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Názov materiálu:     Návrh na schválenie dotácií športovým klubom 
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Materiál obsahuje: 
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4) Návrh uznesenia 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                

Spracoval:  Mgr. Lívia Boorová,  

       vedúca kancelárie primátora   .............................................. 

 

       Mgr. Miroslav Krč,  

       referent pre komunikáciu, kultúru a šport .............................................. 

 

Schválil:     Mgr. Soňa Krištofíková, prednostka MsÚ .............................................. 

 

Predkladá:  Mgr. Soňa Krištofíková, prednostka MsÚ .............................................. 

 

 

 



 

 

1) Dôvodová správa 
 

 

I. Všeobecná časť 

 

Na základe § 5 VZN č. 4/2016 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará 

Turá z rozpočtu mesta, predložili do 30.6.2019 žiadatelia svoje žiadosti o dotáciu 

písomnou formou na obdobie od 1.9.2019 do 31.8.2020, rozdelenú na dve časti – na 1. 

a 2. časť sezóny. Kontrola žiadostí sa uskutočnila počas mesiaca júl 2019. 

V žiadostiach koordinátor športových dotácii spolu s vedúcou kancelárie primátora 

kontroloval všetky potrebné náležitosti, pri nezrovnalostiach požiadal jednotlivých 

žiadateľov o doplnenie údajov. Neskôr pristúpili k bodovému hodnoteniu jednotlivých 

žiadateľov. Pri bodovom hodnotení sa zohľadňovali kvantitatívne a kvalitatívne 

ukazovatele. Na základe výpočtu bodového a percentuálneho hodnotenia boli následne 

rozdeľované finančné prostriedky na 1. a 2. časť sezóny 2019/2020.  

Po odporúčaní Komisie MsZ pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie, Komisie 

MsZ pre šport a schválení na zasadnutí zastupiteľstva by mali byť v marci 2020 

poukázané finančné prostriedky na 2. časť sezóny na účty žiadateľov. 

 

 

 

II. Osobitná časť 

 

Čiastka určená na prerozdelenie v 2. časti sezóny 2019/2020 je 14.543,75 €. Každý 

žiadateľ bol posudzovaný na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov. 

Na podporu športovej aktivity (kvantitatívnych ukazovateľov) sa použije 80 % 

prostriedkov rozpočtu určeného na prerozdelenie pre športové kluby. Na zvýšenie 

kvality športovej reprezentácie mesta (kvalitatívne ukazovatele) sa použije 20 % 

prostriedkov rozpočtu určeného na prerozdelenie pre športové kluby. Tieto 

ukazovatele určili bodové hodnotenie jednotlivých žiadateľov, a tiež percentuálne 

rozdelenie dotácii. 

 

Výpočet bodového hodnotenia každého žiadateľa 
Postupovalo sa podľa metodického postupu, ktorý je určený v § 7 VZN č. 4/2016: 

 

Rozdelenie dotácie podľa bodového hodnotenia každého žiadateľa 

Po vypočítaní bodového hodnotenia jednotlivých žiadateľov, pristúpili koordinátor 

športových dotácii a vedúca kancelárie primátora k rozdeleniu čiastky určenej na 

dotácie. Na 2. časť sezóny 2019/2020 bolo možné žiadateľom rozdeliť celkovú dotáciu 

vo výške 14.543,75  €.                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bodové hodnotenia a pridelené percentá z dotácie na 2. časť sezóny 2019/2020: 

 

 

Kvantitatívne ukazovatele: 

Wu-shu centrum Stará Turá     220   bodov  8,82 % 

Stolnotenisový klub Stará Turá      49   bodov  1,97 % 

Mestský kolkársky klub     174   bodov  6,98 % 

Mestský basketbalový klub Stará Turá   877   bodov           35,16 % 

Tenisový klub Stará Turá      88,5 bodov  3,55 % 

Mestský futbalový klub Stará Turá              586,5 bodov           23,52 % 

Spolu:                  1.995 bodov             80 % 

      

Kvalitatívne ukazovatele: 

Wu-shu centrum Stará Turá     36  bodov  3,35 % 

Stolnotenisový klub Stará Turá      3  body  0,28 % 

Mestský kolkársky klub     14  bodov  1,30 % 

Mestský basketbalový klub Stará Turá   74  bodov  6,88 % 

Tenisový klub Stará Turá     10  bodov  0,93 % 

Mestský futbalový klub Stará Turá    78  bodov  7,26 % 

Spolu:                 215  bodov   20 %  

 

