Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok
č. 6 /2005
o poskytovaní dotácií
z vlastných príjmov mesta pre športové kluby
– úplné znenie
Mesto Kežmarok podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods.3 písmena g zákona číslo 369/1990 Zb.
o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vychádzajúc zo schválených „Východísk
k analýze súčasného stavu športu v meste Kežmarok, možností jeho podpory a ekonomického
zabezpečenia“ na základe zákona č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre v znení neskorších
predpisov v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení
neskorších predpisov , zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a Občianskeho zákonníka vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len
VZN)
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN)

ČASŤ I.
Úvodné ustanovenie
Článok 1.
Účel VZN
1. Účelom tohto VZN je stanovenie podmienok a spôsobu poskytovania dotácií
športovým klubom na činnosť z dôvodu podpory telesnej kultúry a najmä aktívneho
využívania voľného času občanov, zvlášť detí a mládeže.

ČASŤ II.
Všeobecné ustanovenia
Článok 2.
Smerovanie dotácií
1. Dotácie sa poskytujú športovým klubom alebo obdobným združeniam občanov, ktoré
sú riadne registrované v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov. Tieto ich môžu použiť výlučne na športovú činnosť.

Článok 3.
Zdroje dotácií
1. Objem finančných prostriedkov určených na dotácie v zmysle tohto VZN vyčlení
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku (ďalej len MsZ) ako časť rozpočtovaných príjmov
pri schvaľovaní rozpočtu mesta a jeho zmien na príslušný kalendárny rok v rámci
rozpočtovej položky „VZN – dotácie pre športové kluby“ ako samosprávne výdavky
na účely uvedené v čl. 1 tohto VZN.

Článok 4.
Kompetencie pri schvaľovaní dotácií
1. Pridelenie dotácie športovému klubu alebo obdobnému občianskemu
združeniu (ďalej len ŠK) v rámci rozpočtovej položky uvedenej v čl. 3, ods. 3
schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na návrh primátora mesta Kežmarok
/ďalej len primátor/.

ČASŤ III.
Článok 5.
Podmienky a postup pri poskytovaní dotácií
1. ŠK spĺňajúce podmienky z čl. 2 ods.1 VZN č. 6/2005 si môžu podať žiadosť, ktorej
súčasťou bude vyplnený dotazník zohľadňujúci „Bodovací systém ŠK“, ktorého vzor
zverejní Mestský úrad Kežmarok (ďalej len MsÚ) v Kežmarských novinách a na
internetovej stránke mesta bezodkladne po schválení tohto VZN. Ku vyplnenému
dotazníku doložia dôkazné materiály určené v bodovacom systéme ŠK. Takto
podložené žiadosti o dotáciu na nasledujúci rok ŠK predkladajú primátorovi najneskôr
do 30.septembra príslušného roka.
2. Primátor bezodkladne predloží žiadosti v zmysle tohto VZN Komisii mládeže a športu
na posúdenie v súlade s bodovacím systémom ŠK na vypracovanie návrhov na
poskytnutie dotácií. Oddelenie školstva potom pripraví posúdené návrhy na schválenie
Mestskému zastupiteľstvu prostredníctvom primátora.
3. Primátor po schválení dotácie ŠK Mestským zastupiteľstvom uzavrie v mene mesta
dohodu o poskytnutí dotácie so ŠK.
4. Dohoda musí obsahovať:
- výšku a účel použitia finančných prostriedkov
- vyhradenie práva kontroly efektívnosti využitia poskytnutých finančných prostriedkov
MsÚ Kežmarok
- veci, ktoré sa vylučujú z použitia dotácie
- formu bezplatnej pomoci mestu Kežmarok pri organizovaní mestských podujatí
- sankcie v prípade nedodržania účelu použitia dotácie a nedodržania finančných
predpisov a ďalších s VZN súvisiacich predpisov
- termín zúčtovania poskytnutej dotácie
5. Na základe tejto dohody zabezpečí MsÚ prevod stanovenej dotácie na účet žiadateľa –
ŠK
6. Na poskytnutie dotácie nemá ŠK právny nárok.
7. Kontrolu účelu použitia dotácie vykonáva MsÚ.

