
K bodu rokovania: č.  8 
 

 
 

        Spišská Nová Ves,  21. 10. 2019 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 29. 10. 2019 
 

PREDMET:  POSKYTNUTIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV PRE ŠPORTOVÉ KLUBY 
 

 

Predkladá:  Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta    

Spracovala:   Ing. Andrea Jančíková 
                           
Prerokované:   na zasadnutí Komisie športu pri MsZ v Sp. Novej Vsi 14. 10. 2019 
 
 
Podpisy:  
 
 
  
Návrh na uznesenie:  
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
 
1. schvaľuje  
poskytnutie mimoriadnej dotácie pre športové kluby: 

a) Hokejový klub Spišská Nová Ves     15 000 € 
b) Futbalový klub Spišská Nová Ves 15 000 € 
c) BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 15 000 €  
d) Volejbalový klub Spišská Nová Ves   1 000 € 
e) Športový klub basketbalu dievčat   1 000 € 
f) Floorballový  club Young Arrows SNV   500 € 
g) FbK Kométa Spišská Nová Ves      500 € 

 
2. ukladá 
zabezpečiť zmluvný prevod finančných prostriedkov v prospech jednotlivých športových klubov  
Z: Ing. Andrea Jančíková 
T: 15. 11. 2019 
 
 
 
 



Poskytnutie dotácií v zmysle VZN 6/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 
Spišská Nová Ves 
 
Prijatím VZN č. 6/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves boli stanovené 
kompetencie rozhodovania o poskytnutí dotácií nad 1 000 € Mestskému zastupiteľstvu 
v Spišskej Novej Vsi. 
 
Primátor mesta Ing. Pavol Bečarik predkladá návrh na poskytnutie mimoriadnych dotácií  
pre uvedené športové kluby:  
 
Žiadateľ:       Odporúčané  prideliť            
1. Hokejový klub Spišská Nová Ves            15 000 € 
2. Futbalový klub Spišská Nová Ves                15 000 € 
3. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves        15 000 € 
4. Volejbalový klub Spišská Nová Ves     1 000 € 
5. Športový klub basketbalu dievčat                      1 000 € 
6. Floorballový  club Young Arrows SNV        500 € 
7. ŠK FbK Kométa Spišská Nová Ves         500 € 
 
Pre kompletnosť uvádzame prehľad poskytnutých dotácií vyššie uvedeným  športovým kubom 
v roku 2019: 

P. č. ŠPORTOVÝ KLUB 

Pridelená 
dotácia  
 na základe 
uznesenia MsZ  
č. 556/2018  
z 29. 11. 2018 

Pridelená 
dotácia   
na základe 
uznesenia 
MsZ č. 
68/2019  
z 13. 6. 2019 

 

Rezerva 
primátora 

Poznámka 

1. Hokejový klub SNV 32 000 € 26 000 €   

2. 
Futbalový klub NOVES 
SNV 

30 000 €  26 000 € 500 

9. ročník 
Memoriálu 
Alexandra Nagya  
vo futbale bývalých 
hráčov 

3. 
BK 04 AC LB SNV  
(Basketbalový klub)  

15 000 € 23 000 €   

4. Volejbalový klub  SNV 2 500 € 3 000 € 

700 € 
Záverečný  
turnaj M SR  
vo volejbale 
kadetiek 

700 € 
Medz. volejbalový 
turnaj ml. a st. 
žiačok v Bílovci (ČR) 

5. ŠK basketbalu dievčat 4 000 € 4 000 €  

6. 
Floorball club – Young 
Arrows SNV 

2 000 € 2 000 €  

7. ŠK  FbK Kométa (florbal) 1 900 € 2 000 €  

 
 
       Ing. Pavol Bečarik 
          primátor mesta 



MESTSKY URAD
Formulár žiadosti "'\ ŠSKÁ NOVÁ VES

o poskytnutie finančnej dotácie v zmysle VZN ~V_.Frr.~rt=:...=:..:...:.:....:~=-=-~.:....:=:..",-,.---

iIDOSLO 2 J. II- 2018
Žiadater- názov, adresa: l) f-.---- ....--.-! , '-'T'---'-

! c.s.o W~f,,.,,)11O~J OilDE.fNIE /,Il. ,{?/J
Hokejový klub Spišská Nová Ves, T. Vansovej 1, 05201 Spišská Nová' '-' ' "-1 .-.--
Š ' , v. d l' k k Zl elllO SP'5l' '7 r\ C.}- I v-a .•V1J1Etatutarny zastupca zla atera, onta t:..J-JJ- .. _--' -- - ..-
Mgr. Peter Potenga, riaditeľ HK SNV, , hokejovyklubsnv@gmail.com
Právna forma: 3)

Občianske združenie .i a: oé) " 1
Zápis v registri Min.vnútra SRpod číslom VSS/I-900j90-5910-1t zo dňa ••••: ••~..•.•..'::~.1~...4}

Právna subjektivita: S)

- ~"'O
Číslo bankového účtu:
IBAN: SK85 5600000000345225 3002

IČO: 6) 17151261
DIČ: 7) 2020719118
IČ DPH: 8) SK2020719118

Názov projektu, úlohy, akcie: 9)

Hokejový klub Spišská Nová Ves
Termín a miesto realizácie:
1.1.2019 - 31.12.2019
Odôvodnenie žiadosti a forma účasti mesta: : 10)

Spolufinancovanie

Charakteristika konkrétnej úlohy, projektu, akcie: ll)

Zabezpečenie fungovania všetkých kategórii Hokejového klubu Spišská Nová Ves, tréningového
procesu všetkých kategórii, účasť v jednotlivých súťažiach, organizácia a zabezpečenie hokejových
stretnutí.

