MESTSKÝ ÚRAD V TRENČÍNE
Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 18.04.2013

Návrh
VZN č.3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2012

o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Predkladá:

Návrh na uznesenie:

PaedDr. Daniel Beníček
predseda Komisie mládeže a športu

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schvaľuje

Spracoval:
PaedDr. Daniel Beníček
predseda Komisie mládeže a športu

Stanovisko Mestskej rady v Trenčíne:
bude predložené priamo na zasadnutí MsZ v Trenčíne

V Trenčíne, 10.04.2013

VZN č.3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 7/2012 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu Mesta Trenčín v zmysle
predloženého návrhu

Dôvodová správa:

VZN č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín v prílohe č. 3 obsahuje
podrobnejšiu úpravu týkajúcu sa poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín na aktivity
v oblasti športu, telesnej kultúry a mládeže. V článkoch 2 a 3 tejto prílohy sú vymedzené
podmienky poskytovania dotácií a konkrétne kritériá na poskytovanie dotácií pre oblasť športu.
Pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta pre oblasť mládeže sa však podrobné podmienky
a kritériá vo VZN nenachádzajú. Vzhľadom k uvedenému a k tomu, že Komisia mládeže
a športu bude v nasledujúcom období rozhodovať o prideľovaní dotácií z rozpočtu mesta pre
oblasť mládeže, je potrebné doplniť podmienky poskytovania dotácií a konkrétne kritériá pre
oblasť mládeže do VZN č.7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín.

Mesto Trenčín na základe samosprávnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky a podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa § 7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.7/2012
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín sa
mení a dopĺňa nasledovne:
1. V prílohe č.3 v článku 1 ods. 3 znie:
„3.Termín uzávierky prijímania žiadostí o dotáciu a prioritu mesta pre príslušný kalendárny rok
pri poskytovaní dotácií v oblasti mládeže zverejní mesto na úradnej tabuli a webovej stránke
mesta.“
2. V prílohe č.3 v článku 2 ods. 1 znie:
„1. Dotácia sa poskytne na základe písomnej žiadosti riadne vyplnenej na predpísanom
formulári. Žiadosť o dotáciu pre oblasť telesnej kultúry a športu okrem všeobecných náležitostí
podľa článku 5 ods. 1 tohto VZN (príloha č.9) obsahuje Dotazník pre športové kluby a oddiely
na území mesta Trenčín, ktorý tvorí prílohu č.10 tohto VZN. Žiadosť o dotáciu pre oblasť
mládeže okrem všeobecných náležitostí podľa článku 5 ods. 1 tohto VZN (príloha č.9)
obsahuje aj stručné zhodnotenie projektu podľa kritérií uvedených v prílohe č.3 článku 3 ods. 2
tohto VZN.“
3. V prílohe č.3 v článku 2 ods. 3 sa vypúšťa slovné spojenie „a mládež“.
4. V prílohe č.3 v článku 2 ods. 5 sa na začiatok odseku dopĺňa slovné spojenie „V
oblasti poskytovania dotácií pre šport platí, že“.
5. V prílohe č.3 v článku 2 ods. 6 sa vypúšťa a nahrádza sa novým ods. 6, ktorý znie:
„6. Hodnota bodu v oblasti poskytovania dotácií pre šport sa vypočíta z objemu finančných
prostriedkov schválených komisiou v príslušnom roku pre oblasť športu, vydelením súčtu bodov
jednotlivých telovýchovných jednôt a športových klubov.“
6. V prílohe č.3 v článku 2 ods. 7 sa za slovné spojenie „Výška finančnej dotácie“ dopĺňa
slovné spojenie „pre šport“.
7. V prílohe č.3, v článku 2 sa dopĺňajú nové ods. 10 a 11, ktoré znejú:
„10.Maximálny počet bodov, ktoré môže dosiahnuť žiadosť o poskytnutie dotácie pre oblasť
mládeže je 150 bodov. Nato, aby mohol žiadateľ o dotáciu získať dotáciu v zmysle tejto prílohy
VZN, musí byť jeho žiadosť úspešná – t. z. jeho žiadosť o dotáciu musí získať min. 80 bodov
(počet bodov žiadosti sa určí tak, že sa spočíta počet bodov žiadosti získaný od všetkých
členov komisie a vydelí sa počtom členov komisie, ktorí hodnotili žiadosť – ďalej v texte
označované aj ako „Počet bodov“).
11. Hodnota jedného bodu v oblasti poskytovania dotácií pre oblasť mládeže sa vypočíta
z objemu finančných prostriedkov schválených komisiou v príslušnom roku pre oblasť mládeže
(vydelením objemu finančných prostriedkov schválených komisiou v príslušnom roku pre oblasť
mládeže súčtom Počtu bodov jednotlivých úspešných žiadostí o dotáciu pre oblasť mládeže).
Výška finančnej dotácie pre oblasť mládeže sa určí tak, že Počet bodov žiadosti sa vynásobí
hodnotou bodu.“

