
 
ŽIADOSŤ O PRÍSPEVOK

č. 2022/002-

na projekt podpory športu v rámci výzvy č. 2022/002

"Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry"

Žiadateľ

Identifikácia žiadateľa

Identifikačné údaje žiadateľa
Názov subjektu

Ulica a číslo

Obec

PSČ

IČO

IČ DPH

DIČ

Právna forma

Registračné číslo

Registrátor

Dátum registrácie

Štatutár 1: Meno Priezvisko

Štatutár 1: Funkcia

IBAN

Webové sídlo

Sociálne médiá

Adresa elektronickej pošty
žiadateľa

Korešpondenčná adresa

Ulica, súpisné a orientačné
číslo



Obec / Mesto 

PSČ

Kontaktná osoba zodpovedná za žiadosť

Titul, meno a priezvisko
kontaktnej osoby

Telefónne číslo kontaktnej
osoby

Adresa elektronickej pošty
kontaktnej osoby

Projekt

Názov projektu

Popis projektu a účel

Umiestnenie projektu

Vyšší územný celok

Okres

Mesto/Obec/Mestská časť

Ulica, súpisné a orientačné
číslo*

Katastrálne územie*

Číslo parcely*

Harmonogram projektu

Príprava projektu

Realizácia projektu

Predpokladaný termín
finančného ukončenia
projektu

Podrobnosti projektu

Stav obstarávania

Typ investície



Využitie na účely telesnej a
športovej výchovy

Prispôsobenie športoviska pre
pohybovo znevýhodnených
obyvateľov

Zoznam subjektov využívajúcich športovú infraštruktúru

IČO subjektu Počet športovcov Využitie ročnej časovej kapacity infraštruktúry

Názov subjektu 0.00 %

 0 0.00 %

Podpora reprezentácie a významných športových podujatí

Rozpočet a príspevok

Požadovaná výška príspevku

Uveďte požadovanú výšku
príspevku

Položkový rozpočet projektu vrátane Výkaz výmer

Sumárny rozpočet projektu rozdelený na oprávnené a neoprávnené výdavky

Oprávnené výdavky Suma DPH Doklad Neoprávnené výdavky Suma DPH

 0,00 €     0,00 €  

Zoznam zdrojov spolufinancovania žiadateľa

Zdroj spolufinancovania Výška finančných prostriedkov Doklad preukazujúci zabezpečenie prostriedkov

 0,00 €  

REKAPITULÁCIA

CELKOVÁ HODNOTA
PROJEKTU



ODPOČET DPH

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

SPOLUFINANCOVANIE
ŽIADATEĽA

POŽADOVANÝ PRÍSPEVOK

PODIEL PRÍSPEVKU 0.00 %

PODIEL SPOLUFINANCOVANIA
ŽIADATEĽA

0.00 %

CELKOM 0.00 %

ADMINISTRATÍVNY POPLATOK

Zoznam príloh

Povinné prílohy

Prílohy ku kritériám hodnotenia

Nepovinné prílohy

Súhlas

Čestne vyhlasujem/e, že: ✖ mám/e vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,

✖ mám/e spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov podľa § 66 a 67
Zákona o Športe,

✖ pri výbere dodávateľa budem/e postupovať v súlade so zákonom č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a vyberiem/e dodávateľa otvoreným,
transparentným a nediskriminačným výberovým konaním v súlade s
príslušnými právnymi predpismi: Som/sme si vedomý/í možných trestných
následkov a sankcií, ktoré vyplývajú z uvedenia nepravdivých alebo
neúplných údajov. Zaväzujem/e sa bezodkladne písomne informovať o
všetkých zmenách, ktoré sa týkajú vyššie uvedených údajov a skutočností,



✖ člen/ovia štatutárneho orgánu žiadateľa je/sú bezúhonný/í,

✖ informácie uvedené v tejto žiadosti a jej prílohách sú úplné a pravdivé,

✖ som/sme si vedomý/í právnych následkov poskytnutia nepravdivých
informácií.

✖ dolu podpísaná/é osoba/y je oprávnená/sú oprávnené na podpis tejto
žiadosti v súlade so stanovami,

Ochrana osobných údajov ✖ Súhlasím/e so zhromažďovaním, spracovávaním a zverejňovaním
poskytnutých údajov v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/2018
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu Podpis Pečiatka Dátum podpisu

   



Štátna pomoc

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

žiadateľa o poskytnutie príspevku na základe výzvy č. 2022/002 v rámci programu "Výstavba, rekonštrukcia
a modernizácia športovej infraštruktúry"

pre účely posúdenia projektu z hľadiska pravidiel v oblasti štátnej pomoci

1. Názov/predmet projektu - účel a miesto

2. Žiadateľ (realizátor predmetu projektu)

Názov

Právna forma

Sídlo/adresa

IČO

Typ podniku

Kontaktná osoba

Telefón

E-mail

3. Budú finančné prostriedky použité na športovú infraštruktúru?

Budú finančné prostriedky
použité na športovú
infraštruktúru?