Celkový rozpočet projektu rozčlenený na príjmy a výdavky vrátane špecifikácie výdavkov
- v zmysle § 4, pís. e) VZN č. 6/2013: 12)

Celkové plánované výdavky na rok 2011 {J. 390000,- Eur
Plánované príjmy na rok 2019 vrátane dotácie od mesta 255.000,- Eur

Celková výška dotácie požadovanej od mesta: 13)

150.000 Eur

Predpokladaný prínos pre mesto a jeho obyvaterov:
Reprezentácia mesta v hokejových súťažiach všetkých kategórii, tréningový proces pre deti
a mládež.

POVINNÉ PRíLOHY:
1. Doklady preukazujúce oprávnenie vykonávať činnosť, na ktorú má byť dotácia poskytnutá (napr.
živnostenský list, zápis v obchodnom registri a pod.) - v zmysle § 4, pís. b) VZN č. 6/2013
2. Prehlásenie, že žiadateľ nie je v likvidácii, v konkurze alebo že na neho nebol zrušený konkurz
pre nedostatok majetku - v zmysle § 4, pís. d) VZN č. 6/2013

'. ,se:::::::::

•••



1) Presná identifikácia žiadateľa o poskytnutie dotácie v súlade s výpisom z registra: Názov, adresa,
resp. sídlo, PSČ
2) Titul, meno a priezvisko, funkcia, telefonický kontakt, e-mailová adresa
3) Napr. s. r. o., a. S., nezisková organizácia, príspevková organizácia, rozpočtová organizácia,
spolok, združenie, občianske združenie, cirkev, atď.
4) Uviesť druh registra, napr. obchodný, živnostenský, register Krajského úradu, register MV SR
S) Pokia!' sa jedná o organizačnú jednotku treba preukázať právnu subjektivitu stanovenú
zriaďovate!'skou listinou, štatútom, rozhodnutím najvyššieho orgánu, stanovami, atď. - povinná
príloha
6) Identifikačné číslo pridelené Štatistickým úradom SR
7) Daňové identifikačné číslo pridelené príslušným daňovým úradom
8) V prípade neplatcu DPH vyplniť "Nie je platcom DPH"
9) Napr. Spišské zborové dni
10) Forma účasti mesta - napr. sponzor, spoluorganizátor, záštita, spolufinancovanie
ll) Popis a charakteristika projektu či úlohy, na ktorý žiadate!' požaduje dotáciu. Popísať zámery,
ciele a výsledky projektu, úlohy, akcie.
12) Vyčísliť celkovú potrebu finančných prostriedkov na projekt, akciu s rozčlenením na účel
použitia - napr. prepravné, cestovné, účastnícky poplatok, poistenie, propagácia, atď. Z celkového
rozpočtu vyčleniť čiastku požadovanú od mesta aj s určením účelu, vyčísliť vlastnú finančnú
spoluúčasť, vyčísliť finančnú spoluúčasť ďalších subjektov1. Uviesť celkovú výšku požadovanej dotácie od mesta

Rozpočet športového klubu:

VÝDAVKY 390 ODO,· EUR
Dopravné, cestovné 65.000,· Eur
Štartovné poplatky, štartovné za zahranič. hráčov 15.000,· Eur
Registračné poplatky 2.000,· Eur
Nájom špor. objektov 5.000,· Eur
Materiálne vybavenie 45.000,· Eur
Náklady na regeneráciu 4.000,· Eur
licenčné poplatky 5.000,· Eur
Vklady do súťaží 2.000,· Eur
Iné: Odmeny trénerov mládeže 54.000,· Eur
Iné: Lekársky dohľad pri súťažných stretnutiach 8.000,· Eur
Iné: Organizačné zabezpečenie súťažných stretnutí 9.000,· Eur
Iné: Strava, ubytovanie - súťažné stretnutia 20.000,· Eur
Iné: Hygienické potreby 2.000,· Eur
Iné: Lekárske prehliadky 2.000,· Eur
Iné: Seniorské mužstvo 120.000,· Eur
Iné: Ostatné výdavky (pomocné funkcie pri

25.000,· Eur
organizovaní stretnutí

Ubytovanie 4.000,· Eur
Náklady na sústredenie: Strava 1.500,· Eur

Doprava 1.500,· Eur
PRíJMY: 255.000,· EUR
Vlastné 100.000,· Eur
Štátna dotácia 120.000,· Eur
2 % z dane 5.000,· Eur
Iné, napr. ďalšie sponzorské (bez dotácie mesta) 30.000,· Eur

[
. • .' l . _ ~._,~ . ; ~. i , o' i.



MESTSKY URAD
Formulár žiadosti "'\ ŠSKÁ NOVÁ VES

o poskytnutie finančnej dotácie v zmysle VZN ~V_.Frr.~rt=:...=:..:...:.:....:~=-=-~.:....:=:..",-,.---

iIDOSLO 2 J. II- 2018
Žiadater- názov, adresa: l) f-.---- ....--.-! , '-'T'---'-

! c.s.o W~f,,.,,)11O~J OilDE.fNIE /,Il. ,{?/J
Hokejový klub Spišská Nová Ves, T. Vansovej 1, 05201 Spišská Nová' '-' ' "-1 .-.--
Š ' , v. d l' k k Zl elllO SP'5l' '7 r\ C.}- I v-a .•V1J1Etatutarny zastupca zla atera, onta t:..J-JJ- .. _--' -- - ..-
Mgr. Peter Potenga, riaditeľ HK SNV, , hokejovyklubsnv@gmail.com
Právna forma: 3)

Občianske združenie .i a: oé) " 1
Zápis v registri Min.vnútra SRpod číslom VSS/I-900j90-5910-1t zo dňa ••••: ••~..•.•..'::~.1~...4}

Právna subjektivita: S)

- ~"'O
Číslo bankového účtu:
IBAN: SK85 5600000000345225 3002

IČO: 6) 17151261
DIČ: 7) 2020719118
IČ DPH: 8) SK2020719118

Názov projektu, úlohy, akcie: 9)

Hokejový klub Spišská Nová Ves
Termín a miesto realizácie:
1.1.2019 - 31.12.2019
Odôvodnenie žiadosti a forma účasti mesta: : 10)

Spolufinancovanie

Charakteristika konkrétnej úlohy, projektu, akcie: ll)

Zabezpečenie fungovania všetkých kategórii Hokejového klubu Spišská Nová Ves, tréningového
procesu všetkých kategórii, účasť v jednotlivých súťažiach, organizácia a zabezpečenie hokejových
stretnutí.