8. V prílohe č.3 v článku 3 sa dopĺňa nový ods. 2, ktorý znie:
„2.Kritériá pre hodnotenie projektov na podporu mládeže sú nasledovné:
a) Kvalitatívne kritériá hodnotenia projektu:
aa) Profil žiadateľa (predchádzajúce aktivity v danej oblasti, projekty, schopnosť žiadateľa
zrealizovať projekt, správne vyúčtovanie predchádzajúcich projektov) – max. 10 bodov,
ab) Zapojenie mladých ľudí do jednotlivých fáz projektu (prípravnej, realizačnej, hodnotiacej,
dobrovoľnosť zapojenia sa, dostatočná atraktívnosť pre cieľovú skupinu) – max. 18 bodov,
ac) Dopad projektu na zapojenú skupinu mladých ľudí a komunitu (rozsah získaného vzdelania
a zručností, zvyšovanie kompetencií pre ďalšiu prácu s mládežou, komunikácia, spolupráca,
vyjednávanie, finančná gramotnosť, ....) - max. 12 bodov,
ad) Vhodnosť jednotlivých aktivít pre riešenie danej situácie - max. 20 bodov,
ae) Súvis s prioritou mesta Trenčín pre príslušný kalendárny rok - max. 5 bodov,
af) Inovatívnosť, kreativita (nové spôsoby riešenia, inovatívne prvky, iné prístupy k riešeniu
problému, iné postupy, neformálne vzdelávanie) - max. 20 bodov,
ag) Zlepšenie kvality života mladých ľudí a prostredia v Trenčíne - max. 9 bodov,
ah) Zvyšovanie filantropie mládeže mesta - max. 20 bodov,
ai) Vytvorenie podmienok pre mládež tvorivo a podnetne rozvíjať partnerskú spoluprácu mesta,
občanov Trenčína, neziskového sektora, štátnych, náboženských a samosprávnych inštitúcií max. 12 bodov,
aj) Podpora participácie mladých ľudí na živote mesta - max. 18 bodov.
b) Kvantitatívne kritériá hodnotenia projektu:
ba) Počet mladých ľudí zapojených na projekte (organizačný tím, cieľová skupina, dobrovoľníci)
- max. 6 bodov.“

9. V prílohe č.3 článok 4 znie:
„Výpočet výšky dotácie pre jednotlivé telovýchovné jednoty a športové kluby a výpočet výšky
dotácie v oblasti podpory mládeže je zodpovedný zamestnanec povinný archivovať.“

10. V článku 10 sa dopĺňa nový odsek 6, ktorý znie:
„6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie č.7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín
schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 18.04.2013 a nadobúda účinnosť pätnástym
dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.“

Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta

Príloha - výňatok z VZN č.7/2012
ŠTVRTÁ ČASŤ
Záverečné ustanovenia
Článok 10
1.Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:
a) mestské zastupiteľstvo,
b) hlavný kontrolór mesta,
c) garanti dotácie,
d) útvar ekonomický.
2.Mesto a ním poverení zamestnanci sú oprávnení vykonávať kontrolu použitia dotácie
a dodržanie tohto VZN. Žiadateľ je povinný pri kontrolných akciách vykonávaných mestom
poskytnúť potrebnú súčinnosť.
3.Prílohami tohto VZN sú:
a) Príloha č. 1: „Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trenčín na aktivity v oblasti
kultúry a záujmovej umeleckej činnosti“
b) Príloha č. 2: „Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trenčín na aktivity v oblasti
cestovného ruchu
c) Príloha č. 3: „Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trenčín na aktivity v oblasti
športu a telesnej kultúry“
d) Príloha č.4: „Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trenčín na aktivity v oblasti
životného prostredia“
e) Príloha č.5: „Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trenčín na aktivity v oblasti
školstva, výchovy a vzdelávania“
f) Príloha č.6: „Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trenčín na budovanie
detských ihrísk“
g) Príloha č.7: Zúčtovanie dotácie poskytnutej mestom Trenčín
h) Príloha č. 8: Formulár vecného vyhodnotenia projektu
i) Príloha č. 9: Tlačivo „Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Trenčín“
j) Príloha č. 9a: Tlačivo „Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Trenčín pre oblasť kultúrne
podujatia a projekty“
k)
Príloha č. 9b: Tlačivo „Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Trenčín pre oblasť záujmová
umelecká činnosť“
l)
Príloha č.10 Dotazník pre športové kluby a oddiely na území mesta Trenčín
4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Mesta Trenčín schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 21.09.2012 a nadobúda
účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.
5. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN
z rozpočtu mesta Trenčín.