Článok 6.
Zúčtovanie dotácie
1. Prijímateľ dotácie sa zaväzuje poskytovateľovi dotácie (prostredníctvom Mestského úradu)
predložiť vyúčtovanie poskytnutej dotácie bezodkladne po jej použití, resp. použití jej časti,
najneskôr do 15.januára nasledujúceho roka na určenom formulári. K vyúčtovaniu
dotácie zároveň pripojí originál a fotokópiu účtovných dokladov preukazujúcich jeho
čerpanie, obsahujúce náležitosti určené zákonom o účtovníctve, ako aj prílohy k účtovným
dokladom (napr.prezenčné listiny, dodacie listy, potvrdenia o odovzdaní vecných cien,
príjemky, výdajky a pod.). Originály dokladov budú po kontrole spätne vrátené.
2. Prijímateľ dotácie sa zaväzuje nepoužité finančné prostriedky vrátiť na účet poskytovateľa
dotácie najneskôr do 31.januára nasledujúceho roka. O vrátení finančných prostriedkov
zašle Mestskému úradu v Kežmarku písomné avízo. Prijímateľ dotácie sa zväzuje
rovnakým spôsobom vrátiť aj finančné prostriedky v prípade, že včas a riadne nepredloží
vyúčtovanie podľa bodu 1. Čl.6.
3. Poskytovateľ dotácie je oprávnený v prípade omeškania s vrátením dotácie podľa bodu 2
Čl.6 vyúčtovať úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania
a prijímateľ dotácie je povinný vyúčtovaný úrok z omeškania zaplatiť na účet mesta
Kežmarok do 14 dní od doručenia vyúčtovania.

ČASŤ IV.
Záverečné ustanovenia
Článok 7.
Účinnosť
VZN schválilo MsZ v Kežmarku uznesením č.204/2005 dňa 15.12.2005.
Toto VZN nadobudlo účinnosť dňom 1.1.2006.
Doplnok č.1 schválilo MsZ v Kežmarku uznesením č.121/2006 dňa 11.5.2006.
Doplnok č.1 nadobudol účinnosť dňom 26.5.2006.
Doplnok č.2 schválilo MsZ v Kežmarku uznesením č.185/2006 dňa 22.8.2006.
Doplnok č.2 nadobudol účinnosť dňom 6.9.2006.
Doplnok č.3 schválilo MsZ v Kežmarku uznesením č.12/2008 dňa 31.1.2008.
Doplnok č.3 nadobudol účinnosť dňom 15.2.2008.

V Kežmarku dňa 15.2.2008

Ing. Igor Šajtlava
primátor mesta

Ing.Miroslav Perignáth
prednosta Mestského úradu

BODOVACÍ SYSTÉM ŠPORTOVÝCH KLUBOV
A) Personálne zabezpečenie klubu
1. Počet aktívne pôsobiacich trénerov, inštruktorov a cvičiteľov
s platnou licenciou v sezóne
Hodnotenie : 1 tréner -

1 bod

1.1 Bodový bonus za prácu s deťmi a mládežou
aktívny mládežnícky tréner, inštruktor, cvičiteľ-

2 body

Dôkaz: preukaz resp. licencia trénera, inštruktora, cvičiteľa

2. Zostava trénerov, inštruktorov a cvičiteľov podľa kvalifikácie
a licencie
Hodnotenie:

III. trieda - 1 bod
licencia C - 1 bod
II. trieda - 2 body
B - 2 body
I. trieda - 3 body
A - 3 body
DT
- 5 bodov
Dôkaz: preukaz resp. licencia trénera, inštruktora, cvičiteľa a zoznam
trénerov, inštruktorov, cvičiteľov s kvalifikáciou a licenciou

B) Športovci klubu
1. Počet aktívne pôsobiacich športovcov s platnou licenciou v sezóne
Hodnotenie: 1 športovec –