Celkový rozpočet projektu rozčlenený na príjmy a výdavky vrátane špecifikácie výdavkov
- v zmysle § 4, pís. e) VZN č. 6/2013: 12)

Celkové plánované výdavky na rok 2011 {J. 390000,- Eur
Plánované príjmy na rok 2019 vrátane dotácie od mesta 255.000,- Eur

Celková výška dotácie požadovanej od mesta: 13)

150.000 Eur

Predpokladaný prínos pre mesto a jeho obyvaterov:
Reprezentácia mesta v hokejových súťažiach všetkých kategórii, tréningový proces pre deti
a mládež.

POVINNÉ PRíLOHY:
1. Doklady preukazujúce oprávnenie vykonávať činnosť, na ktorú má byť dotácia poskytnutá (napr.
živnostenský list, zápis v obchodnom registri a pod.) - v zmysle § 4, pís. b) VZN č. 6/2013
2. Prehlásenie, že žiadateľ nie je v likvidácii, v konkurze alebo že na neho nebol zrušený konkurz
pre nedostatok majetku - v zmysle § 4, pís. d) VZN č. 6/2013

'. ,se:::::::::

•••



1) Presná identifikácia žiadateľa o poskytnutie dotácie v súlade s výpisom z registra: Názov, adresa,
resp. sídlo, PSČ
2) Titul, meno a priezvisko, funkcia, telefonický kontakt, e-mailová adresa
3) Napr. s. r. o., a. S., nezisková organizácia, príspevková organizácia, rozpočtová organizácia,
spolok, združenie, občianske združenie, cirkev, atď.
4) Uviesť druh registra, napr. obchodný, živnostenský, register Krajského úradu, register MV SR
S) Pokia!' sa jedná o organizačnú jednotku treba preukázať právnu subjektivitu stanovenú
zriaďovate!'skou listinou, štatútom, rozhodnutím najvyššieho orgánu, stanovami, atď. - povinná
príloha
6) Identifikačné číslo pridelené Štatistickým úradom SR
7) Daňové identifikačné číslo pridelené príslušným daňovým úradom
8) V prípade neplatcu DPH vyplniť "Nie je platcom DPH"
9) Napr. Spišské zborové dni
10) Forma účasti mesta - napr. sponzor, spoluorganizátor, záštita, spolufinancovanie
ll) Popis a charakteristika projektu či úlohy, na ktorý žiadate!' požaduje dotáciu. Popísať zámery,
ciele a výsledky projektu, úlohy, akcie.
12) Vyčísliť celkovú potrebu finančných prostriedkov na projekt, akciu s rozčlenením na účel
použitia - napr. prepravné, cestovné, účastnícky poplatok, poistenie, propagácia, atď. Z celkového
rozpočtu vyčleniť čiastku požadovanú od mesta aj s určením účelu, vyčísliť vlastnú finančnú
spoluúčasť, vyčísliť finančnú spoluúčasť ďalších subjektov1. Uviesť celkovú výšku požadovanej dotácie od mesta

Rozpočet športového klubu:

VÝDAVKY 390 ODO,· EUR
Dopravné, cestovné 65.000,· Eur
Štartovné poplatky, štartovné za zahranič. hráčov 15.000,· Eur
Registračné poplatky 2.000,· Eur
Nájom špor. objektov 5.000,· Eur
Materiálne vybavenie 45.000,· Eur
Náklady na regeneráciu 4.000,· Eur
licenčné poplatky 5.000,· Eur
Vklady do súťaží 2.000,· Eur
Iné: Odmeny trénerov mládeže 54.000,· Eur
Iné: Lekársky dohľad pri súťažných stretnutiach 8.000,· Eur
Iné: Organizačné zabezpečenie súťažných stretnutí 9.000,· Eur
Iné: Strava, ubytovanie - súťažné stretnutia 20.000,· Eur
Iné: Hygienické potreby 2.000,· Eur
Iné: Lekárske prehliadky 2.000,· Eur
Iné: Seniorské mužstvo 120.000,· Eur
Iné: Ostatné výdavky (pomocné funkcie pri

25.000,· Eur
organizovaní stretnutí

Ubytovanie 4.000,· Eur
Náklady na sústredenie: Strava 1.500,· Eur

Doprava 1.500,· Eur
PRíJMY: 255.000,· EUR
Vlastné 100.000,· Eur
Štátna dotácia 120.000,· Eur
2 % z dane 5.000,· Eur
Iné, napr. ďalšie sponzorské (bez dotácie mesta) 30.000,· Eur

[
. • .' l . _ ~._,~ . ; ~. i , o' i.



