Usmernenie Magistrátu mesta Košice k predkladaniu žiadostí o poskytnutie
dotácií na šport podľa Koncepcie rozvoja športu v roku 2019
ZÁKLADNÁ ČASŤ
1. Usmernenie upravuje náležitosti a postup predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií
z mestského rozpočtu prostredníctvom organizačnej jednotky športu MMK.
2. Podpora mesta v oblasti športu sa poskytuje v zmysle platnej Koncepcie rozvoja
športu v meste Košice na základe uznesenia MZ č. 90/2015 zo dňa 27.apríla 2015
a VZN č. 190 o Poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.
3. Dotácie na šport sú určené na jednotlivé projekty v rámci fondov: 1. Fond
mládežníckeho športu, 2. Fond športových aktivít, ktoré realizujú oprávnení
žiadatelia – právnické osoby. Právnické osoby musia byť riadne registrované a vyvíjať
svoju činnosť minimálne 3 roky. Oprávnení žiadatelia musia spĺňať podmienky podľa
Zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §66 Spôsobilosť
prijímateľa verejných prostriedkov
4. Na každý Fond – program a jeho časti sa predkladajú žiadosti na samostatnom
tlačive.
5. Dotácia nemôže byť poskytnutá na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov,
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch a na
splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov, na úhradu výdajov DPH,
výdajov na sociálne poistenie a zdravotné poistenie, bankové poplatky, prenájom
vozidiel, leasingových splátok. Dotáciu ďalej nemožno poskytnúť žiadateľovi,
ktorý nemá vysporiadané finančné vzťahy s mestom za predchádzajúci
rozpočtový rok, je v konkurze, v likvidácii, alebo je voči nemu vedené exekučné
konanie a porušil zákaz nelegálneho zamestnávania.
6. Žiadosti o poskytnutie dotácie v roku 2019 sa predkladajú písomne v jednom
vyhotovení na predpísaných tlačivách organizačnej jednotky športu MMK, SNP 48/A
040 11 Košice (pokiaľ nie je stanovené inak) výhradne cez podateľňu MMK, alebo
poštou doporučene. Ďalšie požadované doklady uvedené na 1. strane formuláru sa
predkladajú v jednom vyhotovení spolu s ostatnými náležitosťami. Výzvy,
usmernenia, požadované náležitosti a tlačivá na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie v roku 2019 sú zverejnené na internetovej stránke mesta Košice
www.sportkosice.sk .
7. Na ten istý projekt (akciu) bude akceptovaná žiadosť iba od jedného žiadateľa, ktorý
ho bude zabezpečovať v rozhodujúcej miere.
8. Žiadosti, v ktorých budú uvedené nepravdivé údaje nebudú akceptované. V prípade
takéhoto zistenia, v čase kedy už bola dotácia poskytnutá príslušnej organizácii, táto
bude musieť byť vrátená na účet mesta.
9. Žiadosť, ktorá neobsahuje požadované náležitosti (všeobecné a špecifické),
nebude akceptovaná.
10. Na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta nie je právny nárok.
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VŠEOBECNÉ NÁLEŽITOSTI ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE
1. Termín uzávierky podávania žiadosti je stanovený v špecifických náležitostiach.
2. Akceptované budú len písomné žiadosti zaslané:
a.) poštou na adresu:
Magistrát mesta Košice – referát školstva, športu a mládeže
SNP 48/A, 040 11 Košice
Na obálku vľavo hore žiadame uviesť text: „Žiadosť na rok 2019 – ŠPORT“
b.) osobne - len cez podateľňu MMK, SNP A/48, 040 11 Košice
Žiadosti, ktoré budú doručené osobne (nie cez podateľňu) alebo zaslané
elektronickou poštou (emailom) a faxom nebudú akceptované.
3. Žiadosť musí obsahovať tieto požadované údaje o organizácii (uvedené sú na
príslušnom tlačive k predkladaniu žiadosti o poskytnutie dotácií - Formulár
ku predkladaniu žiadosti o poskytnutie dotácií, ďalej „Formulár“)
a.) Názov, sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko štatutárneho
zástupcu právnickej osoby
b.) Vymedzenie potrieb konkrétneho projektu, na ktorý sa požaduje dotácia –
názov Fondu
c.) Účet, termín a miesto uskutočneného projektu
d.) Meno, priezvisko, kontakt a adresu trvalého pobytu odborného garanta
projektu, na ktorý sa dotácia žiada
e.) Predmet činnosti žiadateľa
f.) Uvedenie skutočnosti, či žiadateľ požaduje na uvedený projekt dotáciu aj od
iného subjektu
g.) Uvedenie skutočnosti, či žiadateľovi bol udelený osobitný zreteľ na prenájom
školského majetku
h.) Uvedenie skutočnosti, či žiadateľ je platcom DPH v zmysle § 4 zákona č.
