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                                                                1) Dôvodová správa  

  

Program č. 10 - ŠPORT je dlhodobo podfinancovaný. Bežné výdavky v tomto roku 

predstavujú v rozpočte na Program Šport čiastku 97 600 EUR.  V roku 2014 predstavovali 

výdavky na tento program čiastku 83 233 EUR. Od roku 2014 tak celkové navýšenie 

bežných výdavkov tohto Programu predstavovalo len 14 367 EUR.  

 

Vývoj je zobrazený v grafe : 

 

 
 

Z grafu vidieť, že výdavky bežného rozpočtu v iných programoch rástli za posledných 5 

rokov oveľa vyšším tempom ako dotácie do športu, ktoré za toto obdobie vzrástli o 11 %.  

Podobné je to aj u investícií do infraštruktúry, kde v oblasti športu za posledné 4 roky bolo 

preinvestované 17 910,00 EUR, pričom v programe kultúry to tvorilo 132 834,00 EUR. 

 

Vzhľadom na uvedenú situáciu navrhujeme v budúcom období navýšenie bežných 

výdavkov na prvok – 10.2. - Dotácie športovým klubom podľa VZN nasledovne : 

2019 – o 6 tis. EUR 

2020 – o 18 tis. EUR oproti 2019 

2021 – o 18 tis. EUR oproti 2020 

Od r. 2022 – priemerným percentom rastu výdavkov Programového rozpočtu 

 

V roku 2021 by tak dotácie pre športové kluby podľa VZN mali dosiahnuť čiastku 76 tis. 

EUR. 

 

 

 

 

 

 -

 100 000,00

 200 000,00

 300 000,00

 400 000,00

 500 000,00

 600 000,00

2015 2016 2017 2018 2019

9. Program : Vzdelávanie -
vybrané prvky

11. Program: Kultúra

10. Program : Šport

2015 2016 2017 2018 2019 rast 2019/2015 navýšenie o EUR

9. Program : Vzdelávanie - vybrané prvky 363 078        388 797        410 639        421 730        488 405        135% 125 327,00      
9.3.1. Prvok: Základná umelecká škola 221 406        242 200        245 885        268 656        295 670        134%
9.3.2. Prvok: Centrum voľného času 69 194          72 385          72 675          66 640          80 340          116%
9.2.2. Prvok: Školský klub detí pri ZŠ 72 478          74 212          92 079          86 434          112 395        155%

10. Program : Šport 83 233          82 016          82 569          94 080          97 600          117% 14 367,00        

Grantový systém na podporu športu 81 687          81 205          80 569          86 880          90 300          111%

z toho dotácie pre športové kluby - podľa VZN 30 187          30 705          30 069          30 580          34 000          113%

11. Program: Kultúra 174 387        184 281        207 885        227 890        245 250        141% 70 863,00        

Kultúrne podujatia mesta 28 138          36 810          33 200          32 100          32 900          117%

Kultúrna infraštruktúra 65 020          84 400          112 275        130 330        131 350        202%
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2) Návrh uznesenia  

  

     

Uznesenie číslo ................/ 2019  

 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá s c h v a ľ u j e  navýšenie výdavkovej časti Programového 

rozpočtu mesta na rok 2019 v kapitole bežné výdavky - program č. 10 – ŠPORT (podprogram: 

10.2. - Grantový systém na podporu športu, položka dotácie pre športové združenia, kluby 

mesta - podľa VZN) pre rok 2019 o sumu 6 000 € a zároveň odporúča vypracovať nové VZN 

o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá. 
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4) Stanovisko komisie pre šport zo zasadnutia konaného dňa 17.6.2019 

 

 

Prítomní členovia komisie:     

Neprítomní členovia komisie:   

Prizvaní:      

Komisia uznášaniaschopná:    

 

 

Prerokovaný  Návrh na navýšenie výdavkovej časti Programového rozpočtu 

Mesta na rok 2019 v kapitole bežné výdavky - program č. 10 – 

ŠPORT (podprogram: 10.2. - Grantový systém na podporu 

športu, položka dotácie pre športové združenia, kluby mesta - 

podľa VZN) 

 

Pripomienky komisie    

k materiálu:   

