žiadatel‘a alebo ním zriadenej športovej organizácie sú deti a
mládež /t.j. kategórie nižšie ako kategória mužov alebo žienl zúčastnené v sút‘aži
organizovanej príslušnou národnou zvázovou organizáciou, pričom minimálne 30% z tejto
členskej základne má v čase podania žiadosti o dotáciu trvalý pobyt v meste Nitra, čo žiadatel‘
percentuálnym vyj adrením doloží v čestnom vyhlásení, ktoré bude súčast‘ou povinných
príloh. Poskytovateľ dotácie móže tieto údaje overovat‘ aj prostredníctvom informačných
systémov, ktoré sú na tento účel využitel‘né. Pokiaľ poskytovatel‘ dotácie poskytne takýto
informačný systém žiadatel‘ovi o dotáciu bezplatne, móže podmienit‘ pridelenie dotácie
preukázaním tejto skutočnosti prostredníctvom takéhoto informačného systému. Informácie
z informačného systému majú prednost‘ pred čestným vyhlásením klubu.
e) žiadateľ musí mat‘ sídlo na území Mesta Nitra alebo vykonáva svoju činnost‘ na území
Mesta Nitra
I) žiadateľ má pre potreby poskytnutia dotácie v zmysle tejto výzvy vedený bežný účet
V ktorejkol‘vek banke pósobiacej na území SR.
Ziadateľom nemóže byt‘ právnická osoba, ktorej zakladatel‘om je Mesto Nitra.

2. Ďalšie podmienky získania dotácie a použitie dotácie

Žiadateľ musí spÍňat‘ aj nasledovné podmienky:





- minimálne 50 percent poskytnutej dotácie musí byt‘ využitých na podporu mládežníckej
športovej činnosti. Podmienka 50% použitia dotácie na podporu mládežníckej športovej
činnosti musí byt‘ stanovená v rozpočte žiadosti.
- účast‘ športovcov - jednotlivci alalebo kolektívy sa zúčastňujú na regionálnych alalebo
celoslovenských alalebo medzinárodných sút‘ažiach,
- pokrytie nákladov na činnost‘ a prevádzku športového klubu,
- pokrytie výdavkov na prenájmy a energie v mestských športoviskách alebo v športoviskách
mestských škól a športoviská vo vlastníctve Nitrianskej Investičnej. Uhrada nákladov za
prenájom priestorov alebo energií mimo športovísk vlastnených mestom a mestskými
školami, prípadne Nitrianskou Investičnou je možné len za predpokladu, že žiadatel‘ovi
nebolo umožnené využívat‘ na športovú činnost‘ mestské športoviská. Túto skutočnost‘
zdóvodní klub písomným vyj adrením v žiadosti o dotáciu.
- žiadatel‘ je povinný nespochybnitel‘ným spósobom preukázat‘, že žiadatel‘ ako aj športovci v
klube vykonávajú športovú činnost‘ 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-teclmické zabezpečenie klubov
- mé náklady súvisiace so športovou činnost‘ou žiadateľa

4. Neoprávnené náklady
Dotácie sa neposkytujú na akcie, okruhy potrieb alebo účel:

a) s ciel‘om poškodzovat‘ životné prostredie, otvorenou alebo skrytou formou podnecovat‘
neznášanlivosť na základe pohiavia, rasy, farby pleti, jazyka, Viery a náboženstva, sexuálnej
orientácie, národného alebo sociálneho póvodu, príslušnosti
k národnosti alebo etnickej skupme,
b) na činnost‘ 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 mému
subjektu, odmeny funkcionárom a osobám spojeným s príjemcom
g) na úhradu výdavkov voči spoločnostiam, ktorých majitelia sú štatutárnymi zástupcami
žiadatel‘ov o dotáciu

5. Termíny oprávnenosti výdavkov

a) začiatok realizácie: od 01.01.2021
b) ukončenie realizácie: do dátumu vyúčtovania určeného v zmluve najneskór však do
15. 12.202 1



