
Návrh  

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno �.   /2011, ktorým sa mení a dop��a 
VZN 5/2006 o poskytovaní finan�ných dotácií a finan�ných darov z ú�elového fondu z 

rozpo�tu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport v znení VZN �. 4/2008,  
17/2008 a 18/2009 

Mestské zastupite�stvo v Komárne pod�a § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona SNR 
�íslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 
NR SR �íslo 583/2004 Z.z. o rozpo�tových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v záujme utvárania podmienok 
na telesnú kultúru  šport na území Mesta Komárno sa uznieslo na tomto všeobecne 
záväznom nariadení: 

�lánok 1 

 Všeobecne záväzné nariadenie (�alej len VZN) Mesta Komárno �íslo 5/2006 
o poskytovaní finan�ných dotácií a finan�ných darov z ú�elového fondu z rozpo�tu Mesta 
Komárno na telesnú kultúru a šport v znení VZN �. 4/2008 a 17/2008 a 18/2009 sa mení 
a dop��a nasledovne: 

1. Pôvodný  § 5 VZN sa nahradí novým v nasledovnom znení:

„§ 5 
Podávanie žiadosti 

(1) Žiadosti o finan�nú dotáciu podávajú žiadatelia na Odbor školstva a kultúry Mestského 
úradu v Komárne (�alej len „odbor školstva a kultúry“) písomne a elektronicky. Aby sa 
žiados� považovala za predloženú, musí by� predložená oboma spôsobmi.  

(2) Elektronicky predložená žiados� obsahuje vyplnený elektronický formulár, ktorý sa 
nachádza na stránke www.komarno.sk/...  . Aby sa elektronická žiados� považovala za 
predloženú, musí by� odoslaná najneskôr do 15. decembra predchádzajúceho roka. 

(3) Písomne predložená žiados� obsahuje: 
a) vlastnú žiados� podpísanú štatutárnym zástupcom žiadate�a (tla�ivo s �iarovým 

kódom vygenerované elektronickým formulárom) obsahujúce nasledovné údaje: 
1. súbor identifika�ných údajov žiadate�a, 
2. stru�nú charakteristiku žiadate�a a jeho �innosti,  
3. opis aktivity, resp. podujatia, vystihujúci podstatu a zameranie programu, 
4. konkretizáciu akcií - �o konkrétne plánuje žiadate� uskuto�ni�, 
5. �asový harmonogram jednotlivých �inností, 
6. rozpo�et v �lenení: celkové náklady, požadovaná dotácia s podrobným rozpisom 

použitia, spôsob finan�ného krytia ostatných nákladov projektu, 
7. �estné vyhlásenie, 
8. súhlas so zhromaž�ovaním, spracovávaním a zverej�ovaním poskytnutých 

údajov. 
b) prílohy k žiadosti: 

1. fotokópie dokladov potvrdzujúcich identifikáciu žiadate�a: 
1.1. právnická osoba – výpis z obchodného registra, alebo 
1.2. fyzická osoba – podnikate� – výpis zo živnostenského registra, alebo 
1.3. združenie – výpis z registra a stanovy, 
1.4. potvrdenie o ú�te v banke. 



2. kópia výkazu o príjmoch a výdavkoch, kópia výkazu majetku a záväzkov, 
respektíve kópia da�ového priznania za predchádzajúci kalendárny rok (okrem 
školských zariadení). 

  
(3) Došlé žiadosti spracuje odbor školstva a kultúry a predloží na posúdenie Komisii 

školstva, kultúry, športu a mládeže (�alej len „komisia“). O poskytnutí dotácie na 
základe návrhu komisie rozhodujú orgány mesta. 

(4) Žiadatelia budú o vybavení svojej žiadosti informovaní odborom kultúry a školstva do 
15 dní od schválenia príslušným orgánom mesta. 

(5) Vypracovanie zmlúv a ich evidenciu vedie odbor školstva a kultúry.“ 
  
2. Pôvodný  § 6 VZN sa vypúš�a. Doterajšie § 7 až 12 sa ozna�ujú ako § 6 až 11.

3. Pôvodný  § 11a VZN sa vypúš�a.

4. Pôvodný  § 7 VZN sa nahradí novým v nasledovnom znení:

„§ 7
Schválenie 

(1) O poskytovaní finan�nej dotácie do 330 eur rozhoduje primátor mesta, maximálne však 
do výšky 10 % celkovej výšky ú�elového fondu schváleného mestským zastupite�stvom 
na príslušný rok. 