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
i.) Rozpočet príjmov a výdavkov súvisiacich s uskutočnením projektu, na ktorý sa
žiada dotácia, z toho suma požadovanej dotácie
4. K žiadosti musia byť priložené nasledovné doklady (v prípade predkladania
viacerých žiadostí vo viacerých fondoch, stačí ich priložiť len raz):
a.) výpis z registra alebo iný doklad osvedčujúci právnu subjektivitu
žiadateľa (v prípade občianskych združení kópia stanov registrovaných
MV SR)
b.) čestné prehlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy
s mestom za predchádzajúci rozpočtový rok – súčasť Formuláru
c.) čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je v konkurze, v likvidácii a nie je voči
nemu vedené exekučné konanie – súčasť Formuláru
d.) čestné vyhlásenie žiadateľa o neporušení zákazu nelegálneho
zamestnávania – súčasť Formuláru
e.) riadna účtovná uzávierka k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného
obdobia
f.) kópia potvrdenia o pridelení identifikačného čísla /IČO/
g.) kópia dokladu o zriadení účtu (kópia zmluvy o bežnom účte)
Kópie dokladov nemusia byť overené notárom.
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Bez priloženia všetkých požadovaných dokladov žiadosť nebude akceptovaná.
ŠPECIFICKÉ NÁLEŽITOSTI ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE
Fond mládežníckeho športu 01/Ž
Cieľom programu je podporiť mladých, perspektívnych športovcov mesta
a zabezpečiť ich výkonnostný rast v konkrétnom športe. Ide predovšetkým o pomoc
pri zabezpečení aktívnej činnosti športovcov mládežníckych kategórií do 23 rokov,
organizovaných v športových subjektoch mesta Košice. Do podpory je možné
zaradiť: nákup športových odevov a športového náradia, úhradu štartovných poplatkov
na súťažiach, zdravotné prehliadky a starostlivosť, náklady spojené s dopravou na
športové podujatia, náklady spojené s ubytovaním a stravou na športových
podujatiach, sústredeniach a školeniach pre športovcov, náklady spojené
s regeneráciou športovca, náklady spojené s prenájmom priestorov na realizáciu
tréningového procesu, prevádzkové náklady vlastného športoviska slúžiaceho na
tréningové účely a súťaže. Pri podávaní žiadosti je dôležité správne vyplniť celý
formulár. V prípade zistenia nepravdivých údajov v žiadosti, bude žiadateľ vylúčený
zo zoznamu žiadateľov. Do tohto programu nemožno zahŕňať platby za
rozhodcov.
Podávanie žiadostí:
a) Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt
v Košiciach, alebo vykonávajú činnosť na území mesta. Môžu to byť tieto subjekty:
- Školské športové kluby pri základnej škole
- Občianske združenia vykonávajúce športovú činnosť
- Neziskové organizácie vykonávajúce športovú činnosť
- Obchodná spoločnosť zaoberajúca sa športovou činnosťou
Žiadosť sa predkladá na predpísanom tlačive 01/Ž
b) Realizácia čerpania finančných prostriedkov bude na základe splnenia kritérií,
ktoré tvoria prílohu tohto usmernenia.
Žiadateľ musí preinvestovať poskytnutú dotáciu v roku, na ktorý ju dostal.
c) Žiadosti sa podávajú na základe výzvy zverejnenej na internetovej stránke mesta
Košice www.sportkosice.sk .
Žiadosti je možné podávať na predpísanom tlačive až od 1.1.2019!
Termín uzávierky podávania žiadostí je 31.1.2019
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Fond športových aktivít 02/Ž






Cieľom programu je podporiť športové aktivity, ktoré zastrešujú športové
podujatia miestneho a medzinárodného charakteru, šport pre všetkých a šport na
školách.