 

 

 

Stanovisko komisie:  Komisia pre šport Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej 

odporúča: 

 

predložený materiál  s c h v á  l i ť    

 

 

 

Hlasovanie členov komisie:  Za       

                                                         Proti     

                                                         Zdržal sa hlasovania   

 

 

 

V Starej Turej 17.6.2019 

 

 

 

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

    Mgr. Matej Antálek 

      predseda komisie 

 

 

 

 

 

Za správnosť: Mgr. Miroslav Krč - tajomník ............................ 
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Príloha: 

 

 Informácia k prerozdeľovaniu dotácií podľa VZN a zabezpečenie 

financovateľnosti uvedených požiadaviek v rámci rozpočtu mesta 

 

Prerozdeľovanie dotácií 

Vzhľadom na uvedené v dôvodovej správe súčasne navrhujeme upraviť kritériá pre 

rozdeľovanie dotácií podľa VZN tak, aby v roku 2019 plánované navýšenie bolo určené 

majoritne v prospech Mestského futbalového klubu (ďalej len MFK) a v nasledovnom období 

z navýšenia vždy najmenej  čiastka 6 tis. EUR určená v prospech MFK. 

  

Odôvodnenie: 

Terajšie ukazovatele na stanovenie výšky dotácie podľa VZN (kvantitatívne a kvalitatívne 

ukazovatele) neodzrkadľujú úplne prínos futbalu ako najpopulárnejšieho športu, ktorý reálne 

pracuje s najväčšou skupinou mládeže a to pri vysokej intenzite. Počet tréningových jednotiek 

venovaných čisto mládeži v jednotlivých vekových kategóriách (bez toho, aby boli zlučované 

do menej homogénnych vekových skupín alebo dokonca s dospelými) a rozsah súťaží je 

bezpochyby najrozsiahlejší zo všetkých chlapčenských športov prevádzkovaných na Starej 

Turej, zápasová početnosť regulárnych mládežníckych súťaží (3 mládežnícke družstvá 

odohrajú 20 - 30 majstrovských zápasov každé v jednej sezóne), organizovaných futbalovým 

zväzom, je na vysokej úrovni a porovnávať sa môže nanajvýš s dievčenským basketbalom.  

MFK prispieva veľkou mierou k reprezentácii nášho mesta v západoslovenskom regióne 

a vytvára športový imidž našich občanov u širokej verejnosti, nakoľko patrí 

k najsledovanejším športom. V nedávnej minulosti dosiahol MFK nasledovné výsledky: 

- víťazstvo na medzinárodnom turnaji Wroclaw Trophy (1. a 2. miesto) 

- víťazstvo na halovom turnaji v kategórií ml. žiaci 

- postup na finálový turnaj kategórie Prípraviek v Trenčíne 

- možný priamy postup do 4. ligy v kategórií dorast 

- umiestnenie na predných priečkach (1. – 3. miesta) v mládežníckych súťažiach  

Západoslovenského a Oblastného futbalového zväzu 

 

Mládež však potrebuje aj vzory u dospelých športovcov. Pre zabezpečenie motivácie 

k športovaniu je potrebné, aby v štruktúrach klubu mala svoje pevné miesto aj kategória 

mužov. Na túto kategóriu však dnešné VZN nepamätá, preto navrhujeme doplniť kritériá tak, 

aby bolo možné navýšené dotácie rozdeliť aj dospelej kategórii, ktorá reprezentuje športovú 

úroveň mesta. 

 

Pokiaľ ako kritériá pre udelenie dotácie budú stanovené podmienky : 

- Určené pre kolektívny šport, ktorý v popularite (sledovanosti - napr. materiál 

ministerstva školstva https://www.minedu.sk/data/files/8234_analyza-sledovanosti-

sportov-vo-svete.pdf  - strana č. 15 (u verejnosti je do 10. miesta). 

