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369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
 
 

 
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 
 

 
 

 
Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 
 

 
V prípade úspechu 5% spolufinancovanie 
projektu 

 
Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 
 

 
 
nevyžaduje sa 

 
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 
 

 
 
nevyžaduje sa 

 
Oznámenie osobného záujmu podľa 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.: 

Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na 
rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný 
záujem, je povinný oznámiť svoj osobný 
záujem o vec predtým, ako na rokovaní vystúpi. 

 

 



 

 

 

Dôvodová správa 

Zámer  podania žiadosti o poskytnutie dotácie pre program Podpora rozvoja športu na rok 2019  
 
Základným cieľom je podpora rozvoja športu, a to najmä projektov zameraných na výstavbu, 
multifunkčných ihrísk, výstavbu detských ihrísk, údržbu ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry a 
nákupu športovej výbavy, zameraných predovšetkým na deti a mládež. 
 
Oprávnenými žiadateľmi na predkladanie žiadostí o dotáciu na účel tejto výzvy sú: 
Pre podprogram č. 1 výstavba multifunkčných ihrísk: 

1) obec, 
2) vyšší územný celok, 
3) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu 

subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, 
4) právnická osoba zriadená osobitným zákonom, takejto právnickej osobe nemožno poskytnúť 

dotáciu na činnosť, na ktorú má podľa osobitného zákona poskytnuté prostriedky z verejného 
rozpočtu, 

5) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok 
alebo obec; takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom zriaďovateľa. 

Podporuje sa najmä: 
- výstavba multifunkčných ihrísk v obciach a mestách, resp. mestských častiach, v ktorých nie je 

dostupné multifunkčné ihrisko, pričom sa prihliada na pomer počtu obyvateľov na jedno 
multifunkčné ihrisko 

- výstavba multifunkčných ihrísk, ktoré sú svojím charakterom určené na viac športov,  
- výstavba multifunkčných ihrísk, ktoré sú verejne dostupné a nie sú určené na komerčné účely 
- výstavba multifunkčných ihrísk v obciach a mestách, ktoré sa nachádzajú v najmenej rozvinutých 

okresoch 
Výška poskytnutých finančných prostriedkov 35 000 – 38 000 Eur.  
 
Pre podprogram č. 2 výstavba detských ihrísk 

1) obec, 
2) vyšší územný celok, 
3) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu 

subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, 
4) právnická osoba zriadená osobitným zákonom, takejto právnickej osobe nemožno poskytnúť 

dotáciu na činnosť, na ktorú má podľa osobitného zákona poskytnuté prostriedky z verejného 
rozpočtu, 

5) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok 
alebo obec; takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom zriaďovateľa. 

Výška poskytnutých finančných prostriedkov 8 000 – 12 000 Eur. 
 
Pre podprogram č. 3 - údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry 

1) obec, 
2) vyšší územný celok, 
3) občianske združenie, 
4) nadácia, 
5) záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou, 
6) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, 
7) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky, 
8) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu 

subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, 
9) právnická osoba zriadená osobitným zákonom 



 

 

10) medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky, 
11) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok 

alebo obec; takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom zriaďovateľa. 
 
Podporuje sa najmä: 

− dodávka, oprava, resp. výmena športového povrchu (napr. umelý trávnik, prírodný trávnik, antuka 
na atletickej dráhe, resp. tenisovom kurte, podlaha v telocvični, posilňovni a pod.) vrátane 
podkladových vrstiev, 

− oprava budov na šport (Klasifikácia stavieb pod č. 1265) napr. telocvične, posilňovne, šatne, tribúny 
a pod. (výmena okien, dverí, oprava strechy, fasády, oprava sociálnych zariadení, maľovanie, 
oprava kúrenia apod.) 

− oprava a výmena nezahrnutá v bode a) a v bode b) osvetlenie, oplotenie, mantinely, časomiera, 
závlahové systémy apod. 

Výška poskytnutých finančných prostriedkov 10 000 – 20 000 Eur 
 
Spolufinancovanie musí byť zachované vo výške minimálne 5% z celkového rozpočtu projektu. 
 
 

ZÁMER MESTA MOLDAVA NAD BODVOU 
 
Mesto Moldava nad Bodvou má zámer uchádzať sa o dotáciu v podprograme 3: 
 
Pre podprogram č. 3 - údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry 

− oprava a výmena osvetlenia, oplotenia športovísk na ZŠ ČSA, celková výška požadovanej dotácie – 
20 000 Eur. 

 
 

Návrh na uznesenie 
 

Uznesenie č. ..../2019 z 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa ................... Mestské 
zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 

 schvaľuje 
 
zámer podania žiadosti o poskytnutie dotácie pre program Podpora rozvoja športu na rok 2019 
v podprograme 1 – výstavba multifunkčného ihriska a v podprograme 3 – oprava oplotenia a osvetlenia 
športovísk na ZŠ ČSA. 
 
Návrh na uznesenie prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania 
podmienok §12 ods. 7.zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 