Formulár iladosti
o poskytnutie finančnej dotácie v zmysle VZN č. 6/2013

Žiadater- názov, adresa: BK 04 AC LB Spišská Nová Ves, Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves

Štatutárny zástupca žladateľa, kontakt:
1. Mgr. Rastislav Javorský, predseda klubu,
2. Ľubomír Slaninka, štatutár klubu,

_: •• : __ ._ •__ , I

Právna forma: občianske združenie

Zápis v registri MV SRpod číslom WS/1-900/90-24062 zo dňa 07·r·"2004rvÚÚ~TSI~·); l)RAD'
Právna subjektivita: áno I SPIŠSKA NOvA VES

t'" """"" ..-, '.---" _,o •• ,., .•••• _ •• ~ •.•• ",'. '

Čfslo bankového účtu: 1876098756/0200, Všeobecná úverová ba~ka ~.s. ')" 11 2018
IBAN: SK4402000000001876098756 ! tiť·'il o L ~ .. ,

~t~~:;::EJ;:S5217 [f;2~.:!~~~P:~J
Názov projektu, úlohy, akcie: Basketbalová extraliga mužov, celoslovenské súťaže mládežníckych
a žiackych družstiev

Termín a miesto realizácie: Rok 2019, športová hala Spišská Nová Ves

Odôvodnenie žiadosti a forma účasti mesta: BK 04 AC LB Spišská Nová Ves je účastník najvyššej
celoslovenskej basketbalovej súťaže. V ôsmich družstvách reprezentuje BK 04 a Mesto Spišská
Nová Ves 175 športovcov. Príspevok je požadovaný na zabezpečenie športovej činnosti družstiev
v súťažiach v priebehu roka ~: 2.()ŕlJ A ~

Charakteristika konkrétnej úlohy, projektu, akcie: Podpora žiackeho, mládežníckeho a mužského
basketbalu pri účasti na celoslovenských súťažiach.

Celkový rozpočet projektu rozčlenený na príjmy a výdavky vrátane špecifikácie výdavkov
- v zmysle § 4, pís. e) VZN Č. 6/2013: 200000,- €

Celková výška dotácie požadovanej od mesta: 75000,- €

Predpokladaný prínos pre mesto a jeho obyvaterov:

I

•.tij"'--- \\ Sni!:!: íl. Iil"v," V,.e
I

~1 SpišSká Nová Ves

príloha: Rozpočet BK 04 AC LB Spišská Nová Ves na 2()11~j16 %
20 ŕSf {lf)t:9'



POVINN~ PRfLOHY:
1. Doklady preukazujúce oprávnenie vykonávať činnosť, na ktorú má byť dotácia poskytnutá (napr.
živnostenský list, zápis v obchodnom registri a pod.) - v zmysle § 4, pís. b) VZN č. 6/2013
2. Prehlásenie, že žiadateľ nie je v likvidácii, v konkurze alebo že na neho nebol zrušený konkurz
pre nedostatok majetku - v zmysle § 4, prs. d) VZN č. 6/2013

VÝDAVKY
Dopravné, cestovné
Štartovné poplatky
Registračné poplatky
Nájom špor. obiektov
Materiálne vybavenie
Náklady na regeneráciu
licenčné poplatky
Vklady do súťaží
Členské poplatky
Iné:
Iné:

Ubytovanie
Náklady na sústredenie: Strava

Doprava
PRfJMY:
Vlastné 9500,- €
Štátna dotácia 6000,- €
2 % z dane 2400,-€
Iné, napr. ďalšie sponzorské (bez dotácie mesta) 95000,- €

./



Rozpočet BK 04 AC LB Sp.Nová Ves zo sezóny 2018/2019
Vklady do súrd!, hráčske licencie Suma CELKOM
Celoslovenskésúťaže /M,JI
Muži 10 000,00 €
Mládež 6200,OO€
Vklady do súfUf, licencie družstva, hráčske licencie 16200,OO€ 16200,OO€
Mzda EXTRALIGA (hráči, tréneri, manaaer ....) Suma
8x 11 000 88 000,00 €
Lekárske prehliadky spolu 88000,OO€ 88000,00 €
Doprava družstiev na majstrovské stretnutia Suma
Muži 18100,00€
Mládež 20 700,OO€
Doprava spolu 38800,OO€ 38800,OO€
Stravné pri zápasoch vonku Suma
Muži 2300.00€
Mládež 3 soo.oo s
Stravné spolu 5800,OO€ 5800,00€
Ubytovanie pri zápasoch vonku Suma
Mládež 7200,00€
Ubytovanie na zápasoch vonku spolu 7200,OO€ 7200,00 €
Odmeny trénerov mládežnickych družstiev Suma
Mládež 14600,00 €
Odmeny trénerov mládežnickych družstiev 14600,OO€ 14600,00€
Réžia domácich zápasov - mládež Suma
rozhodcovia S 800,00€
pomocni rozhodcovia 3800,00€
Réžia domácich zápasov 9600,OO€ 9600,00€
Pripravné zápasv a turnaje na domácej palubovke Suma
rozhodcovia 2000,OO€
pomocni rozhodcovia 1300,00€
Vecné ceny na 6 turnalov 900,00E
Pripravné turnaje a zápasy spolu 4200,OO€ 4200,00 €
Prípravné zápasy a turnaje na palubovke súpera Suma
Muži "A" 1 2OO,OO€
Juniori 1 SOO,OO€
K, sž, MŽ, Mini /8 turnajovl 800,OO€
Prlpravné zápasy a turnaie vonku 3 SOO,OO€ 3500,00€

. Prenájom telocvični Suma
SPoS 1200,00 €
ZSSHSaO 3000,00€
Prenájom telocvični spolu 4200,OO€ 4200,00€

. Materiálne zabezpečenie Suma
rozlišovacie dresy SOO,OO€
dresy 2 SOO,OO€
ionlové nápoje 900,00€
tejpy a podtejpy 1000,00 €
drobné výdaje - (VIP, lekár, poplatky, policia ..) 3000,OO€
Materiálne zabezpečenie 7900,OO€ 7900,OO€

INáklady BK 04 AC LB celkom 200 ooo,oo€

2.

3.

4.

5,

6,

7,

8.

9,

10

11



Žiadateľ: 1)

Volejbalový klub Spišská Nová Ves, o.z.
Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves, 052 01

Formulár žiadosti ." .: .
o poskytnutie finančnej dotácie v zmysle t;zN č. 6*013 :~r<Y lJ~AD .

