
       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 2021 pre oblasť: 

 

Podpora zdravotne znevýhodnených športovcov 

 

Termín uzávierky prijímania žiadostí:  

30. september 2021  

 

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 zdravotne 

znevýhodnených osôb, majú sídlo na území  mesta Nitry, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú 

takúto činnosť na území  mesta Nitry a spĺňajú nasledovné požiadavky:  

 

a) športový klub sa v čase podania žiadosti zúčastňoval súťaží zdravotne znevýhodnených 

osôb, ktoré organizuje príslušná zväzová organizácia pod vlastným menom alebo 

prostredníctvom tretej osoby. 

 

b) dĺžka pôsobenia žiadateľa na území Mesta Nitra je minimálne 2 roky. Pôsobenie na území 

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

prebrali všetky práva a záväzky pôvodných klubov. 

 

c) 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:   

  

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

celoslovenských a/alebo medzinárodných súťažiach  

  

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

  

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 1.1.2021 

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

15.12.2021 

 

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 písomne prostredníctvom formuláru, podaním uzavretej 

obálky na podateľni MsÚ v Nitre alebo poštou na adresu Mesta Nitry (Štefánikova 60, 949 01 

Nitra) v termíne podávania žiadostí uvedenom v tejto výzve. Obálku treba označiť textom 

„Žiadosť o dotáciu - Podpora zdravotne znevýhodnených športovcov“. Formulár žiadosti 

o dotáciu je súčasťou prílohy č.1 tejto výzvy. 

 

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. 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.   

  

Každú žiadosť, ktorá spĺňa podmienky na pridelenie dotácie posúdi Komisia Mestského 

zastupiteľstva v Nitre pre šport a určí rozdelenie vyčlenených finančných prostriedkov medzi 

oprávnených žiadateľov.   

 

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. 

 

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  a 

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, 

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

používa 

- potvrdenie zväzu o počte registrovaných hráčov v jednotlivých vekových kategóriách 

- formulár žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nitra z oblasti: „Podpora 

zdravotne znevýhodnených športovcov“ 

- výpis z účtu alebo potvrdenie banky o vedení bežného účtu 

- potvrdenie o pridelení IČO 

- potvrdenie o opravení konať v mene žiadateľa (zápisnica o voľbe štatutárov, stanovy klubu) 

- stanovy žiadateľa 
 
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, odborný referent pre šport,  e-mail.: siska@msunitra.sk 

 

V Nitre dňa         

 

               Marek Hattas 

        primátor mesta Nitra 

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


Príloha č.1: Žiadosť 

Žiadosť 

o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2021 

pre oblasť: Podpora zdravotne znevýhodnených športovcov 

 

I. Žiadateľ 

 

Meno  /fyzická osoba – podnikateľ alebo názov právnickej osoby/: 

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

Adresa: .......................................................................................................................................... 

Tel.č.:.......................................fax:...........................................e-mail:.......................................... 

Číslo účtu: .............................................Bankové spojenie: ......................................................... 

IČO: ........................................................IBAN:........................................................................... 

Štatutárny zástupca organizácie /meno, priezvisko, funkcia/ : 

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

 

II. Informácie o účele použitia dotácie 

 

Názov projektu: ............................................................................................................................... 

Autor žiadosti, kontakt: ................................................................................................................... 

Termín realizácie: ............................................................................................................................ 

Miesto realizácie: ............................................................................................................................. 

Charakter podujatia /vyhovujúce podčiarknite/: medzinárodný, celoslovenský, regionálny, mestský 

Cieľ projektu:.................................................................................................................................... 

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

 

 



III. Informácia o výške požadovanej dotácie 

 

Celková výška požadovanej dotácie: .............................................  

(vyjadrené v % z celkových nákladov): ............................. 

 

IV. Povinné prílohy 

 

1. Vyplnený rozpočet k projektu 

2. Fotokópia dokladu o právnej subjektivite žiadateľa (stanovy, pridelenie IČO...) 

3. Doklad preukazujúci oprávnenie osoby konať za žiadateľa 

4. Doklad o pridelenom čísle bankového účtu  (zmluva o BÚ, potvrdenie o vedení BÚ, výpis z účtu) 

 

Týmto potvrdzujem pravdivosť a overiteľnosť informácií uvedených v tejto žiadosti. 

 

 

       _______________________________ 

        dátum, pečiatka a podpis  

           štatutárneho zástupcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŽIADATEĽ JE POVINNÝ VYPLNIŤ VŠETKY KOLÓNKY V ŽIADOSTI!!! 

 

1. Počet zaregistrovaných športovcov zapojených do najvyšších súťaží v rámci SR za posledný súťažný 

ročník: ......................................................... 

+ DOKLAD PRÍSLUŠNÉHO RIADIACEHO ZVÄZU 

2. Počet zaregistrovaných družstiev klubu zapojených do najvyšších súťaží v rámci SR za posledný 

súťažný ročník:................................................................................... 

+ DOKLAD PRÍSLUŠNÉHO RIADIACEHO ZVÄZU 

3. Umiestnenie jednotlivcov/družstiev (1. – 4. miesto) klubu v najvyšších súťažiach v rámci SR za 

posledný súťažný ročník: 

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

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

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

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

+ DOKLAD PRÍSLUŠNÉHO RIADIACEHO ZVÄZU 

4. Počet reprezentantov SR za posledný súťažný ročník: ............................................................ 

+ DOKLAD PRÍSLUŠNÉHO RIADIACEHO ZVÄZU 

5. Účasť a umiestnenie jednotlivcov/družstiev klubu v európskych/svetových súťažiach za posledný 

súťažný ročník: 

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

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

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

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

+ DOKLAD PRÍSLUŠNÉHO RIADIACEHO ZVÄZU 

 

 



ŽIADATEĽ JE POVINNÝ VYPLNIŤ VŠETKY KOLÓNKY VO FORMULÁRI !!! 

 

Organizované športové podujatie: 

1. Charakter podujatia /vyhovujúce podčiarknite/:  

medzinárodný, celoslovenský, regionálny, mestský 

2. Počet uskutočnených ročníkov: ............................................................................................... 

3. Termín realizácie podujatia: .................................................................................................... 

4. Miesto realizácie podujatia: ..................................................................................................... 

5. Charakteristika športového podujatia: ..................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŽIADATEĽ JE POVINNÝ VYPLNIŤ VŠETKY KOLÓNKY VO FORMULÁRI  !!! 

 

Náklady na projekt 

Celkový 

rozpočet 

EURO 

Požadovaná 

dotácia od 

Mesta Nitry 

EURO 

Ďalšie zdroje 

financovania  

EURO zdroj 

Položky         
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        

Spolu         

 

 

 

            ___________________________ 

                 dátum, pečiatka a podpis 

         štatutárneho zástupcu 


