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Často kladené otázky k Výzve č.2020/001 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci 

programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ zo dňa 31.12.2020. 

 

1. Kedy bude pre žiadateľov zverejnený formulár žiadosti o poskytnutie príspevku ?  

- Formulár žiadosti o poskytnutie príspevku bude zverejnený na webovej stránke FNPŠ najneskôr do 

31.1.2021. Vlastný vzor formuláru nebude fondom akceptovaný. 

 

2. Môže byť oprávneným žiadateľom aj novovzniknutá športová organizácia? 

- Áno, jej zameranie však musí byť športové, musí mať v predmete činnosti športovú činnosť 

 

3. Je stavebné povolenie povinnou súčasťou žiadosti ? 

- Ak to charakter projektu vyžaduje podľa Stavebného zákona, žiadatelia sú povinní v rámci tejto výzvy 

predložiť právoplatné stavebné rozhodnutie, nie je ho možné doložiť dodatočne. 

 

4. Je podmienkou ukončené verejné obstarávanie ? 

- Ak projekt spĺňa povinnosť verejného obstarávania, k dátumu podania žiadosti nemusí byť toto 

verejné obstarávanie ukončené, žiadateľ však musí v predložiť relevantný dôkaz,  (link z vestníka 

Úradu pre verejné obstarávanie), že bolo začaté. 

 

5. Aká je minimálna výška príspevku Fondu na podporu športu? 

- Fond poskytuje príspevok minimálne vo výške 50 tisíc €. To znamená, že hodnota oprávnených 

nákladov projektu je minimálne 100 tis.€. 

 

6. Môže jeden žiadateľ /subjekt požiadať o príspevok na viac projektov/športovísk ?  

- Nie, jeden žiadateľ/subjekt môže požiadať len o  príspevok na jeden projekt/športovisko. 

 

7. Musí projekt zahŕňať prístup a možnosť športovania aj pre zdravotne postihnutých ?  

- Áno, v zmysle bodu 6, podmienky pre poskytnutie príspevku, písm. f) a o). Bezbariérovosť projektu 

zvyšuje šancu jeho schválenia, to znamená, že žiadateľ môže získať vyšší počet bodov. 

 

8. Je striktnou podmienkou preukázania schopnosti spolufinancovania v prípade VÚC/obce uznesenie 

Zastupiteľstva VÚC/obce o schválení spolufinancovania? 

− Áno, v zmysle bodu 6 písm.l) výzvy, uznesenie  je potrebné.  Odporúčame žiadateľom, aby v tejto veci 

využili možnosť hlasovania Per rollam. 

 

Odpovede na otázky od žiadateľov budú priebežne zverejňované v tomto dokumente. 

 

Posledná aktualizácia : 22.1.2021. 
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