: ...S.Pl~'';'~i~L"l.JtQyt-~.y'~_....j
I

Štatutárny zástupca žiadateľa: 2)

Ing. Igor Murko - predseda VK SNV,

Právna forma: 3)

Občianske združenie

Zápis v registri Ministerstva vnútra SR pod číslom WS/I-900/90-9949 zo dňa 21.10.20164
)

Právna subjektivita: 5) áno

Číslo bankového účtu: SK23 1111 0000 0066 0904 9012

IČO: 6)

DIČ: 7)

IČDPH:

31992927
2021380460
nie sme platcom DPH

Názov projektu, úlohy, akcie: 8)

zabezpečenie súťaži vo volejbale mladších žiačok, starších žiačok. kadetiek, junioriek
nákup materiálu - športová výstroj a športové pomôcky
organizovanie turnajov vo volejbale všetkých kategórií
doprava družstiev na ligové súťaže

Termín a miesto realizácie:
rok 2019, športová hala Spišská Nová Ves a haly v mieste športového výkonu

Odôvodnenie žiadosti a forma účasti mesta: : 9)

žiadosť je v súlade s predpismi a schválenými pravidlami pre poskytovanie dotácií športovým klubom
v Spišskej Novej Vsi

Charakteristika konkrétnej úlohy, projektu alebo akcie: 10)

na prípravu a vykonanie športových podujatí v rámci Volejbalového klubu Spišská Nova Ves v roku 2019

Celkový rozpočet projektu rozčlenený na príjmy a výdavky vrátane špecifikácie výdavkov
- v zmysle § 4, pís. e) VZN Č. 6/2013: 11)

Rozpočet športového klubu: Volejbalový klub Spi~skáNová Ves

VÝDAVKY EUR
Dopravné, cestovné 11900,00
Štartovné poplatky 300,00
Registračné poplatky 150/00
Nájom špor. objektov 3000,00
Materiálne vybavenie 3000,00
Náklady na regeneráciu 500,00
Licenčné poplatky 200,00
Vklady do súťaží 350/00
Iné:
Iné:
Iné:

Ubytovanie 2000/00
Náklady na sústredenie: Strava 1000,00

Doprava 1000/00
PRíJMY: EUR
Vlastné 20000,00



Štátna dotácia 1000,00
2 % z dane 700,00
Iné, napr. ďalšie sponzorské 1700,00

Celková výika dotácie požadovanej od mesta: 12)

7500,00 EUR (slovom sedemtlstcpäťsto EUR)

Predpokladaný prinos pre mesto a jeho obyvateľov:
volejbalový klub sa stará o deti a mládež a spolu s kvalifikovanými trénermi rozvíja ich športovú
zdatnosť
okrem fyzickej stránky a volejbalovej zručnosti (šikovnosti) rovnako rozvíja klub ich ducha
a psychickú stránku a odolnosť tým, že trénujú a pohybujú sa v kolektlve
volejbalový klub pracuje i pre divákov - občanov mesta a okolia, ktorá v hojnom počte a radi chodia
na ligové zápasy vo všetkých kategóriách. Návštevnosť na ligové zápasy VK Spišská Nová Ves patrí
dokázateľne medzi najvyššie na Slovensku v dievčenskej kategórii
volejbalový klub reprezentuje mesto i región na súťažiach a turnajoch, ktoré presahujú rámec kraja,
či republiky
webová stránka volejbalového klubu je navštevovaná často a aj to svedči o záujme ľudi o volejbal
a dianie v klube, resp. o jeho výsledky
volejbalový klub pomáha pri organizovaní turnajov vo volejbale po linke škôl, či zamestnancov aj
iným subjektom (napr. firma Embraco), či evC Adam, alebo v rámci SA$$ /1

.~ ~
)ng. Igor Murko

fredseda VK SNV

I,-

V Spliskej Novej Vsi 6.11.2018
VOLEJBALovt KLUS C>

Ct_·· .

lev; ;.11Q9?927 Ol(~: 20213804e0

POVINNÉ PRfLOHY:
1. Doklady preukazujúce oprávnenie vykonávať činnosť, na ktorú má byť dotácia poskytnutá (napr.
živnostenský list, zápis v obchodnom registri a pod.) - v zmysle § 4, pís. b) VZN č. 6/2013
2. Prehlásenie, že žiadateľ nie je v likvidácii, v konkurze alebo že na neho nebol zrušený konkurz pre
nedostatok majetku - v zmysle §4, pis. d) VZN č. 6/2013

1) Presná identifikácia žiadateľa o poskytnutie dotácie v súlade s výpisom z registra: Názov, adresa, resp.
sídlo, =sč
2) Titul, meno a priezvisko, funkcia, telefonický kontakt, e-mailová adresa
3) Napr. s. r. o., a. s., nezisková organizácia, prispevková organizácia, rozpočtová organizácia, spolok,
združenie, občianske združenie, cirkev, atď.
4) Uviesť druh registra, napr. obchodný, živnostenský, register Krajského úradu, register MV SR
5) Pokiar sa jedná o organizačnú jednotku treba preukázať právnu subjektivitu stanovenú zriaďovaterskou
listinou, štatútom, rozhodnut1m najvyššieho orgánu, stanovami, atď. - povinná priloha
6) Identifikačné číslo pridelené $tatistickým úradom SR
7) Daňové identifikačné číslo pridelené príslušným daňovým úradom
8) Napr. Spišské zborové dni
9) Forma účasti mesta - napr. sponzor, spoluorganizátor, záštita, spolufinancovanie
10) Popis a charakteristika projektu či úlohy, na ktorý žiadateľ požaduje dotáciu. Popísať zámery, ciele a
výsledky projektu, úlohy, akcie.
11) Vyčísliť celkovú potrebu finančných prostriedkov na projekt, akciu s rozčlenením na účel použitia - napr.
prepravné, cestovné, účastnlcky poplatok, poistenie, propagácia, atď. Z celkového rozpočtu vyčleniť čiastku
požadovanú od mesta aj s určenlm účelu, vyčísliť vlastnú finančnú spoluúčasť, vyčlsliť finančnú spoluúčasť
ďalšieh subjektov
12) Uviesť celkovú výšku požadovanej dotácie od mesta



