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Informačnú správu

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie informatívnu správu podaných žiadostiach mesta o nenávratný finančný príspevok

B/ schvaľuje - neschvaľuje
1. podanie žiadosti v programe Úradu vlády Slovenskej republiky „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so
zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk

2. výšku spolufinancovania projektu žiadateľom z vlastných zdrojov, na ktorý je dotácia požadovaná, je
najmenej 5 % z celkového rozpočtu projektu, t.j. 2884,61 €.

Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č.
524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“) vyhlásil podľa § 2 ods. 1 písm. f) zákona a § 2 ods. 5 písm. e) výzvu na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním
na výstavbu multifunkčných ihrísk (ďalej len „výzva“) za účelom podpory výstavby ihrísk – multifunkčné
ihriská - zameraných predovšetkým na deti a mládež.
Program „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk
zahŕňa : podporu projektov zameraných na výstavbu multifunkčných ihrísk, s umelým povrchom a
príslušenstvom, ktoré sú svojím charakterom určené na prevádzkovanie minimálne dvoch športov, a to
futbalu a volejbalu v súlade s § 2 ods. 5 písm. e) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Oprávnenými žiadateľmi na predkladanie žiadostí o dotáciu na účel tejto výzvy sú m.i. obce.
Najnižšia výška jednej dotácie je 30.000,- eur, najvyššia výška jednej dotácie je 50.000,- eur
Minimálna výška spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov, na ktorý je
dotácia požadovaná, je najmenej 5 % z celkového rozpočtu projektu. Ak nebude dotácia poskytnutá
v požadovanej výške, spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov môže komisia znížiť
úmerne k výške poskytnutej dotácie v zmysle § 5 ods. 2 zákona.
Plánom je vybudovať multifunkčné ihrisko s umelým povrchom do 30. septembra 2015 s dotačnou
podporou výstavby od Úradu vlády SR. V súčasnosti ZŠ Mateja Korvína s VJM disponuje s telocvičňou
nevyhovujúcich vnútorných rozmerov ako i stavom, ďalej asfaltovanou športovou plochou, ktorá vzhľadom
na dobu výstavby je taktiež v nevyhovujúcom stave – popraskaný povrch, výtlky a pod. Táto plocha sa
nachádza na pozemku s parc.č.1394/1, katastrálne územie Kolárovo. V blízkosti je bytová zástavba, z čoho
vyplýva tiež veľký záujem o viacúčelové ihrisko s umelým povrchom, ktoré pre športovcov bude môcť byť
k dispozícii takmer celý rok. Projektom plánujeme nevyhovujúce športové plochy základne školy nahradiť
resp. doplniť, pomáhať športovcom ako i ďalším záujemcov o športovanie na ňom realizovať sa, športovne
sa vyžiť. Nakoľko ide o projekt, ktorého iniciácia, plánovaná realizácia ako aj spolufinancovanie je
odsúhlasené vedením mesta Kolárovo ako i vedením ZŠ Mateja Korvína s VJM, v záujme zabezpečenia
záujmov a potrieb žiakov základnej školy, ostatných základných škôl, ako aj občanov mesta, po očakávanom
schválení žiadanej dotácie zo strany Úradu vlády SR, plánujeme tento zrealizovať v najkratšom možnom
termíne. Predpokladáme ale aj niektoré významnejšie vnútorné a vonkajšie faktory, ktoré by mohli mať
vplyv na implementáciu projektu. Najvýznamnejším však bude samotné rozhodnutie poskytovateľa, či bude
alebo nebude projekt podporený dotáciou zo strany ÚV SR, čo ovplyvní i rozhodnutie žiadateľa, či v roku
2015 pristúpi k realizácii projektu. V prípade neschválenia dotácie zo strany ÚV SR na tento projekt v roku
2015, Mesto Kolárovo pravdepodobne v tomto roku nebude projekt realizovať a bude mať snahu získať
dotáciu od poskytovateľa v niektorom ďalšom roku, predložením ďalšej žiadosti v rámci niektorej
z nasledujúcich výziev ÚV SR, prípadne možno i u iných vyhlasovateľov obdobných typov výziev, ktoré
na potrebnú výšku k zrealizovaniu projektu budú však len málo pravdepodobné ako vo forme dotácie.
Rozpočtové náklady multifunkčného ihriska rozmerov 18 x 33 m, s vybavením, sú 57 692,24 €.
Spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov, na ktorý je dotácia požadovaná, je najmenej 5 %
z celkového rozpočtu projektu, t.j. 2884,61 €.

