
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 18.11.2020 uznesením č.731, účinnosť: 04.12.2020 
 
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 

 
v y d á v a 

 
 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 35/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín  

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín sa mení 
a dopĺňa nasledovne: 
 
1. V článku 10 sa dopĺňa nový ods. 13, ktorý znie:  
„13. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 35/2020 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie Mesta Trenčín č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín schválilo Mestské 
zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 18.11.2020 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli 
mesta.“ 
 
2. V prílohe č. 3 článok 2 ods. 1 znie:  
„1. Dotácia sa poskytne na základe elektronickej žiadosti, ktorú žiadateľ vyplní na predpísanom elektronickom 
formulári nachádzajúcom sa v systéme e-grant na https://trencin.egrant.sk/ a elektronicky odošle (príloha č.9). 
V prípade ak žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie na činnosť pre oblasť telesnej kultúry a športu, je povinný okrem 
všeobecných náležitostí podľa článku 5 ods. 1 tohto VZN (príloha č.9) predložiť aj vyplnený Dotazník pre športové 
kluby a oddiely na území mesta Trenčín, ktorý tvorí prílohu č.10 tohto VZN.“ 
 
3. Názov článku 3 prílohy č. 3 znie: 

„Článok 3  
Kritériá poskytovania dotácií na činnosť“ 

 
4. V prílohe č. 3 článok 3 ods. 1 znie: 
„1. Výška dotácie na činnosť sa určí podľa nasledovných kritérií:  
 
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 

 
Člen športového klubu musí byť zároveň registrovaný aj v národnom športovom zväze príslušnom k danému 
športu. 
 
 Tabuľka koeficientov 

                                            medzinárodná    národná    krajská   okresná    mestská 

Prípravka:    1,8 koeficient 

Žiaci a Dorast                        2,8                        1,5             1,2            0,9             0,6 

Juniori                                    2,8                        1,2             0,8            0,7             0,5 

Dospelí                                  1,3                         1,0             0,5            0,4             0,3 

 
 
 

https://trencin.egrant.sk/


5. V prílohe č. 3 sa v článku 3 dopĺňa nový ods. 2, ktorý znie: 
„2. Dotácia na činnosť môže byť žiadateľovi poskytnutá výlučne v prípade, ak žiadateľ súčasne spĺňa nasledovné 
podmienky:  
a) žiadosť o poskytnutie dotácie na činnosť sa vzťahuje výlučne na šport uznaný Medzinárodným olympijským 

výborom alebo medzinárodnou športovou organizáciou SportAccord/Medzinárodným paralympijským 
výborom/Medzinárodným výborom športu nepočujúcich/Medzinárodným hnutím špeciálnych olympiád (ďalej 
aj ako „uznaný šport“),  

b) žiadateľ  je registrovaným členom národného športového zväzu pre uznaný šport,  
c) národný športový zväz pre uznaný šport je zapísaný v registri právnických osôb v športe, a   
d) športová reprezentácia Slovenskej republiky v tomto uznanom športe sa pravidelne zúčastňuje 

medzinárodných podujatí a súťaží organizovaných Medzinárodným olympijským výborom alebo 
medzinárodnou športovou organizáciou SportAccord/Medzinárodným paralympijským 
výborom/Medzinárodným výborom športu nepočujúcich/Medzinárodným hnutím špeciálnych olympiád.“ 

 

6. V prílohe č. 9 sa mení znenie nasledovne: 

„Príloha č. 9  

Mesto Trenčín, Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín 
 

Žiadosť o dotáciu 
z rozpočtu mesta Trenčín 

 
 

Oblasť (podčiarknite) 
      

           a) telesná kultúra a šport  
          b) školstvo, výchova a vzdelávanie 
          c) životné  prostredie 
        d ) sociálna a zdravotná oblasť  
        e)  regionálny rozvoj a cestovný ruch 
        f) iné: .................................................... 
 
     v    r o k u   2 0 . . 
 
1. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI (v súlade s údajmi na doklade o právnej subjektivite) 
 
1.1. Názov, u fyzických osôb podnikateľov meno a priezvisko žiadateľa: 
........................................................................................................................................................................... 
1.2. Adresa, PSČ: 
........................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
1.3. Tel.: ................................... fax: ................................... e-mail: ................................................................. 
1.4. IČO: ............................................................... DIČ: ................................................................................... 
1.5. Štatutárny zástupca (meno, priezvisko): ................................................................................................... 
adresa: ............................................................................................................................................................. 
tel.: .............................................fax: .................................................e-mail: ................................................... 
1.6. Organizačno-právna forma: 
............................................................................................................................... 
1.7. Bankové spojenie: ..................................................................................................................................... 
 
2. ÚDAJE O PROJEKTE, resp. ČINNOSTI 
 
2.1. Názov projektu: 
2.2. Autor (uveďte aj prípadného spoluautora): .................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
2.3. Spoluorganizátor: 
............................................................................................................................................................................. 
2.4. Podiel a spôsob účasti spoluorganizátora: ................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
2.5. Predpokladaný termín a miesto realizácie: ................................................................................................... 
2.6. Najvýznamnejšie projekty realizované v uplynulom roku:.............................................................................. 



.............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
2.7. Celkové náklady projektu: ................................. €  Požadovaná výška príspevku:.................................... € 
2.8. Forma prezentácie mesta pri poskytnutí príspevku: 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
2.9. Účasť ďalších osôb na financovaní projektu (aj vecnou formou): 
1. ...................................................................................................................................................................... 
2. ...................................................................................................................................................................... 
3. ...................................................................................................................................................................... 
4. ...................................................................................................................................................................... 
5. ...................................................................................................................................................................... 
 
 
Dotácie pridelené žiadateľovi z rozpočtu mesta Trenčín za posledné 3 roky: 
 

Rok Počet projektov Príspevok z rozpočtu mesta 
Trenčín (v € ) 

Iné zdroje spolu 
(MK SR, VÚC, iné) 

 

% z celkových 
nákladov na projekt 

     

     

     

 
   

Doterajšia činnosť žiadateľa v prospech mesta: 
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
 
Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a prílohách sú pravdivé. 
 
 
 
V Trenčíne, dňa .............................   .....................................................   ...................................................... 

pečiatka                    podpis štatutárneho zástupcu 
 
Povinné prílohy: 
1. Popis projektu 
2. Podrobný rozpočet projektu na tomto tlačive 
3.Doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ktorý slúži tiež na preukázanie, že činnosť na ktorú  alebo  v súvislosti 
s ktorou o poskytnutie dotácie žiada, vykonáva ako registrovaný subjekt minimálne 1 rok alebo že je právnym  
nástupcom subjektu, ktorý túto podmienku spĺňal. Tieto skutočnosti žiadateľ predkladá v prípade, ak ich mesto 
nemôže získať a overiť v informačných systémoch verejnej správy 
4. Doklad preukazujúci oprávnenie osoby konať za organizáciu, ak tento mesto nemôže získať a overiť v 
informačných systémoch verejnej správy. 
5. Doklad o pridelení IČO, príp. DIČ, ak tento mesto nemôže získať a overiť v informačných systémoch verejnej 
správy. 
6.Čestné vyhlásenie, že v čase podania žiadosti o dotáciu žiadateľ nemá voči mestu alebo voči právnickým 
osobám založeným alebo zriadeným mestom žiadne splatné záväzky 
 
Upozornenie: Žiadosť s prílohami treba elektronicky odoslať najneskôr v posledný deň určený na podávanie. 
Neúplne či  nesprávne vyplnená žiadosť alebo žiadosť bez povinných príloh nebude zaradená na 
prerokovanie!“ 
 
7.V prílohe č. 10 sa mení znenie nasledovne: 
 

Príloha č. 10  

 
Dotazník pre športové kluby a oddiely na území mesta Trenčín  
(ak žiadate o dotáciu na činnosť) 



dotazník č:....rok: .....                        
 