Formulár žiadosti i '.. "~;r'\ Y U RA O
o poskytnutie finančnej dotácie v zmysle ~-~~-~~~~t':f\ NOVA VES

i ------'--.~--,~--,-_1

Žiadatel'- názov, adresa: 1)

Športový klub basketbalu dievčat
J. Čajaka 10
05201 Spišská Nová Ves

Štatutárny zástupca žiadatel'a, kontakt: 2) Mgr. Michal Demečko, predseda

Právna forma: 3) Občianske združenie

Zápis v registri. MVSR. pod číslom. WS/1-900/90-11733 zo dňa 23.7.1996 4)

Právna subjektivita: S) áno

Číslo bankového účtu: 6609059026/1111
IBAN: SK8111110000006609059026

IČO: 6) 35529466
DIČ: 7) 2021460859
IČ DPH: 8) nie je platcom DPH

Názov projektu, úlohy, akcie: 9) súťaž 1. liga ženy
súťaž junioriek
súťaž kadetiek,
súťaž staršie žiačky,
súťaž mladšie žiačky,
basketbalová miniliga,
prípravka,
turnaje prípravky a všetkých družstiev,
predškolská športová pohybová príprava

Termín a miesto realizácie: súťažný ročník 2018/2019,2019/2020

Odôvodnenie žiadosti a forma účasti mesta: : 10) Zaradenie 5 družstiev do súťaží, účasť
družstiev na medzinárodných turnajoch doma a v zahraničí, basketbalová miniliga, turnaje
medzi mestskými školami, chod prípraviek a predškolská športová príprava je pre klub
finančne vel'mi náročná a získavanie sponzorov je obtiažne, preto žiadame mesto
o spolufinancovanie.

Charakteristika konkrétnej úlohy, projektu, akcie: 11)

Športový klub je zameraný na prácu s mládežou:
dievčatá a chlapci od 5 - 30 rokov

Ciel'om je umožniť dievčatám a chlapcom športovanie, športové a spoločenské vyžitie
v oblasti športu, pohybových aktivít a basketbalu.

Celkový rozpočet projektu rozčlenený na príjmy a výdavky vrátane špecifikácie výdavkov
- v zmysle § 4, pís. e) VZN č. 6/2013: 12)



Celková výška dotácie požadovanej od mesta: 13) 16 500 €

Predpokladaný prínos pre mesto a jeho obyvatel'ov:
Reprezentácia mesta na Slovensku i v zahraničí. Zabezpečenie telesného a duševného
rozvoja mládeže, zdravého životného štýlu, vytváranie pocitu zodpovednosti za seba a za
kolektív, fair play a súťaživosť.

POVINNÉ PRílOHY:
1. Doklady preukazujúce oprávnenie vykonávať činnosť, na ktorú má byť dotácia poskytnutá (napr.
živnostenský list, zápis v obchodnom registri a pod.) - v zmysle § 4, pís. b) VZN č. 6/2013
2. Prehlásenie, že žiadate!' nie je v likvidácii, v konkurze alebo že na neho nebol zrušený konkurz
pre nedostatok majetku - v zmysle § 4, pís. d) VZN č. 6/2013

1) Presná identifikácia žiadateľa o poskytnutie dotácie v súlade s výpisom z registra: Názov, adresa,
resp. sídlo, PSČ
2) Titul, meno a priezvisko, funkcia, telefonický kontakt, e-mailová adresa
3) Napr. s. r. o., a. s., nezisková organizácia, príspevková organizácia, rozpočtová organizácia,
spolok, združenie, občianske združenie, cirkev, atď.
4) Uviesť druh registra, napr. obchodný, živnostenský, register Krajského úradu, register MV SR
5) Pokia!' sa jedná o organizačnú jednotku treba preukázať právnu subjektivitu stanovenú
zriaďovate!'skou listinou, štatútom, rozhodnutím najvyššieho orgánu, stanovami, atď. - povinná
príloha
6) Identifikačné číslo pridelené Štatistickým úradom SR
7) Daňové identifikačné číslo pridelené príslušným daňovým úradom
B)V prípade neplatcu DPH vyplniť "Nie je platcom DPH"
9) Napr. Spišské zborové dni
10) Forma účasti mesta - napr. sponzor, spoluorganizátor, záštita, spolufinancovanie
11) Popis a charakteristika projektu či úlohy, na ktorý žiadate!' požaduje dotáciu. Popísať zámery,
ciele a výsledky projektu, úlohy, akcie.
12) Vyčísliť celkovú potrebu finančných prostriedkov na projekt, akciu s rozčlenením na účel
použitia - napr. prepravné, cestovné, účastnícky poplatok, poistenie, propagácia, atď. Z celkového
rozpočtu vyčleniť čiastku požadovanú od mesta aj s určením účelu, vyčísliť vlastnú finančnú
spoluúčasť, vyčísliť finančnú spoluúčasť ďalších subjektov
13) Uviesť celkovú výšku požadovanej dotácie od mesta

Rozpočet športového klubu:

VÝDAVKY
Dopravné, cestovné 16000€
Štartovné poplatky 1000€
Registračné poplatky 1000€
Nájom špor. objektov 3000€
Materiálne vybavenie 3S00€
Náklady na regeneráciu SOO€
Licenčné poplatky 1000€
Vklady do súťaží SOOO€
Iné: nájom športových objektov v správe

3S0€STEZ
Iné:
Iné:
Náklady na sústredenie: I Ubytovanie 1000€



Strava 1000€
Doprava SOO€

PRfJMY:
Vlastné SOOO€
Štátna dotácia 2ooO€
2 % z dane 1S00€
Iné, napr. ďalšie sponzorské (bez dotácie mesta) 9OOO€