Dotácie budú poskytované na tieto športové podujatia:
1. skupina – podujatia s dlhodobou tradíciou
2. skupina – mládežnícke podujatia so zahraničnou účasťou a MS, ME, SP, EL
3. skupina – školské športové ligy a testovania mládeže
4. skupina – podujatia pre širokú verejnosť
Ide predovšetkým o finančnú pomoc pri organizovaní športových aktivít pre
obyvateľov mesta, návštevníkov z celého Slovenska a zo zahraničia. Cieľom
týchto aktivít je v hlavnej miere prevencia zdravia, propagácia zdravého
životného štýlu obyvateľov mesta a tiež propagácia mesta z hľadiska turistickej
návštevnosti.
Do podpory je možné zaradiť: náklady spojené s organizáciou podujatia - technické
a organizačné zabezpečenie, doprava pre športovcov podujatia, náklady spojené
s ubytovaním a stravou pozvaných športovcov a ich vedenia, pitný režim, náklady na
propagáciu podujatia, odmeny na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru, živností a mandátnych zmlúv rozhodcom, školiteľom, technikom,
organizátorom a ďalším pracovníkom, prenájom športového zariadenia na podujatie
a s ním spojených výdavkov na technické zabezpečenie, jednotné oblečenie
organizačného výboru a iné materiálne vybavenie (neinvestičného charakteru). Pri
podávaní žiadosti je dôležité správne vyplniť celý formulár. V prípade zistenia
nepravdivých údajov v žiadosti, bude žiadateľ vylúčený zo zoznamu žiadateľov. Do
tohto programu nemožno zahŕňať platby za VIP pohostenie vedenia športových
výprav, trénerov a rozhodcov na úvodnom, resp. záverečnom posedení (alkohol
a iné ).
Podávanie žiadostí:
a) Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt
v Košiciach, alebo vykonávajú činnosť na území mesta. Môžu to byť tieto subjekty:
- Školské športové kluby pri základnej škole
- Občianske združenia vykonávajúce športovú činnosť
- Neziskové organizácie vykonávajúce športovú činnosť
- Obchodná spoločnosť zaoberajúca sa športovou činnosťou
Žiadosť sa predkladá na predpísanom tlačive 02/Ž
b) Realizácia čerpania finančných prostriedkov bude na základe splnenia týchto
kritérií:
 Podujatia s dlhodobou tradíciou
- Športové podujatie s dlhodobou tradíciou a kvalitnou účasťou – minimálny
počet ročníkov podujatia: 5 rokov; celkový minimálny počet športovcov na
podujatí: 50
- Finančná podpora bude účelovo určená na výdavky spojené s organizačným
a technickým zabezpečením podujatia
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Podujatie nemôže byť organizované ako nižšia alebo vyššia národná
majstrovská súťaž
Finančná podpora sa poskytne maximálne do výšky 50% celkového rozpočtu
Predložené návrhy projektov jednotlivých žiadateľov (Formulár projektového
spisu viď. príloha)
Predkladaný návrh projektu (podujatia) sa zrealizuje aj bez pridelenia finančnej
podpory z mesta Košice
 Mládežnícke podujatia so zahraničnou účasťou
Podujatie so zahraničnými účastníkmi minimálne z 3 krajín, celkový
minimálny počet športovcov na podujatí : 50
Finančná podpora bude účelovo určená na výdavky spojené s organizačným
a technickým zabezpečením podujatia
Finančná podpora sa poskytne maximálne do výšky 50% celkového rozpočtu
Predložené návrhy projektov jednotlivých žiadateľov (Formulár projektového
spisu viď. príloha)
Predkladaný návrh projektu (podujatia) sa zrealizuje aj bez pridelenia
finančnej podpory z mesta Košice
 Podujatia pre širokú verejnosť
Jednotlivé športové aktivity a činnosti v rámci športu pre všetkých sa budú
uskutočňovať na území mesta Košíc
Aktivity a činnosti v rámci športu pre všetkých budú určené pre
neregistrovaných športovcov - amatérov
Finančná podpora bude účelovo určená na výdavky spojené s organizačným
a technickým zabezpečením podujatia
Finančná podpora sa poskytne maximálne do výšky 50% celkového rozpočtu
Predložené návrhy projektov jednotlivých žiadateľov (Formulár projektového
spisu viď. príloha)

c) Žiadateľ musí preinvestovať poskytnutú dotáciu v roku, na ktorý ju dostal.
d) Jeden žiadateľ môže žiadať z Fondu športových aktivít len na jeden projekt.
e) Žiadosti sa podávajú na základe výzvy zverejnenej na internetovej stránke mesta
Košice www.sportkosice.sk .
Žiadosti je možné podávať na predpísanom tlačive až od 1.1.2019 !
Termín uzávierky podávania žiadostí je 31.1.2019.
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