Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Materiál na rokovanie
miestnej rady
dňa 14. mája 2019
Materiál číslo: 60/2018
Návrh
na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 12/2017
o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu

Predkladateľ:
Lýdia Ovečková
1. zástupkyňa starostu

Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Zoznam žiadateľov o dotáciu
4. Bodové ohodnotenie Komisie športu
5. Výpočet dotácií
6. Žiadosti o dotáciu

Spracovateľ:
Jozef Fischer, predseda Komisie športu
Robert Schnürmacher, odborný zamestnanec oddelenia na úseku športu

Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
poskytnutie dotácií pre:
FC Petržalka, družstvo v sume 30 713,92 ,-€
Hockey club Petržalka 2010, o.z. v sume 10 140,-€
ŠK Juventa Bratislava, o.z. v sume 3962,92- €
MŠK Iskra Petržalka, o.z. v sume 11 364,73 - €
Školský športový klub B.S.C. Bratislava, o.z. v sume 15 559,28-€
Gymnastické centrum, o.z. v sume 10 390,80 €
Športový klub polície Bratislava, o.z. v sume 14 438,74 -€
Rekreačný beh, o.z. v sume 9 958,23.-€
Klub modernej gymnastiky Danubia, o.z. v sume 10 001,96.-€
Snipers, o.z. v sume 2 124,21 .- €

Dôvodová správa
Podľa VZN č. 12/2017, ktoré nadobudlo účinnosť 1.1.2018 o poskytovaní dotácií pre veľké
kluby v oblasti športu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka § 6, ods. 3 žiadosť o
poskytnutie dotácie pre rok 2019 predloží žiadateľ mestskej časti najneskôr do 31.10.2018.
Do daného termínu bolo doručených 11 žiadostí, žiadosť o.z. Dansovia nesplnila všetky
podmienky a svoju žiadosť stiahla. Všetky ostatné žiadosti splnili základné podmienky VZN
č. 12/2017.
Podľa § 12 ods. 2 tohto VZN mestská časť vyčlení z rozpočtu 1,0% z podielu na dani z
príjmov fyzických osôb pre účely poskytovania dotácií pre rok 2019, čo predstavuje
117 031,56 €.
Podľa § 5 ods. 5 a ods. 6 celková výška dotácie žiadateľa nesmie presiahnuť 20% z rozpočtu
žiadateľa za predchádzajúci rozpočtový rok a zároveň výška dotácie nesmie presiahnuť viac
ako 40% zo sumy vyčlenenej mestskou časťou na účely poskytovania dotácií pre veľké kluby
v oblasti športu v danom roku. Podľa § 7 ods. 2 žiadosti bodovo ohodnotí Komisia športu
podľa kritérií uvedených v prílohe č.1. VZN č. 12/2017. Výška dotácie pre jednotlivých
žiadateľov sa vypočíta na základe vzorca uvedeného v prílohe č.1. tohto nariadenia.
Podľa § 12 ods. 1 o poskytnutí dotácie bude rozhodovať miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Petržalka. 4

Zoznam žiadateľov o dotáciu
Zoznam žiadateľov o dotáciu, ktorí predložili žiadosť o poskytnutie dotácie pre rok 2019 (v
súlade s VZN č. 12/2017, §6, ods. 3) do termínu 31.10.2018:











FC Petržalka, družstvo
Hockey club Petržalka 2010, o.z.
ŠK Juventa Bratislava, o.z.
MŠK Iskra Petržalka, o.z.
Školský športový klub B.S.C. Bratislava, o.z.
Gymnastické centrum, o.z.
Športový klub polície Bratislava, o.z.
Rekreačný beh, o.z.
Klub modernej gymnastiky Danubia, o.z.
Snipers, o.z.

Bodové ohodnotenie Komisie športu
Členovia Komisie športu si na svojom zasadnutí, dňa 21. marca 2018, osobne vypočuli
prezentáciu strednodobých plánov jednotlivých žiadateľov o dotáciu a bodovo ich
ohodnotili nasledujúco:
Žiadateľ:
FC Petržalka

Počet bodov
400

Hockey club Petržalka 2010

450

Juventa Bratislava

375

MŠK Iskra Petržalka

450

B.S.C. Bratislava

475

Gymnastické centrum

475

Športový klub polície

350

Rekreačný beh

400

Klub modernej gymanastiky DANUBIA

475

Snipers

275

Výpočet dotácií
V súlade s § 7, ods. 2 bola výška dotácie pre jednotlivých žiadateľov vypočítaná na základe
vzorca uvedeného v prílohe č.1. VZN č. 12/2017.
Spôsob výpočtu dotácií:
Dotácia pre žiadateľa sa vyráta dosadením premenných do vzorca:
[(Kritérium 1 x Kritérium 5 x Kritérium 2) + Kritérium 4)] x Kritérium 3 x Výška vyčlenenej dotácie
Súčet pridelených bodov všetkým úspešným žiadateľom

Kritériá:
Kritérium 1 - Počet mládeže zúčastnenej v súťažiach organizovaných pod príslušným
národným zväzom (od 5 do 23 rokov - vrátane), 1 bod za každého člena.
Kritérium 2 – Útvar talentovanej mládeže, 2 body ak je zriadený, 1 bod ak nie je zriadený.
Kritérium 3 - Váha športového odvetvia - koeficient športu. Ak má koeficient športového
odvetvia nižšiu hodnotu ako 1, vo vzorci sa použije koeficient 1. Ak má koeficient športového
odvetvia vyššiu hodnotu ako 5, vo vzorci sa použije koeficient 5. Pre futbal a hokej je 5.
Kritérium 4 - Strednodobý plán rozvoja športového klubu, 100 bodov za mimoriadne
uspokojivý plán, 75 bodov za uspokojivý plán, 50 bodov za neutrálny plán, 25 bodov za
neuspokojivý plán a 0 bodov za mimoriadne neuspokojivý plán.
Kritérium 5 - Percento mládeže zúčastnenej v súťažiach organizovaných pod príslušným
národným zväzom (kritérium 1) s trvalým pobytom v Petržalke. Pre účely výpočtu vstupujú
percentá do vzorca v číselnom vyjadrení (napr. 70% = 0,7).
Koeficient športu:
https://www.minedu.sk/data/files/6817_2017-prispevkyuznanymsportom.xls