1 bod

Bodový bonus za prácu s deťmi a mládežou
1 žiak (vrátane prípravky) 3 body
1 kadet, dorastenec
2 body
1 junior
1 bod
1.2. Bodový bonus za umožnenie športovej aktivity pre starších občanov alebo
zdravotne
postihnutých občanov 3 body/jeden športovec
Dôkaz: Hráčske licencie, resp. registračné preukazy, súpiska družstva, rozpis súťaží,
vyžrebovanie

2. Počet družstiev zapojených do súťaží v sezóne
Hodnotenie: jedno družstvo-

1 bod

2.1 Bodový bonus za prácu s deťmi a mládežou
1 družstvo žiakov1 družstvo dorastencov, kadetov1 družstvo juniorovDôkaz: rozpis súťaží + vyžrebovanie

3 body
2 body
1 bod

C) Účasť družstiev v súťažiach v sezóne
Hodnotenie:

družstvo súťaž
V. liga
IV. liga
III. liga
II. liga
I. liga
Extraliga
Dôkaz: konečné, výsledkové tabuľky, listiny

body
1
2
3
4
7
10

D) Útvary talentovanej mládeže
Hodnotenie: športová trieda (ŠT)
školské športové stredisko ( ŠŠS)
Dôkazy: štatút ŠT, ŠŠS

jedna trieda
jedno oddelenie

10 bodov
10 bodov

E) Uplatnenie hráčov/čok v reprezentácii,
oblastných a krajských výberoch v aktuálnom
období
Hodnotenie:

oblasť
1 hráč
kraj
1 hráč
SR
1 hráč
Dôkaz: nominačné listiny príslušných zväzov

3 body
5 bodov
10 bodov

F) Uplatnenie hráčov/čok vo vyšších súťažiach v iných
kluboch
Hodnotenie:

jeden hráč/čka III. liga
3 body
II. liga
4 body
I. liga
7 bodov
Extraliga
10 bodov
Dôkaz: súpisky družstiev, v ktorých súťažiach štartujú
Poznámka: ŠK si môže uplatniť toto kritérium len na 1 rok

G)Počet stretnutí doma, u súpera, vzdialenosti
Hodnotenie:
Bodový bonus za
finančnú náročnosť
/preprava ku súperovi/
Dôkaz: žrebovanie

stretnutie doma
stretnutie u súpera
stretnutie u súpera do 50 km
stretnutie u súpera 51 – 100 km
stretnutie u súpera 101 – 150 km
stretnutie u súpera 151 – 200 km
stretnutie u súpera 201 – a viac

1 bod
2 body
1 bod
2 body
3 body
4 body
5 bodov

H) Rozpočet klubu, finančná náročnosť, pomoc mestu
Hodnotenie-náklady za uplynulú sezónu:
do 100 tis.Sk
do 3112,74 EUR

10 bodov

od 101 do 300 tis.Sk
20 bodov
od 3112,75 do 9338,22 EUR
nad 300 tis.Sk
30 bodov
nad 9338,23 EUR
Dôkaz: 1. čerpanie rozpočtu resp. náklady za uplynulú sezónu/cestovné, stravné, prenájom,
materiál, rozhodcovské/-ročná účtovná závierka
2. aktivity na pomoc mestu/názov, popis konkrétnej pomoci mestu vrátane finančného
posúdenia, vyhodnotenia, dátum realizácie/
30 bodov
Tento materiál bude spracovaný do dotazníka, ktorý musí byť neoddeliteľnou súčasťou
každej žiadosti o finančný príspevok z mesta.
Kluby k dotazníkom predložia dôkazné materiály potrebné k overeniu údajov, tieto budú
uvedené v dotazníku.

Ing. Igor Šajtlava
primátor mesta

Pri prevode SKK na EUR bol použitý konverzný kurz 30,1260 SKK/1 EUR.