(2) Žiadosti o finan�nú dotáciu v zmysle ods. 1 podávajú žiadatelia písomne na sekretariát 
primátora. 

(3) Finan�nú dotáciu nad výšku uvedenú v ods. 1 schva�uje vždy mestské zastupite�stvo na 
základe odporú�ania odboru kultúry a školstva a komisie. 

(4) Pri rozhodovaní o výške dotácie sa zoh�ad�ujú Zásady pre rozde�ovanie finan�nej 
dotácie na podporu telesnej kultúry a športu, ktoré tvoria prílohu �. 1 VZN.“ 

5. Príloha �. 1 VZN sa nahrádza novou prílohou, ktorá tvorí neoddelite�nú �as�  VZN. 

�lánok 2 

(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupite�stvo v Komárne d�a 20. októbra 2011.  

(2) Toto VZN nadobúda ú�innos� d�om 7. novembra 2011.

  
Komárno d�a ...... 2011   

MUDr. Anton Marek 
      primátor  mesta 

Vyvesené:  
Zvesené: 



Telefón:

Žiados� o poskytnutie finan�nej dotácie na telesnú kultúru a šport

Tla�ivo žiadosti o poskytnutie finan�nej dotácie na podporu celoro�nej aktivity žiadate�a

2. Stru�ná charakteristika �innosti žiadate�a

Adresa pre korešp.:

Kontakt
Telefón: e-mail: 

Bydlisko:

   Štatutárny zástupca žiadate�a

Priezvisko: Meno:

Adresa pre korešp.:

Kontakt

e-mail: web:

Názov banky a �íslo ú�tu žiadate�a:

I�O: �íslo registra Ministerstva vnútra SR:

Sídlo:

1. Informácie o žiadate�ovi

Názov žiadate�a:



K41:
k42:

0

K46: ########

1�x<5 5�x<25 25�x<50 50�x<200 200�x
1 2 3 4 5 riadok 51

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
A 7500 6500 6000 5500 5000 4500 3600 3200 2800 2400
B 4500 3600 3200 2800 2400 2000 1600 1400 1200 1100
C 2000 1600 1400 1200 1100 1000 910 850 790 730
D 1000 910 850 790 730 670 610 560 510 460
E 670 610 560 510 460 410 360 320 280 240
F 410 360 320 280 240 200 160 140 120 100
G 200 160 140 120 100 80 60 50 40 30
H 80 60 50 40 30 20 15 10 7 6
I 20 15 10 7 6 5 4 3 2 1

3. Po�ty registrovaných hrá�ov 

3. najvyššia sú�až v SR
4. najvyššia sú�až v SR
5. najvyššia sú�až v SR
6. najvyššia sú�až v SR

majstrovstvá sveta
majstrovstvá Európy
extraliga a nadnárodné ligy
2. najvyššia sú�až v SR

4. Najlepšie výsledky v posledných 4 sezónach

Použite bodové hodnotenie pod�a nasledovnej tabu�ky:

olympiáda

umiestnenie

Po�et registrovaných športovcov klubu vo všetkých mládežníckych kategóriach
Po�et registrovaných športovcov klubu - dospelých

Celkový po�et registrovaných športovcov klubu
Po�et všetkých registrovaných šprtovcov v SR pod�a evidencie  národného zväzu 

Nevyp��a�!!! Automatický údaj!!!

Nevyp��a�!!! Automatický údaj!!!

Kód žiadate�a pod�a pomeru po�tu registrovaných hrá�ov v SR a registrovaných v klube:

Pomer registrovaných športovcov v SR a po�tu registrovaných športovcov klubu

�alej použite údaje z nasledovnej tabu�ky:

hodnota v bunke K46 (pomer hrá�ov):
�alej použite kód:

Kód charakteru športu:
(Olympijský šport má kód 2, neolympijský šport má kód 1)



Príklady: 4500
3200
850
790
670

Názov sú�aže družstiev vrátene vekovej kategórie:

Umiestnenie športovca v sú�aži:

Predposledný ukon�ený ro�ník

Názov sú�aže družstiev vrátene vekovej kategórie:

Posledný ukon�ený ro�ník

Umiestnenie družstva v sú�aži:

Meno športovca :

Po�et bodov za najhodnotnejší výsledok v sú�aži jednotlivcov:

Meno športovca :

Názov družstva :
Umiestnenie družstva v sú�aži:

Po�et bodov za najhodnotnejší výsledok v sú�aži jednotlivcov:

Umiestnenie športovca v sú�aži:

6. miesto na olympiáde:
3. miesto na majstrovstvách sveta:
8. miesto na majstrovstvách Európy:
4. miesto v najvyššej ligovej sú�aži v SR
1. miesto v 2. najvyššej sú�aži v SR

Dátum ukon�enia sú�aže:

Dátum ukon�enia sú�aže:
Názov sú�aže vrátane vekovej kategórie:

Dátum ukon�enia sú�aže:

Dátum ukon�enia sú�aže:

Názov družstva :

Názov sú�aže vrátane vekovej kategórie:

Po�et bodov za sú�až družstiev (vyhodnocujú sa výsledky dosiahnuté "A" 
družstvom, resp. sú�ažným družstvom v najvyššej vekovej kategórii):

Po�et bodov za sú�až družstiev (vyhodnocujú sa výsledky dosiahnuté "A" 
družstvom, resp. sú�ažným družstvom v najvyššej vekovej kategórii:



0 1 2 3 a viac
4 5 6 8 riadok 152�alej použite kód:

�alej použite údaje z nasledovnej tabu�ky:

Po�et reprezentantov v aktuálnom roku :

Kód klubu pod�a po�tu reprezentantov v SR:

5. Po�et �lenov klubu v reprezenta�ných výberoch SR

Názov družstva :
Umiestnenie družstva v sú�aži:

Ro�ník pred dvomi rokmi:

Názov sú�aže družstiev vrátene vekovej kategórie:

Po�et bodov za sú�až družstiev (vyhodnocujú sa výsledky dosiahnuté "A" 
družstvom, resp. sú�ažným družstvom v najvyššej vekovej kategórii:

Dátum ukon�enia sú�aže:

Po�et bodov za sú�až družstiev (vyhodnocujú sa výsledky dosiahnuté "A" 
družstvom, resp. sú�ažným družstvom v najvyššej vekovej kategórii:

Po�et bodov za najhodnotnejší výsledok v sú�aži jednotlivcov:

Meno športovca :
Dátum ukon�enia sú�aže:

Názov sú�aže vrátane vekovej kategórie:

Dátum ukon�enia sú�aže:
Meno športovca :

Umiestnenie družstva v sú�aži:

Po�et bodov za najhodnotnejší výsledok v sú�aži jednotlivcov:

Názov sú�aže vrátane vekovej kategórie:

Dátum ukon�enia sú�aže:

Umiestnenie športovca v sú�aži:

Názov družstva :

Umiestnenie športovca v sú�aži:

Ro�ník pred tromi rokmi:

Názov sú�aže družstiev vrátene vekovej kategórie:



1.

2.

3.

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok

      �asový harmonogram �inností (tréningový harmonogram)

kadeti / kadetky

juniori / juniorky

seniori / seniorky

Poznámky:

mladí muži / ženy

muži / ženy

starší mini chlapci / 
diev�atá 

starší žiaci / žia�ky

Miesto tréningu

mladší žiaci / žia�ky

mladší mini chlapci 
/ diev�atá

Veková kategória športovca:

Veková kategória športovca:

Meno a  priezvisko športovca:

Meno a  priezvisko športovca:

Veková kategória športovca:

Mená reprezentantov klubu v poslednej sezóne:

Meno a  priezvisko športovca:



        

       

       

 Rozpis použitia požadovanej dotácie 

6. Požadovaná výška finan�nej dotácie 

Celkové náklady žiadate�a      
(v eur)

Požadovaná dotácia               
(v eur)

Spôsob finan�ného krytia ostatných 
nákladov

Dole podpísaný narodený (á)

   �estné prehlásenie

Dátum: 

štatutárny zástupca žiadate�a

Prehlasujem na svoju �es�, že údaje uvedené v žiadosti o poskytnutie finan�nej dotácie sú pravdivé a kompletné. Nepreml�al(a) som žiadnu 
skuto�nos�, ktorá by mohla skresli� hodnotenie žiadosti. 
Som si vedomý(á), že v prípade uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov v žiadosti a podporných dokumentoch žiadate� stráca nárok na 
poskytnutie finan�nej dotácie. 
Som si vedomý(á), že v prípade uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov v žiadosti a podporných dokumentoch som povinný(á) vráti�
neprávom vyplatenú �iastku finan�nej dotácie.