 

Za kvantitatívne ukazovatele: 

Pridelená dotácia na 2. časť sezóny 2019/2020: 

Wu-shu centrum Stará Turá              8,82 % zo 14.543,75  =  1.282,76 € 

Stolnotenisový klub Stará Turá  1,97 % zo 14.543,75  =     286,52 € 

Mestský kolkársky klub   6,98 % zo 14.543,75  =  1.015,15 € 

Mestský basketbalový klub Stará Turá       35,16 % zo 14.543,75  =  5.113,58 € 

Tenisový klub Stará Turá   3,55 % zo 14.543,75  =     516,30 € 

Mestský futbalový klub Stará Turá          23,52 % zo 14.543,75  =  3.420,69 € 

Spolu:                  11.635 € 

 

 

Za kvalitatívne ukazovatele:  

Pridelená dotácia na 2. časť sezóny 2019/2020: 

Wu-shu centrum Stará Turá                3,35 % zo 14.543,75  =     487,22 € 

Stolnotenisový klub Stará Turá  0,28 % zo 14.543,75  =       40,72 € 

Mestský kolkársky klub   1,30 % zo 14.543,75  =     189,07 € 

Mestský basketbalový klub Stará Turá 6,88 % zo 14.543,75 =  1.000,61 € 

Tenisový klub Stará Turá   0,93 % zo 14.543,75   =     135,26 € 

Mestský futbalový klub Stará Turá  7,26 % zo 14.543,75  =  1.055,87 € 

Spolu:             2.908,75 € 

 

 

Za kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele spolu:  11.635 + 2.908,75 = 14.543,75 € 



 

 

Dotácia pre klub celkom:     

Wu-shu centrum Stará Turá             1.769,98 €  (žiadajú na 2. polr. 4.275,00 €) 

Stolnotenisový klub Stará Turá     327,24 €  (žiadajú na 2. polr.    750,00 €) 

Mestský kolkársky klub   1.204,22 €  (žiadajú na 2. polr. 4.175,00 €) 

Mestský basketbalový klub Stará Turá 6.114,19 €  (žiadajú na 2. polr. 6.500,00 €)  

Tenisový klub Stará Turá      651,56 € (žiadajú na 2. polr. 1.000,00 €) 

Mestský futbalový klub Stará Turá  4.476,56 €  (žiadajú na 2. polr. 8.900,00 €) 

 

Spolu:              14.543,75  € 

 

 

Pridelené dotácie nespĺňajú požiadavky všetkých žiadateľov na 2. časť sezóny 2019/2020. 

Požiadavky klubov neboli splnené úplne pre nedostatočnú výšku finančných prostriedkov 

určených na rozdelenie a nedostatočný počet bodov. 

 

 

 

 

2) Stanovisko komisie 

 

Komisia pre ekonomiku,  majetok mesta a podnikanie odporúča  MsZ v Starej Turej schváliť 

Návrh na schválenie dotácií športovým klubom mesta Stará Turá. 

 

 

 

 

 

3) Stanovisko komisie 

 
Komisia pre šport Mestského zastupiteľstva v Starej Turej na svojom zasadnutí 

prerokovala Návrh na schválenie dotácií športovým klubom mesta na 2. časť sezóny 

2019/2020 v súlade s VZN č. 4/2016 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá 

z rozpočtu mesta a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej schváliť 

predložený materiál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4) Návrh uznesenia 
 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 20.02.2020 

návrh na schválenie dotácií športovým klubom mesta na 2. časť sezóny 2019/2020 v súlade 

s VZN č. 4/2016 – Nar. o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá z rozpočtu mesta 

nasledovne:  

 

Pridelená dotácia na 2. časť sezóny 2019/2020:     

 

Wu-shu centrum Stará Turá             1.769,98 € 

Stolnotenisový klub Stará Turá     327,24 € 

Mestský kolkársky klub   1.204,22 € 

Mestský basketbalový klub Stará Turá 6.114,19 €  

Tenisový klub Stará Turá      651,56 € 

Mestský futbalový klub Stará Turá  4.476,56 € 

 

Spolu:             14.543,75  € 
 

 

a týmto 

 

 

a) b e r i e   n a   v e d o m i e  

 

bodové hodnotenie a pridelené percentá z dotácie na 2. časť sezóny 2019/2020 pre 

jednotlivé športové kluby mesta.  

 

 

b)   s c h v a ľ u j e 

   

pridelenie dotácie športovým klubom mesta na 2. časť sezóny 2019/2020. 