4. Bude športová infraštruktúra, ktorá je predmetom projektu, prístupná jednotlivým užívateľom za
rovnakých podmienok?

V prípade, že športová
infraštruktúra, ktorá je
predmetom projektu, nebude
prístupná jednotlivým
užívateľom za rovnakých
podmienok, žiadateľ uvedie,
ktorý/é subjekt/y bude/ú
zvýhodnený/é, akým
spôsobom a z akého dôvodu:

5. Je športová infraštruktúra, ktorá je predmetom projektu, budovaná výlučne pre učitú hospodársku



činnosť - napríklad pre konkrétny profesionálny športový klub?

Je športová infraštruktúra,
ktorá je predmetom projektu,
budovaná výlučne pre učitú
hospodársku činnosť -
napríklad pre konkrétny
profesionálny športový klub?

6. Účel využitia športovej infraštruktúry

Podiel hospodárskej činnosti 0.00 %

Podiel nehospodárskej činnosti 0.00 %

7. Vyhlásenie o poskytnutí pomoci

8a. Informácie týkajúce sa projektov výlučne nehospodárskeho charakteru

Vykonávate okrem činnosti
nehospodárskeho charakteru,
ktorá má byť predmetom
podpory, aj hospodárske
činnosti?

Ak NIE, prejdite priamo na bod 9. Ak ÁNO, doplňte nasledujúce odpovede na
otázky:

8b. Informácie týkajúce sa projektov nehospodárskeho charakteru s doplnkovým hospodárskym využitím (v
rozsahu do 20% celkovej ročnej kapacity)

Primárne bude podporená
nehospodárska činnosť

Hospodárska činnosť bude
sprievodnou činnosťou a
spotrebuje rovnaké vstupy
ako základné nehospodárske
činnosti

Hospodárske využitie
nepresiahne 20% celkovej
ročnej kapacity počas celej
doby udržateľnosti projektu

Hospodárske využitie je a
bude pravidelne sledované zo
strany žiadateľa

Frekvencia vyhodnocovania
uvedenej podmienky

V prípade hospodárskych
činností smerujúcich k
subjektom vykonávajúcim



hospodársku činnosť (napr.
prenájom priestorov), budú
tieto vykonávané za trhových
podmienok a za trhové ceny,
aby sa predišlo možnej štátnej
pomoci/minimálnej pomoci na
ďalšej úrovni

Plnenie uvedených podmienok
bude sledované počas
obdobia realizácie projektu a
počas obdobia udržateľnosti
projektu

8c. Informácie týkajúce sa projektov hospodárskeho charakteru

Slúži, resp. bude slúžiť
športová infraštruktúra
takmer výhradne miestnemu
obyvateľstvu?

Ak NIE, uveďte bližšie
informácie pre zhodnotenie
možného vplyvu na vnútorný
obchod medzi členskými
štátmi EÚ

Je športová infraštruktúra
umiestnená v cezhraničnom
regióne?

Využíva sa športová
infraštruktúra na organizáciu
medzinárodných podujatí (pri
existujúcej infraštruktúre)?

Plánuje sa športová
infraštruktúra využívať na
organizáciu medzinárodných
podujatí po poskytnutí
pomoci?

Je pravdepodobné, aby ste
vďaka poskytnutej pomoci na
predmetnú infraštruktúru
prilákali návštevníkov z iných
členských štátov?

Poskytujú zahraničné subjekty
v regióne služby, ktoré by
konkurovali službám
ponúkaným športovou
infraštruktúrou, alebo máte
vedomosť o záujme takýchto
subjektov poskytovať takéto
služby?

Je pravdepodobné, aby
investori mali záujem o



zrealizovanie investičného
projektu, resp. prejavili takýto
záujem?

Vykonávate svoje aktivity aj v
zahraničí?

Plánujete rozšíriť svoje aktivity
do zahraničia vďaka
poskytnutiu pomoci?

9. Súhlas so zhromažďovaním, spracovávaním a zverejňovaním poskytnutých údajov

Čestne vyhlasujem, že ✖ všetky informácie uvedené v tomto vyhlásení sú úplné a pravdivé,

✖ som si vedomý právnych následkov poskytnutia nepravdivých informácií,

✖ som oprávnený na podpis tohto vyhlásenia v súlade so stanovami alebo
zriaďovacou listinou,

a zároveň sa zaväzujem ✖ zabezpečiť, že predmet projektu bude slúžiť danému účelu po dobu
minimálne 5 rokov od uvedenia do prevádzky alebo od ukončenia realizácie
projektu, pokiaľ je športová infraštruktúra, ktorá je predmetom projektu v
prevádzke; ak táto podmienka nebude dodržaná, vznikne povinnosť vrátiť
všetky prijaté finančné prostriedky,

✖ viesť podrobnú evidenciu o využívaní predmetu účelu pre účely následnej
kontroly,

✖ sprístupniť kontrolu poskytovateľovi prostriedkov alebo orgánu
oprávnenému na výkon kontroly.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu Podpis Pečiatka Dátum podpisu

   

Fond na podporu športu
Príkopova 3255/6
831 03 Bratislava
projekty.infrastruktura@fnps.sk
www.fnps.sk