Pe�iatkaPodpis žiadate�a:



Zásady pre rozde�ovanie finan�nej dotácie na podporu telesnej kultúry a športu 

1 § 
(1) Celková dotácia pod�a § 2 ods. 1 VZN sa prerozdelí nasledovne: 

a) Dotácia rozdelená na základe rozhodnutia primátora mesta (10 %), 
b) Dotácia rozdelená na základe rozhodnutia mestského zastupite�stva (20 %), 
c) Dotácia vypo�ítaná na základe po�tu �lenov klubu, výsledkov, charakteru športu 

a ve�kosti konkuren�ného prostredia v SR (70 %), 

2 § 
Vypo�ítaná dotácia 

(1) Pri ur�ení vypo�ítanej dotácie pod�a 1§, bod (1) ods. c) sa 70% celkovej sumy pod�a § 
2 ods. 1 VZN  rozde�uje pre kluby v pomere bodov získaných na základe: 
a) po�tu registrovaných športovcov (mládež, dospelí), 
b) najlepších umiestnení „A“ družstva resp. družstva v najvyššej vekovej kategórii 

v posledných štyroch sú�ažných ro�níkoch (�alej len „sezóna“), a najlepších 
umiestnení jednotlivcov 

c) olympijského charakteru športu, 
d) koeficientu konkurencie 
e) po�tu hrá�ov klubu, ktorí v poslednej sezóne boli �lenmi reprezentácie SR 

Hlavné zásady výpo�tu dotácie: 

- za každého registrovaného športovca v mládežníckej vekovej kategórii dostane klub 
200 bobov 

- za každého registrovaného športovca v dospelej vekovej kategórii dostane klub 150 
bobov 

- body za po�et registrovaných športovcov v olympijských športoch sú násobené 
�íslom 2 

- Ak má klub jedného reprezentanta, body za po�et registrovaných športovcov sa 
násobia �íslom 1,25 

- Ak má klub dvoch reprezentantov, body za po�et registrovaných športovcov sa 
násobia �íslom 1,5 

- Ak má klub aspo� troch reprezentantov, body za po�et registrovaných športovcov sa 
násobia �íslom 2 

- body za výsledok družstva „A“ a za najlepší dosiahnutý individuálny výsledok v jednej 
vekovej kategórii sú zapo�ítané pod�a tabu�ky v §2, ods. (4). 

- body za výsledky v kolektívnych športoch sú násobené �íslom 3 
- body za výsledky v predchádzajúcom ro�níku sú zapo�ítané vo výške 75% 
- body za výsledky spred dvoch rokov sú zapo�ítané vo výške 50% 
- body za výsledky spred troch rokov sú zapo�ítané vo výške 25% 
- ak je v SR po�et registrovaných viac ako 200-násobkom po�tu registrovaných 

športovcov klubu, body za výsledky sa násobia hodnotou 5 
- ak je v SR po�et registrovaných viac ako 50-násobkom po�tu registrovaných 

športovcov klubu, body za výsledky sa násobia hodnotou 4 
- ak je v SR po�et registrovaných viac ako 25-násobkom po�tu registrovaných 

športovcov klubu, body za výsledky sa násobia hodnotou 3 
- ak je v SR po�et registrovaných viac ako 5-násobkom po�tu registrovaných 

športovcov klubu, body za výsledky sa násobia hodnotou 2 

(2) Celkový po�et bodov pri ur�ení vypo�ítanej dotácie sa ur�uje na základe vzorca 

B = P * Ch * R + V * K  
kde  

B – celkový po�et bodov 
P – po�et bodov na základe po�tu registrovaných športovcov  



Ch – koeficient olympijského charakteru športu 
R – koeficient pod�a po�tu �lenov klubu v reprezentáciach SR 
V – po�et bodov na základe najlepších umiestnení v posledných štyroch sezónach 
K – koeficient ve�kosti konkuren�ného prostredia v SR 