- Družstvo dospelých tvorí minimálne 12 športovcov, z ktorých najmenej polovica 

pôsobila v mládežníckych tímoch klubu, pričom tento tím pôsobí v súťaži 

organizovanej uznaným športovým zväzom a v sezóne sa zúčastní minimálne 20 

súťažných stretnutí. 

https://www.minedu.sk/data/files/8234_analyza-sledovanosti-sportov-vo-svete.pdf
https://www.minedu.sk/data/files/8234_analyza-sledovanosti-sportov-vo-svete.pdf
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- Klub okrem družstva dospelých má v súťažiach organizovaných uznaným športovým 

zväzom zaradené minimálne 3 mládežnícke družstvá v rôznych vekových kategóriách 

Uvedené kritériá reálne dokáže splniť len futbal a možno basketbal. Teoreticky v budúcnosti 

volejbal, prípadne tanečný šport.  

Pokiaľ sa kvalitatívny ukazovateľ doplní o stanovený koeficient na základe sledovanosti 

(futbal 44,1 – basketbal 12,0) bude dlhodobo zabezpečené, že väčšia časť na túto oblasť 

určenej dotácie bude určená MFK. 

Upraviť by sa mal aj kvantitatívny ukazovateľ, ktorý by zohľadnil rozsah a náročnosť 

mládežníckych súťaží. 

 

Zabezpečenie financovateľnosti uvedených požiadaviek v rámci rozpočtu mesta 

Na zabezpečenie dostatočných zdrojov na krytie uvedených požiadaviek navrhujeme úpravy 

v príjmovej oblasti. 

- Navýšením dane z ubytovania (v rozpočte 12 tis. / o 6 tis. – od polovice roku 2019, 12 

tis., v roku 2020) 

o Navrhujeme upraviť daň z ubytovania, ktorá sa naposledy menila v r. 2012, a to 

navýšením z 0,5 EUR za prenocovanie na 0,8 - 1 EUR za prenocovanie. 

V poslednom období sa silne navýšil počet prechodne bývajúcich pracovníkov 

na Starej Turej a mesto z nich nemá žiadny výnos (podielové dane). Súčasný 

výber dane zodpovedá cca 23 000 prenocovaní (čo je menej ako 80 osôb 

ročne). Zároveň upozorňujeme, že by bolo vhodné zvýšiť kontrolnú činnosť, 

pretože v tejto položke by mali byť zahrnuté všetky prechodne bývajúce osoby 

(aj v prenajatých bytoch a ubytovniach!). Navýšenie by tak ročne mohlo 

predstavovať viac ako 12 tis. EUR.  Uvedený postup zohľadňuje aj skutočnosť, 

že časť ubytovaných využíva v nemalej miere naše športoviská. 

- Viazaním položky prevádzka lotérií a hier (12 tis. / - 12 tis. od roku 2020) 

o Je všeobecné pravidlo, že príjmy z lotérií a hier u verejných rozpočtov sa 

vracajú späť do podpory športu. Preto navrhujeme aj v našom rozpočte tieto 

príjmy presmerovať do grantového systému športu už v ďalšom programovom 

rozpočte na rok 2020 a uvedené zakotviť do VZN. 

- Navýšenie príjmu z podielových daní - 12 tis. od roku 2021 

o Ako bolo spomenuté vyššie, šport v minulosti nezískal adekvátny príspevok 

z rastu podielových daní. Tieto boli prioritne rozdelené do navyšovania v iných 

programoch. Žiadame teda o zohľadnenie podielu športu na príjmoch mesta od 

roku 2021 v čiastke 12 tis. EUR. 

- Navýšenie príjmu z DZN o čiastku dane, platenej športovými zariadeniami v meste  

o Prevádzkovatelia športových zariadení v meste odvádzajú mestu daň 

z nehnuteľností. Navrhujeme aby sa daň, vybraná z týchto objektov (Mestský 

športový areál, tenisové kurty, posilňovne, rekreačné plochy Dubník a pod.) 

vrátila späť do športu formou podpory športových klubov. Táto čiastka určite 

prevýši 6 tis. EUR ročne a navrhujeme ju zaviesť od roku 2021 a zakotviť 

v príslušnom VZN. 

Uvedenými opatreniami dokážeme plne pokryť požadované výdavky. Keďže je v procese 

prípravy úprava VZN o mestských daniach a poplatkoch, je potrebné aby sa pri jeho tvorbe 

s týmto návrhom počítalo. 