DOTAZNÍK
ku Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kežmarok č. 6/2005 o poskytovaní
finančných príspevkov z vlastných príjmov mesta pre športové kluby (ďalej VZN)
I. I n f o r m á c i a o ž i a d a t e ľ o v i (podľa Stanov ŠK zaregistrovaných na MV SR)
I. 1. Identifikácia žiadateľa – športového klubu (ďalej ŠK)
Názov ŠK : ...........................................................................................................................
Jeho sídlo (poštová adresa) : ................................................................................................
IČO : ......................................
Štatutárny zástupca ŠK : .................................................................
Jeho telefón/fax : ................................................................., e-mail : .................................
Webová stránka : .................................................................
I. 2. Bankové spojenie ŠK
Názov a adresa banky : ........................................................................................................
Názov účtu : .........................................................................................................................
Číslo účtu a kód banky : ......................................................
II. P o d k l a d y p r e b o d o v a c í s y s t é m
II. 1. Personálne zabezpečenie klubu
II. 1.1. Zoznam aktívne pôsobiacich trénerov, inštruktorov a cvičiteľov s platnou
licenciou v sezóne ..........................
Meno a priezvisko

Pozícia v ŠK (tréner,
inštruktor, cvičiteľ, resp.
detto pre mládež)

kvalifikácia – aká, na
základe čoho

licencia , preukaz
kvalifikácie, platná-ý
od-do

Pokračujte prosím na priloženej doplnkovej tabuľke, ktorú si podľa tohto vzoru vyhotovíte sami.

Dôkaz: preukaz resp. licencia trénera, inštruktora, cvičiteľa.
II. 2. Športovci ŠK
II. 2.1. Zoznam aktívne pôsobiacich športovcov s platnou licenciou, ich uplatnenie
v reprezentácii SR, oblastných a krajských výberoch za svoj ŠK, v inom ŠK v sezóne
....................
Uplatnenie v inom ŠK
Meno a priezvisko
Kategória
Reprezentácia
oblastný, krajský výber,
SR – za svoj ŠK

(III.,II.,I. liga, extraliga),
uviesť o aký ŠK ide

Pokračujte prosím na priloženej doplnkovej tabuľke, ktorú si podľa tohto vzoru vyhotovíte sami.

Dôkaz: hráčske licencie, resp. registračné preukazy, súpiska družstva, rozpis súťaži,
vyžrebovanie, nominačné listiny príslušných zväzov.
II. 3. Účasť družstiev v súťažiach v sezóne ......................
II. 3.1. Zoznam družstiev zapojených do súťaží v sezóne
Družstvo
Kategória

Súťaž (I.-V. liga, extraliga)

Pokračujte prosím na priloženej doplnkovej tabuľke, ktorú si podľa tohto vzoru vyhotovíte sami.

Dôkazy : Rozpisy súťaží + vyžrebovanie, konečné výsledkové tabuľky, resp. výsledkové
listiny.
II. 4. Útvary talentovanej mládeže – aktuálny stav v sezóne .......................................
Vypísať v prílohe, o aké útvary ide – športová trieda, školské športové stredisko, aby bolo
jasné, o koľko tried, resp. oddelení ide, na aký druh športu a kategóriu sú zamerané.
Dôkazy : Štatút-y športovej triedy, školského športového strediska.
II. 5. Počet stretnutí doma, u súpera, vzdialenosti
II. 5.1. Prehľad stretnutí v sezóne ..........................
a) počet stretnutí doma : ..................
b) počet stretnutí u súpera : .............
Dôkaz : žrebovanie
II. 5.2. Prehľad stretnutí u súpera
stretnutie-stručný popis kde (mesto, obec)
Dátum

vzdialenosť z Kežmarku

Pokračujte prosím na priloženej doplnkovej tabuľke, ktorú si podľa tohto vzoru vyhotovíte sami.