II. Postup pri predkladaní žiadosti, posudzovaní projektov, schval‘ovaní
žiadostí o dotáciu a poukazovaní dotácií

1. Registrácia žiadostí o dotáciu
Ziadosti o dotáciu sa registruj Ú v termíne uvedenom v tejto výzve.
Ziadatel‘ vykoná podanie žiadosti elektronickou registráciou v elektronickom systéme
ktorýje dostupný na: https: nitra.e~rant.skJ.
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 MsU v Nitre operatívne
posudzuje formálny a vecný súlad žiadostí s podmienkami uvedenými v tejto výzve a vo
VZN Č. 9/20 19. Do vecne príslušnej komisie postupujú len tie žiadosti, ktoré splňajú
kritéria na základe výzvy (elektronická registrácia s kompletnými prílohami podl‘a bodu III.
tejto výzvy).
Dotáciu nemožno poskytnút‘ žiadatel‘ovi, ktorý nemá vysporiadané všetky finančné
záväzky voči Mestu Nitra.
Právne a finančne prepojené subjekty žiadateľa, ktorý patrí do schémy strategických klubov,
si nemóžu požiadat‘ 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 MsU 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 žiadost‘, ktorá spÍňa podmienky na pridelenie dotácie sa bodovo ohodnotí podl‘a nižšie
uvedených kritérií. Výška dotácie pre jednotlivých žiadatel‘ov sa vypočíta na základe vzorca
vychádzajúceho zo stanovených kritérií pričom Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre
šport určí, kol‘ko percent finančných prostriedkov vyčlenených na podporu ostatných športov
sa prerozdelí medzi kolektívne športy a kol‘ko percent finančných prostriedkov vyčlenených
na podporu ostatných športov sa prerozdelí medzi individuálne športy.

Klubom sa pridel‘ujú body v rámci tejto výzvy podl‘a nasledovných kritérií. Pomer bodov
získaných jednotlivými žiadatel‘mi odzrkadl‘uje 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 sút‘ažiach organizovaných príslušnou národnou zvázovou
organizáciou s minimálnym počtom 3 registrovaných účastí na naj vyšších sút‘ažiach
v individuálnych športoch a 5 registrovaných účastí na najvyšších sút‘ažiach v kolektívnych
športoch. Túto skutočnost‘ je možné preukázat‘ potvrdením zo štátneho informačného systému
športu alebo potvrdením príslušného riadiaceho zväzu.

Žiadatelia móžu dokladovat‘ toto kritérium aj s potvrdením príslušného riadiaceho zvázu
z roku 2019.



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

Kritérium 2

Športový klub pósobí 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 sút‘až na úrovni:
najvyššia 4 body,
prvá nižšia 3 body,
nižšia 2 body,
nebrá registrovanú sút‘až O bodov

Individuálne športy:
športový klub reprezentuje daný šport na podujatiach:
medzinárodnej úrovne —4 body,
národnej úrovne — 3 body,
regionálnej úrovni 2 bod

Žiadatelia móžu dokladovat‘ toto kritérium aj s potvrdením príslušného riadiaceho zvázu
z roku 2019.

Kritérium 4

Výsledky : Pri výpočte sa bene do úvahy 5 naj lepších výsledkov pri kolektívnych športoch
a 10 najlepšich výsledkov pri individuálnych športoch.

a) Umiestnenie za poslednú sezónu:

Kolektívne športy, sút‘aže mládežníckych Kolektívne športy, sút‘aže dospelí — MSR
kategórií — MSR (min.8 družstiev MSR (min.8 družstiev v sút‘aži)
v sút‘aži
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

Individuálne športy, sút‘aže mládežníckych Individuálne športy, sút‘aže dospelí —

kategórií — MSR (min.6 účastníkov MSR (min.6 účastníkov v sút‘aži)
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

Doklad: príslušný riadiaci zváz

Individuálne športy, sút‘aže mládežníckych Individuálne športy, sút‘aže dospelí — MS,
kategórií — MS,ME (min.l0 účastníkov ME (min.l0 účastníkov v sút‘aži) ±15
v sút‘aži) ±15 národných zväzov ME národných zväzov ME
±20 národných zväzov MS ±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

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 1 Sr., 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) = O bodov

Doklad: príslušný riadiaci zváz

Žiadatelia móžu dokladovať toto kritérium s potvrdením príslušného riadiaceho zväzu aj
z roku 2019.