Názov klubu (oddielu) :........................................................................................................................................... 
       
Činnosť klubu (o aký šport ide...):............................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................. 
   
IČO klubu:....................................Banka:..............................č. účtu:....................................................................... 
      
Uveďte presný názov a IČO  národného športového zväzu, ktorého je klub registrovaným členom: 
........................................................................ 
 
Doložte potvrdenie o  zápise klubu v registri právnických osôb v športe  (dokladá sa iba v prípade, ak mesto 
nemôže  overiť registráciu klubu v informačných systémoch verejnej správy)  
 
Adresa klubu (podľa stanov ): ................................................................................................................................. 
       
Miesto trénovania (miesto pôsobenia):.................................................................................................................... 
        
Štatutárny zástupca klubu (oddielu):(meno a priezvisko):........................................................................................ 
         
Tel. kontakt na klub :..........................tel. kontakt na predsedu:.............................. e-mail:..................................... 
           

Kedy bol založený Váš klub (oddiel): rok:......................  terajší počet registrovaných členov:................................ 
           

Rozdelenie počtu členov podľa kategórií:  

Kategória Vek od Vek do Počet aktívnych 
členov 

*Poznámka 
reprezentácia, 
úroveň súťaže, 
výkonnostný stupeň  

prípravka (chlapci, 
dievčatá) 

 10   

žiaci, žiačky 10 15   

dorastenci, dorastenky 15 18   

junior, juniorky 18 21   

dospelí (muži, ženy, 
veteráni) 

nad 21       

*Poznámka: 
Súčet aktívnych členov je treba rozdeliť podľa úrovní súťaží, reprezentácie /mestská, okresná, krajská, národná, 
medzinárodná/.      

Spolu aktívnych členov : ........................ 

 
Počet reprezentantov za uplynulý rok:                                     

Súťaž Počet účastníkov Počet umiestnených  
na danej akcii 

Poznámka 

OH (zimné i letné)    

MS (svet)    

ME (Európa)    

Národné súťaže    

Krajské súťaže    

Okresné súťaže    

Mestské súťaže    

 
Počet osôb v rámci Vášho športu v reprezentácii Slovenska :................................................................................. 
Mená a priezviská 
reprezentantov:.......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................



..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

 

Výsledky za uplynulý rok: (napíšte sem len tie najlepšie výsledky): 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 
 
Forma prezentácie mesta pri poskytnutí príspevku 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 

Usporiadanie športových akcií  v meste Trenčín: (turnaje, majstrovské súťaže...) 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 
 
Využívate pre tréningovú jednotku mestské majetky ( športová hala, plaváreň, futbalový štadión...) 

Áno    -     Nie  ,  ak áno tak koľko hodín do mesiaca :........................ 

 
Žiadame športové kluby, aby do dotazníkov písali iba pravdivé údaje v opačnom prípade sa žiadateľovi o dotáciu 
nevyhovie ! 

 

Žiadame aby športové kluby zaslali dotazníky do 31. januára príslušného roka.  Ak sa tak nestane, klub nebude 
zaradený do databázy čakateľov na dotáciu od mesta Trenčín. 

 

Databáza o klube sa bude aktualizovať každý rok. Zmenu údajov o klube je potrebné oznámiť bezodkladne 
kancelárii primátora MsÚ. 

K dotazníku je treba priložiť menný zoznam  registrovaných členov klubu, ktorý obsahuje meno 
a priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia člena klubu! 
 

Dotazník je aktuálny dňa :............rok:.........                       podpis a pečiatka klubu: 

 
          ................................“ 
 
 
 
 
          Mgr. Richard Rybníček v.r. 
                  primátor mesta  
   