Dôkaz : žrebovanie, prípadne propozície, rozpis a pod.
II. 6. Rozpočet klubu, finančná náročnosť, pomoc mestu
II. 6.1. Preukázateľné náklady ŠK podľa predchádzajúcej ročnej účtovnej závierky na
športovú činnosť :
a) cestovné v Sk .....................
b) stravné
.....................
c) nájom za priestory ..............
d) športový materiál ................
e) rozhodcovské ......................
f) iné súvisiace so športovou činnosťou (doplniť aké)...................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
spolu výdavky z f) .............................. Sk
Dôkaz : ročná účtovná závierka
Poznámka: Rubriku II.6.1. vyplní ŠK iba vtedy, ak si chce uplatniť body za finančnú náročnosť športovej
činnosti

II. 6.2. Prehľad aktivít na pomoc mestu
V prílohe tohto dotazníka doloží ŠK krátku správu, ktorá bude obsahovať :
a) názov, popis konkrétnej aktivity, pomoci mestu Kežmarok,
b) jej finančné krytie, vrátane celkových výdavkov ŠK (ak sú započítané v II.6.1., tak to
uviesť v tejto časti správy)
c) krátke vyhodnotenie aktivity, pomoci mestu (napr. koľko občanov mesta ŠK zaktivizoval,
z akej cieľovej skupiny, čo aktivitou dosiahol, do akej miery splnil jej zámer).
Dôkaz : táto krátka správa, ku ktorej stanovisko, resp. potvrdenie o aktivite, pomoci vydá
primátor alebo ním poverená osoba.

V .................................... dňa .......................

Počet príloh:

........................................................
pečiatka ŠK a podpis jeho štatutára

Ďalšie povinné prílohy k žiadosti o dotáciu podľa VZN č.6/2005:
-

-

-

-

-

potvrdenie(nie staršie ako 3 mesiace) Daňového úradu Kežmarok, Huncovská 1, 060
01 Kežmarok, že Váš ŠK nemá evidované daňové nedoplatky(k žiadosti je potrebné
doložiť kolok 3 €),
potvrdenie(nie staršie ako 3 mesiace) Sociálnej poisťovne, pobočky Poprad, 1.mája
4053/24, 058 01 Poprad, že Váš ŠK nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne
poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
potvrdenia(nie staršie ako 3 mesiace) nasledovných zdravotných poisťovní, že Váš ŠK
nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie:
- Zdravotná poisťovňa Dôvera, a.s., krajská pobočka Prešov, Levočská 3,
080 01 Prešov,
- Zdravotná poisťovňa Union, a.s., pobočka Poprad, Alžbetina ul.22, 058 01 Poprad,
- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Poprad, Tolstého 3631/1,
P.O.BOX 124, 058 01 Poprad,
potvrdenie(nie staršie ako 3 mesiace) mesta Kežmarok-Mestského úradu Kežmarok,
Oddelenia ekonomického,
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok, že Váš ŠK nemá evidované nedoplatky voči
mestu Kežmarok,
vyplnenie a potvrdenie priloženého čestného vyhlásenia.

Mesto Kežmarok

Čestné vyhlásenie
k žiadosti o dotáciu podľa VZN č.6/2005

Názov žiadateľa-športového klubu:
Meno a priezvisko osoby poverenej zastupovať žiadateľa, jej funkcia:
Sídlo žiadateľa:
Identifikačné číslo žiadateľa:

Týmto čestne vyhlasujem, že:
-

-

žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze,
v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku,
nie je voči žiadateľovi vedený výkon rozhodnutia,
žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa
osobitného predpisu.

Miesto:
Dátum:

..................................................
podpis a pečiatka

Mesto Kežmarok
Formulár
vyúčtovania dotácie mesta pre športový klub na rok ...............
podľa VZN č.6/2005
Názov ŠK:
Výška dotácie:
Číslo dohody:
Položka

Doklad

Skutočná výška čerpania(Sk)

Spolu:
Výška nepoužitých finančných
prostriedkov na vrátenie:
Zoznam príloh(dokladov):
1. Správa o použití dotácie
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
V Kežmarku dňa
........................................................
podpis štatutárneho zástupcu
a odtlačok pečiatky ŠK