sa ruší VZN č. 3/2009

o poskytovaní dotácií

6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie č.7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín
schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 18.04.2013 a nadobúda účinnosť pätnástym
dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.
Príloha č. 3
Kritériá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín
na aktivity v oblasti športu, telesnej kultúry a mládeže
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.Mesto Trenčín na návrh komisie mládeže a športu Mestského zastupiteľstva v Trenčíne (
ďalej len komisia ) môže poskytnúť dotácie na financovanie projektov
v príslušnom

rozpočtovom roku v oblasti športu, telesnej kultúry a mládeže a na financovanie činnosti
telovýchovných jednôt a športových klubov.
2.Organizačným a administratívnym garantom všetkých úkonov, spojených s poskytovaním
dotácií v oblasti športu, telesnej kultúry a mládeže z rozpočtu Mesta Trenčín, je útvar školstva
Mestského úradu v Trenčíne.
3.Termín uzávierky prijímania žiadostí o dotáciu zverejní mesto na úradnej tabuli a webovej
stránke mesta.
3.Termín uzávierky prijímania žiadostí o dotáciu a prioritu mesta pre príslušný kalendárny rok
pri poskytovaní dotácií v oblasti mládeže zverejní mesto na úradnej tabuli a webovej stránke
mesta.
Článok 2
Podmienky poskytovania dotácií
1. Dotácia sa poskytne na základe písomnej žiadosti riadne vyplnenej na predpísanom
formulári. Žiadosť okrem všeobecných náležitostí podľa článku 5 ods. 1 tohto VZN obsahuje
Dotazník pre športové kluby a oddiely na území mesta Trenčín, ktorý tvorí prílohu č.10 tohto
VZN.
1. Dotácia sa poskytne na základe písomnej žiadosti riadne vyplnenej na predpísanom
formulári. Žiadosť o dotáciu pre oblasť telesnej kultúry a športu okrem všeobecných náležitostí
podľa článku 5 ods. 1 tohto VZN (príloha č.9) obsahuje Dotazník pre športové kluby a oddiely
na území mesta Trenčín, ktorý tvorí prílohu č.10 tohto VZN. Žiadosť o dotáciu pre oblasť
mládeže okrem všeobecných náležitostí podľa článku 5 ods. 1 tohto VZN (príloha č.9)
obsahuje aj stručné zhodnotenie projektu podľa kritérií uvedených v prílohe č.3 článku 3 ods. 2
tohto VZN.
2. Predložené žiadosti a finančnú náročnosť jednotlivých projektov posúdi komisia podľa vopred
stanovených kritérií.
3. Pri určovaní kritérií pre poskytovanie dotácií na šport a mládež je uprednostňovaná práca
s deťmi, práca s mládežou s cieľom jej výkonnostného rastu (mestská, okresná, krajská,
národná až medzinárodná súťaž) a na základe toho je koeficient u nižších vekových kategórií
vyšší, ako u dospelých športovcov.
4. Komisia z objemu finančných prostriedkov určených v rozpočte mesta ako dotácia na šport,
určí, aký objem prostriedkov sa použije na činnosť telovýchovných jednôt a športových klubov
a na mimoriadne akcie a reprezentáciu v športe a na aktivity pre mládež.
5. V oblasti poskytovania dotácií pre šport platí, že jednotlivé telovýchovné jednoty a športové
kluby získajú podľa plnenia kritérií určitý počet bodov (počet športovcov v určitej kategórii
a súťažnej úrovni sa vynásobí koeficientom, čím sa získa počet bodov).
6. Hodnota bodu sa vypočíta z objemu finančných prostriedkov schválených komisiou
v príslušnom roku, vydelením súčtu bodov jednotlivých telovýchovných jednôt a športových
klubov.
6. Hodnota bodu v oblasti poskytovania dotácií pre šport sa vypočíta z objemu finančných
prostriedkov schválených komisiou v príslušnom roku pre oblasť športu, vydelením súčtu bodov
jednotlivých telovýchovných jednôt a športových klubov.
7. Výška finančnej dotácie pre šport sa určí tak, že počet získaných bodov sa vynásobí
hodnotou bodu.
8. Subjektom:
a) ktorým bola súčasne poskytnutá od Mesta Trenčín dotácia na prevádzku, sa celková
dotačná suma násobí koeficientom 0,5.
b) ktorým dotačná suma prekročí 7000,- EUR sa dotácia zníži o presahujúcu sumu.