(3) Po�et bodov na základe po�tu registrovaných športovcov sa ur�uje nasledovným 
spôsobom: 

P = D*Xd + M*Xm

kde  
D – po�et dospelých registrovaných hrá�ov  
Xd  – koeficient za každého dospelého hrá�a 
M – po�et registrovaných hrá�ov v mládežníckych kategóriách 
Xm  – koeficient za každého hrá�a v mládežníckych kategóriách 

Hodnoty koeficientov: 

Xd koeficient za každého dospelého hrá�a 150 
Xm koeficient za každého hrá�a v mládežníckych kategóriách 200 

(4) Po�et bodov na základe po�tu najlepších umiestnení v predchádzajúcich štyroch 
sezónach sa ur�uje nasledovným spôsobom: 

V = w*V0*p0 + w*V1*p1 + w*V2*p2 + w*V3*p3  
kde  

w – koeficient vyjadrujúci kolektívny, resp. individuálny charakter športu pre 
konkrétny výsledok 

V0 – bodová hodnota za výkon v poslednej sezóne  
V1 – bodová hodnota za výkon v predposlednej sezóne  
V2 – bodová hodnota za výkon v sezóne pred dvoma rokmi 
V3 – bodová hodnota za výkon v sezóne pred tromi rokmi 
p0 – koeficient zapo�ítania výsledku poslednej sezóny 
p1 – koeficient zapo�ítania výsledku predposlednej sezóny 
p2 – koeficient zapo�ítania výsledku sezóny pred dvomi rokmi 
p3 – koeficient zapo�ítania výsledku sezóny pred tromi rokmi 

Hodnoty koeficientov: 
hodnota koeficientu w 

Individuálne športy 1 
Kolektívne športy 3 

V0, V1, V2, V3 umiestnenie 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

olympiáda 7500 6500 6000 5500 5000 4500 3600 3200 2800 2400 
majstrovstvá sveta 4500 3600 3200 2800 2400 2000 1600 1400 1200 1100 
majstrovstvá Európy 2000 1600 1400 1200 1100 1000 910 850 790 730 
extraliga a nadnárodné ligy 1000 910 850 790 730 670 610 560 510 460 
2. najvyššia sú�až v SR 670 610 560 510 460 410 360 320 280 240 
3. najvyššia sú�až v SR 410 360 320 280 240 200 160 140 120 100 
4. najvyššia sú�až v SR 200 160 140 120 100 80 60 50 40 30 
5. najvyššia sú�až v SR 80 60 50 40 30 20 15 10 7 6 
6. najvyššia sú�až v SR 20 15 10 7 6 5 4 3 2 1 



p0 koeficient zapo�ítania výsledku poslednej ukon�enej sezóny 1,00 
p1 koeficient zapo�ítania výsledku predposlednej sezóny 0,75 
p2 koeficient zapo�ítania výsledku sezóny pred dvomi rokmi 0,50 
p3 koeficient zapo�ítania výsledku sezóny pred tromi rokmi 0,25 

(5) Koeficient olympijského charakteru športu Ch sa ur�uje nasledovným spôsobom:  

hodnota koeficientu Ch 
Olympijské športy 2 
Neolympijské športy 1 

(6) Koeficient ve�kosti konkuren�ného prostredia K sa vypo�íta pod�a pomeru Q, t. j. pod�a 
pomeru registrovaných športovcov v SR a po�tu registrovaných športovcov  v danom 
klube nasledovným spôsobom:  

pomer  
 1 � Q < 5 5 � Q < 25 25 � Q < 50 50 � Q < 200 200 � Q 

hodnota koeficientu K 1 2 3 4 5 

(7) Koeficient po�tu reprezentantov R sa vypo�íta pod�a po�tu S �lenov klubu, ktorí 
v poslednej sezóne boli �lenmi reprezenta�ných družstiev SR:  

 po�et reprezentantov  
 S = 0 S = 1 S = 2 S � 3 

hodnota koeficientu R 1 1,25 1,5 2 

3 § 
Jednorázová dotácia 

O rozdelení dotácií na základe žiadostí o jednorázovú dotáciu (príloha �. 3) rozhoduje  
mestské zastupite�stvo na základe odporú�ania mestského úradu a komisie v zmysle §1, 
ods. (1), písm. b. týchto „Zásad“. 


