
Informácie k dotáciám podľa  

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

mesta 

 

 

Mesto Stará Turá na základe VZN č. 4/2016 §5 poskytuje nasledujúce športové dotácie: 

 

(1) Dotácia pre športové kluby: 

 

Žiadosť o dotáciu pre športové kluby sa podáva zásadne písomnou formou do 30.6. pre 

sezónu, ktorá trvá od 1. septembra  do 31. augusta budúceho roka, a to rozdelená na dve časti: 

prvá časť, týkajúca sa obdobia od 1.9. do 31.12. bežného roka a druhá časť, týkajúca sa 

obdobia od 1. 1. do 31. 8. budúceho roka. 

Do žiadosti musí žiadateľ uviesť: 

- doklad o svojej  registrácií (stanovy, zakladaciu listinu a podobne), 

- číslo účtu v banke (IBAN), kam má byť dotácia poukázaná, 

- doloženie reálneho zabezpečenia financovania svojej činnosti z vlastných zdrojov 

(minimálne 10% rozpočtu žiadateľa  financuje žiadateľ sám – členské, sponzori, 

granty), 

- všetky údaje, podľa ktorých sa  vypočítava bodové hodnotenie žiadateľa v súlade 

s kvantitatívnymi a kvalitatívnymi ukazovateľmi (pokiaľ údaje nebudú úplné, dotácia 

nemôže byť vyplatená),  

- diplomy, ktoré dokladujú umiestnenia v súťažiach alebo na zahraničných turnajoch za 

predchádzajúcu sezónu, 

- súpisky družstiev v súťaži alebo iný registračný doklad z predchádzajúcej sezóny 

s menoslovom hráčov, potvrdené športovým zväzom, 

- tréningový proces družstva – týždenný tréningový plán, prípadne plán športovej 

prípravy potvrdený kvalifikovaným trénerom klubu/združenia (najviac 6 tréningových 

hodín/osoba/týždeň). 

- v žiadosti musí byť určený účel použitia dotácie. Prostriedky poskytnuté žiadateľovi 

môžu byť poskytnuté na hradenie nasledovných nákladov: odmeny kvalifikovaným 

trénerom, rozhodcom a športovým komisárom/ odmeny za usporiadateľské, masérske, 

lekárske a dokumentačné služby, zákonné odvody a poistné, náklady na športové 

sústredenia, športovú prípravu, turnaje, cestovné a prepravné náhrady, nájomné, 

ubytovanie, nákup výstroje a športových zariadení, na vecné ceny, diplomy, iné služby 

spojené s prevádzkou športového klubu. Pritom z dotácie nemôžu byť hradené dary a 

ceny na tombolu.  

 

Na základe stanoviska Komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport rozhoduje o 

schválení dotácie mestské zastupiteľstvo. Zasadnutie komisie i mestského zastupiteľstvo je 

verejné, môže sa ho zúčastniť žiadateľ aj verejnosť.  

Na základe schválenej výšky dotácie uzatvorí s vybranými klubmi mesto zmluvu o poskytnutí 

dotácie.   

 

(2) Dotácia pre športové projekty: 

 

Žiadosť o dotáciu pre športové projekty sa podáva na základe vyhlásenia výzvy na predkladanie 

žiadostí z programu: Dotácie pre športové podujatia. Termín predkladania žiadostí a termín 

realizácie projektov a vyhodnotenia projektov je súčasťou každej výzvy.  

 



Mesto podporí touto formou športové aktivity, ktoré budú viesť k skvalitneniu a obohateniu 

voľnočasových aktivít detí a mládeže. Podporované  aktivity môžu byť z  nasledovných oblastí: 

podpora celoročných, jednodňových či viacdňových podujatí a aktivít zameraných na športovú 

a telovýchovnú činnosť detí a mládeže do 26 rokov a činnosť rodín s deťmi.   

Najmä aktivity zamerané na zatraktívnenie ponuky právnických osôb - klubov a organizácií, 

ktoré sa pravidelne venujú deťom s cieľom pritiahnuť ďalšie deti a mládež k športu a rozšíriť 

členskú základňu, pripraviť podmienky na celoročnú prácu v oblasti telovýchovnej činnosti 

s deťmi a mládežou. 

Prednosť budú mať projekty, ktoré umožnia zapojenie čo najväčšieho počtu detí, prípadne 

mládeže a možnosť opakovania akcie, najmä činnosti. Maximálna výška dotácie na jeden 

projekt, ktorú je možné žiadať od mesta je do 500 €. Finančné krytie zo zdrojov programu 

nesmie presiahnuť 90% celkovej sumy projektu – 10% zdrojov musí byť z vlastných zdrojov. 

Vzor žiadosti si môžu žiadatelia stiahnuť na internetovej stránke mesta Stará Turá 

www.staratura.sk alebo si ju vziať osobne na mestskom úrade u koordinátora pre športové 

dotácie. Žiadosť podpisuje a za správnosť údajov zodpovedá štatutárny zástupca žiadateľa, 

ktorý zodpovedá i za zúčtovanie dotácie. 

 

Žiadosti sa predkladajú koordinátorovi pre športové dotácie, ktorý kontroluje ich úplnosť 

a postupuje na posúdenie Komisii MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport. Koordinátor môže 

prizvať predkladateľa na konzultáciu žiadosti. Komisia rozhoduje o tom, ktoré projekty a akou 

sumou budú podporené. Žiadané dotácie môžu byť i krátené. Zasadnutie komisie je verejné.  

  

Na základe stanoviska Komisie MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport rozhoduje o schválení 

dotácie primátor mesta.   

 

(3) Priama dotácia: 

 

Dotácia môže byť poskytovaná žiadateľom – športovým klubom pôsobiacim v meste Stará 

Turá len na základe písomnej žiadosti a za predpokladu, že dotácia je nevyhnutná na 

zabezpečenie fungovania klubu, na zabezpečenie financovania významnej udalosti klubu. 

O poskytnutie dotácie  je možné požiadať do 30.9. príslušného roka. 

Žiadosť musí obsahovať:  

- označenie žiadateľa - IČO, názov organizácie, sídlo a kontaktnú adresu štatutárneho 

zástupcu, číslo telefónu alebo emailovú adresu na kontaktnú osobu 

- účel poskytnutia dotácie, ak ide o žiadosť o dotáciu na určité podujatie - miesto a dátum 

realizácie podujatia, akcie, 

- bankové spojenie žiadateľa (IBAN), 

- požadovanú výšku finančných prostriedkov, 

- podpis žiadateľa. 

 

Žiadosti o priame dotácie sa predkladajú koordinátorovi pre športové dotácie, ktorý kontroluje 

ich úplnosť a postupuje na posúdenie primátorovi mesta. Žiadosti v rámci schváleného 

rozpočtu schvaľuje primátor mesta.  

http://www.staratura.sk/