~.;mc: II:SALU DfEVrt

;S~ Ul SPISSKÁ NOVÁ V



Žiadateľ- názov, adresa:
FloorballclubYoungArrows Spišská Nová Ves
Slovenská 48/12, 052 01 Spišská Nová Ves

Štatutárny zástupca žiadateľa, kontakt:
MUDr. Mišenda Peter, štatutár, floorballsnv@gmail.com,

Právna forma:
Občianske združenie

Zápis v registri MV SRpod číslom WS/1-900/90-377 58 zo dňa 10.6.2011

Právna subjektivita: áno

Číslo bankového účtu: 292 3860454/1100
IBAN:SK7511000000002923860454

IČO:42242746
DIČ:2023303524
IČ DPH:Nie je platcom DPH

Názov projektu, úlohy, akcie:

Športová florbalová výstroj (dresy, brankárske výstroje, hokejky, botasky, fľaše, tréningové
a vychádzkové súpravy ), florbalové náčinie a tréningové pomôcky (bránky, znižovače
bránok, loptičky, kužele )
Nájomné za telocvične a športové haly (Fit House Sp. Nová Nová Ves, ŠH Sp. Nová Ves, ŠH
levoča) využívané pre klub na tréningové a zápasové účely v kategóriách mladšia a staršia
prípravka, mladší a starší žiaci, dorastenci, juniori a muži
Štartovné do regionálnych a celoslovenských súťaží a hráčske licencie dorastencov,
juniorov a mužov.

Termín a miesto realizácie:
Florbalová sezóna 2018/2019 - druhá časť (január - jún 2019) a sezóna 2019/2020-
prvá časť (september - december 2019)

FiT House športovo-relaxačné centrum Spišská Nová Ves
Mestská športová hala Spišská Nová Ves
Športová hala levoča

Odôvodnenie žiadosti a forma účasti mesta: :
Súčasná florbalová výstroj a florbalové náčinie a pomôcky sú už opotrebované a nie sú
postačujúce na dobré tréningové podmienky a skvalitňovanie hry.



Klub platí nájomné z väčšej časti z členských príspevkov, čo ve/'mi zaťažuje rozpočet klubu.
Z tohto dôvodu nie je možné využiť príspevky na plnú úhradu ďalších položiek - štartovné,
hráčske licencie, cestovné a diéty pre hráčov, ktoré si členovia klubu musia hradiť z väčšej
časti z vlastných prostriedkov.

Mesto Spišská Nová Ves - spolufinancovanie

Charakteristika konkrétnej úlohy, projektu, akcie:
Skvalitnenie florbalových tréningov a zlepšenie efektivity hry v zápasoch a turnajoch pre
všetky hráčske kategórie - mladšia a staršia prípravka, mladší a starší žiaci, dorastenci,
juniori, muži.
Platbami za nájomné možnosť úhrady položiek spojených s cestovným, štartovným,
hráčskymi licenciami a diétami pre jednotlivé kategórie.

Celkový rozpočet projektu rozčlenený na príjmy a výdavky vrátane špecifikácie výdavkov
(projekt č.l)
- v zmysle § 4, pís. e) VZN č. 6/2013:

Celkový rozpočet projektu: 13 OOO€.
Účel použitia: kapitálové investície a nájomné
(4 SOO€- florb. výstroj, 2 OOO€- florb. náčinie a pomôcky, 3 000 € štartovné a licencie
hráčov, nájomné 3 SOO€)

Finančná spoluúčasť florbalového klubu: 4S00€
Finančná spoluúčasť ďalších subjektov - sponzorov: l SOO€

Celková výška dotácie požadovanej od mesta: 7000€
Účel použitia : kapitálovéinvestície (florbalová výstroj, náčinie a pomôcky), nájomné,
štartovné a licencie hráčov

Predpokladaný prínos pre mesto a jeho obyvateľov:
Propagácia nového kolektívneho halového športu v meste. Podpora zdravia a pohybových
aktivít u detí a mládeže. Možnosť športového vyžitia pre fanúšikov florbalu. V rámci
florbalových turnajov aktívna účasť záujemcov o tento druh športu. Aktívny životný štýl
pre registrovaných hráčov vo florbalovom klube.

POVINNÉ PRílOHY:
1. Doklady preukazujúce oprávnenie vykonávať činnosť, na ktorú má byť dotácia poskytnutá
(napr. živnostenský list, zápis v obchodnom registri a pod.) - v zmysle § 4, pís. b) VZN č.
6/2013
2. Prehlásenie, že žiadateľ nie je v likvidácii, v konkurze alebo že na neho nebol zrušený
konkurz pre nedostatok majetku - v zmysle § 4, pís. d) VZN č. 6/2013



1) Presná identifikácia žiadateľa o poskytnutie dotácie v súlade s výpisom z registra: Názov,
adresa, resp. sídlo, PSČ
2) Titul, meno a priezvisko, funkcia, telefonický kontakt, e-mailová adresa
3) Napr. s. r. o., a. s., nezisková organizácia, príspevková organizácia, rozpočtová organizácia,
spolok, združenie, občianske združenie, cirkev, atď.
4) Uviesť druh registra, napr. obchodný, živnostenský, register Krajského úradu, register MV
SR
5) Pokiaľ sa jedná o organizačnú jednotku treba preukázať právnu subjektivitu stanovenú
zriaďovateľskou listinou, štatútom, rozhodnutím najvyššieho orgánu, stanovami, atď. -
povinná príloha
6) Identifikačné číslo pridelené Štatistickým úradom SR
7) Daňové identifikačné číslo pridelené príslušným daňovým úradom
8) V prípade neplatcu DPH vyplniť "Nie je platcom DPH"
9) Napr. Spišské zborové dni
10) Forma účasti mesta - napr. sponzor, spoluorganizátor, záštita, spolufinancovanie
11) Popis a charakteristika projektu či úlohy, na ktorý žiadate!' požaduje dotáciu. Popísať
zámery, ciele a výsledky projektu, úlohy, akcie.
12) Vyčísliť celkovú potrebu finančných prostriedkov na projekt, akciu s rozčlenením na účel
použitia - napr. prepravné, cestovné, účastnícky poplatok, poistenie, propagácia, atď. Z
celkového rozpočtu vyčleniť čiastku požadovanú od mesta aj s určením účelu, vyčísliť vlastnú
finančnú spoluúčasť, vyčísliť finančnú spoluúčasť ďalších subjektov
13) Uviesť celkovú výšku požadovanej dotácie od mesta