Kritérium 5
Nitriansky koeficient športu Kritérium zohl‘adňuje spoločenskú významnost‘ 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 koef~cientov pridelených jednotlivým športom:

hokej, futbal — 5

basketbal, volejbal, atletika, box (najvyššia sút‘až) — 4

karate, zápasenie, gymnastika, hokejbal, tenis - 3

box (nižšie sút‘aže), futbal (nižšie sút‘aže), hokej (nižšie sút‘aže), florbal, cyklistika,
plávanie, tanečný šport, krasokorčul‘ovanie, - 2

stolný tenis, ‚ hádzaná, šach, športová strel‘ba, bedminton, americký futbal, futsal,
aerobik,, taekwon-do - 1

korfbal, kolky, technické športy, šípky a ostatné... — 0,5

Vzorec pre výpočet dotácií pre kolektívne športy:

[(Kritérium I + 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 pomerNitrianskeho koeficientu pre každý šport voČi najvyššiemu dosiahnuteľnému koeficientu, t.j.5

3. Schval‘ovanie žiadostí o dotáciu
o pridelení dotácie konkrétnym žiadateľom rozhoduje Mestské zastupitel‘stvo v Nitre na
návrh príslušnej komisie. Vecne príslušná komisia zabezpečí oznámenie výsledkov
procesu schvaľovania žiadostí žiadatel‘om zverejnením na webovej stránke do 15 dní od
schválenia uznesenia Mestským zastupitel‘stvom v Nitre.
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok

4. Uzatvorenie zmluvy
So žiadatel‘mi, ktorým bola schválená dotácia, uzatvorí Mesto Nitra zmluvu
o poskytnutí dotácie.

5. Poskytnutie a vyúčtovanie dotácií

Žiadatel‘ 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, Stefánikova 60, Nitra, alebo osobne na podateľňu MsU v Nitre.

Pri nedodržaní podmienok zmluvy, alebo nevyčerpaní celej dotácie je žiadateľ
povin1~ý vrátit‘ čast‘ dotácie, alebo celú dotáciu.

III. Pokyny k vypracovaniu žiadosti o dotáciu

Prílohy:
- čestné prehlásenie právnickej osoby, že nemá právoplatne uložený trest zákazu
prijímat‘ dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímat‘ pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie,
- čestné prehlásenie o torn, že rninirnálne 20% členskej základne klubu má v čase podania
žiadosti trvalý pobyt v moste Nitra, spolu s men1~ým zoznamom členov klubu s uvedením
trvalého bydliska, aJalebo 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 sút‘aži v rámci SR za posledný sút‘ažný
ročník / kolektívne športy/
- potvrdenie zväzu o počte členov klubu v kategóriách nižších ako je kategória mužov alebo
žien zúčastnených v sút‘aži organizovanej príslušnou národnou zväzovou organizáciou, ktorí
absolvovali min. 3 sút‘ažné štarty za kalendámy 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 sút‘aži organizovanej príslušnou národnou zväzovou organizáciou, ktorí
absolvovali min. 5 sút‘ažných štartov za kalendárny rok predchádzajúci roku podania žiadosti
/platí pre kolektívne športy
- potvrdenie zväzu o umiestnení jednotlivcov / 1-3 rniesto/ na Majstrovstvách Slovenska
Majstrovstvá Európy, Majstrovstvá sveta, Olympijských hrách — sút‘až musí byt‘ oficiálnou
sút‘ažou národnej federácie /zväzu!, ktorá zastrešuje daný šport / individuálne športy/

Kontakt:
Odbor školstva, mládeže a športu, MsU v Nitre, t.č.: 037 6502 389
Ing. Katarína Kretterová, referentka pre šport, e-mail.: kretterova(~msunitra.sk
Ing. Mária Holečková, referentka pre šport, e-mail.: holeckova@msunitra.sk
Mgr. Róbert Siška, referent pre šport, e-mail.: siska(~msunitra.sk

VNitredňa
Marek atta

primátor mesta Nitra