9. Finančné prostriedky ktoré ostanú po uplatnení kritérií uvedených v ods. 8 tohto článku budú
presunuté na položku mimoriadnych akcií a reprezentácií v športe a na aktivity pre mládež.
10.Maximálny počet bodov, ktoré môže dosiahnuť žiadosť o poskytnutie dotácie pre oblasť
mládeže je 150 bodov. Nato, aby mohol žiadateľ o dotáciu získať dotáciu v zmysle tejto prílohy
VZN, musí byť jeho žiadosť úspešná – t. z. jeho žiadosť o dotáciu musí získať min. 80 bodov
(počet bodov žiadosti sa určí tak, že sa spočíta počet bodov žiadosti získaný od všetkých
členov komisie a vydelí sa počtom členov komisie, ktorí hodnotili žiadosť – ďalej v texte
označované aj ako „Počet bodov“).
11. Hodnota jedného bodu v oblasti poskytovania dotácií pre oblasť mládeže sa vypočíta
z objemu finančných prostriedkov schválených komisiou v príslušnom roku pre oblasť mládeže
(vydelením objemu finančných prostriedkov schválených komisiou v príslušnom roku pre oblasť
mládeže súčtom Počtu bodov jednotlivých úspešných žiadostí o dotáciu pre oblasť mládeže).
Výška finančnej dotácie pre oblasť mládeže sa určí tak, že Počet bodov žiadosti sa vynásobí
hodnotou bodu.

Článok 3
Kritériá poskytovania dotácií
1. Kritériá sú určené samostatne pre individuálny a kolektívny šport a rekreačný šport.
a) Individuálne a kolektívne športy
1) Rozdelenie športovcov do kategórií:
a)prípravka (do 10 rokov )
b)žiaci ( od 10 do 15 rokov)

c)dorast ( od 15 do 18 rokov)
d)juniori ( od 18 do 21 rokov)
e)dospelí ( nad 21 rokov)
2) Úroveň súťaží
a)mestská
b)okresná
c)krajská
d)národná /celoslovenská/
e)medzinárodná

Tabuľka koeficientov
medzinárodná
Prípravka: 1,8 koeficient
Žiaci a Dorast
Juniori
Dospelí

2,8
2,8
1,3

národná
1,5
1,2
1,0

b) Rekreačný šport:
1) Rozdelenie športovcov do kategórií
a) žiaci, dorast, juniori
b) dospelí / nad 21 rokov/

koeficient: 0,2
koeficient: 0,1

krajská okresná
1,2
0,8
0,5

0,9
0,7
0,4

mestská
0,6
0,5
0,3

2.Kritériá pre hodnotenie projektov na podporu mládeže sú nasledovné:
a) Kvalitatívne kritériá hodnotenia projektu:
aa) Profil žiadateľa (predchádzajúce aktivity v danej oblasti, projekty, schopnosť žiadateľa
zrealizovať projekt, správne vyúčtovanie predchádzajúcich projektov) – max. 10 bodov,
ab) Zapojenie mladých ľudí do jednotlivých fáz projektu (prípravnej, realizačnej, hodnotiacej,
dobrovoľnosť zapojenia sa, dostatočná atraktívnosť pre cieľovú skupinu) – max. 18 bodov,
ac) Dopad projektu na zapojenú skupinu mladých ľudí a komunitu (rozsah získaného vzdelania
a zručností, zvyšovanie kompetencií pre ďalšiu prácu s mládežou, komunikácia, spolupráca,
vyjednávanie, finančná gramotnosť, ....) - max. 12 bodov,
ad) Vhodnosť jednotlivých aktivít pre riešenie danej situácie - max. 20 bodov,
ae) Súvis s prioritou mesta Trenčín pre príslušný kalendárny rok - max. 5 bodov,
af) Inovatívnosť, kreativita (nové spôsoby riešenia, inovatívne prvky, iné prístupy k riešeniu
problému, iné postupy, neformálne vzdelávanie) - max. 20 bodov,
ag) Zlepšenie kvality života mladých ľudí a prostredia v Trenčíne - max. 9 bodov,
ah) Zvyšovanie filantropie mládeže mesta - max. 20 bodov,
ai) Vytvorenie podmienok pre mládež tvorivo a podnetne rozvíjať partnerskú spoluprácu mesta,
občanov Trenčína, neziskového sektora, štátnych, náboženských a samosprávnych inštitúcií max. 12 bodov,
aj) Podpora participácie mladých ľudí na živote mesta - max. 18 bodov.
b) Kvantitatívne kritériá hodnotenia projektu:
ba) Počet mladých ľudí zapojených na projekte (organizačný tím, cieľová skupina, dobrovoľníci)
- max. 6 bodov.“
Článok 4
Záverečné ustanovenia
Výpočet výšky dotácie pre jednotlivé telovýchovné jednoty a športové kluby je zodpovedný
zamestnanec povinný archivovať.
Výpočet výšky dotácie pre jednotlivé telovýchovné jednoty a športové kluby a výpočet výšky
dotácie v oblasti podpory mládeže je zodpovedný zamestnanec povinný archivovať.