Rozpočet športového klubu:

VÝDAVKY
Dopravné, cestovné 3000€
Štartovné poplatky lS00€
Registračné poplatky 1000€
Nájom špor. objektov 3500 €

Materiálne vybavenie 4S00€
Náklady na regeneráciu lS00€
licenčné poplatky lS00€
Vklady do súťaží -
Iné: ubytovanie 3000€
Iné: strava 2200€
Iné:

Ubytovanie 2200€
Náklady na sústredenie: Strava 1600€

Doprava SOO€
PRíJMY:
Vlastné 10S00€
Štátna dotácia 3S00€
2 % z dane lS00€
Iné, napr. ďalšie sponzorské (bez dotácie mesta) lS00€

/l ,.
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Formulár žiadosti
o poskytnutie finančnej dotácie v zmysle VZN č. 6/2013

, ~ rf;::') J f -- L.
-. , d 1) sk. -rbt tDkeT,f stf ~.skA f;uU~ vcS ( ~LJJECf\J(,;; I..Jt,fj2.f:ttE 31/
Z,adater- nazov, a resa: n,..,. lAt l.r

$ v( "'':>~ lIOhr 1ft:: S 00.- 01
Štatutárny zástupca žiadateľa, kontakt: Z/oDP /C;;'U$éOA I 11,4r~. J Oť:č:-P0lFc ,if.

-
- éPrávna forma: 3) O.b cl J!.1.J 5t« c~ R..uc~/J'

r/; i~ i.: .. ':'1: . : .

HV5fl.. d -, I (...'Ioo/10-'!+WT-·1 dV 4!>fL.lofO i 4 S?' ':rZápis v registri po CIS om zo na ..•..................... ~-<---=.;.

Právna subjektivita: Sl ~;'/of~V7 K.LV6ri

Číslo bankového účtu: SL C; 'ľ ( DS-z..~'" q~cP / o fo o
IBAN: S]: (9DCfoo 0000 oooS2.. ~C~6 q;rP

IČO: 6) "1..2-. 3 q ~ (JJ
mč. 7) z.oz, J{6 ?--7:t '>
IČ DPH:8) 1<I1f: rr e ~"~H bh\

I --
Názov projektu, úlohy, akcie: 9) c IC ovE SJ7)- t:~ (ťQ.v<;fA('1j./~)

() O F-t..cll3 tfL e:
Termín a miesto realizácie: rof:: 'lo jct I Šli ~?f ssu rA-Ov,",' (,~S I

Odôvodnenie žiadosti a forma účasti mesta: : 10) S'?O'-./to tI S?oL U J21 s7•...

,
Charakteristika konkrétnej úlohy, projektu, akcie: 11) r IA;Jff.-i:lJtf 1>0101lC l..f 8v!:>€, ?OV~( (AI
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Celkový rozpočet projektu rozčlenený na príjmy a výdavky vrátane špecifikácie výdavkov
- v zmysle § 4, pís. e) VZN č. 6/2013: 12) ~
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POVINNÉ PRíLOHY:
1. Doklady preukazujúce oprávnenie vykonávať činnosť, na ktorú má byť dotácia poskytnutá (napr.
živnostenský list, zápis v obchodnom registri a pod.) - v zmysle § 4, pís. b) VZN č. 6/2013
2. Prehlásenie, že žiadate!' nie je v likvidácii, v konkurze alebo že na neho nebol zrušený konkurz
pre nedostatok majetku - v zmysle § 4, pís. d) VZN č. 6/2013



1) Presná identifikácia žiadateľa o poskytnutie dotácie v súlade s výpisom z registra: Názov, adresa,
resp. sídlo, PSČ
2) Titul, meno a priezvisko, funkcia, telefonický kontakt, e-mailová adresa
3) Napr. s. r.o., a. s., nezisková organizácia, príspevková organizácia, rozpočtová organizácia,
spolok, združenie, občianske združenie, cirkev, atď.
4) Uviesť druh registra, napr. obchodný, živnostenský, register Krajského úradu, register MV SR
5) Pokiaľ sa jedná o organizačnú jednotku treba preukázať právnu subjektivitu stanovenú
zriaďovateľskou listinou, štatútom, rozhodnutím najvyššieho orgánu, stanovami, atď. - povinná
príloha
6) Identifikačné číslo pridelené Štatistickým úradom SR
7) Daňové identifikačné číslo pridelené príslušným daňovým úradom
8) V prípade neplatcu DPH vyplniť "Nie je platcom DPH"
9) Napr. Spišské zborové dni
10) Forma účasti mesta - napr. sponzor, spoluorganizátor, záštlta, spolufinancovanie
11) Popis a charakteristika projektu či úlohy, na ktorý žiadateľ požaduje dotáciu. Popísať zámery,
ciele a výsledky projektu, úlohy, akcie.
12) Vyčísliť celkovú potrebu finančných prostriedkov na projekt, akciu s rozčlenením na účel
použitia - napr. prepravné, cestovné, účastnícky poplatok, poistenie, propagácia, atď. Z celkového
rozpočtu vyčleniť čiastku požadovanú od mesta aj s určením účelu, vyčísliť vlastnú finančnú
spoluúčasť, vyčísliť finančnú spoluúčasť ďalších subjektov
13) Uviesť celkovú výšku požadovanej dotácie od mesta
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Registračné poplatky Oé,-
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PRíJMY:
Vlastné 2..000 G

Štátna dotácia D€
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