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Usmernenie 

 
k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácie na realizáciu projektov na podporu 

rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave 
 
Žiadateľ o finančnú dotáciu podáva žiadosť na predpísanom tlačive „Žiadosť pre udelenie 
dotácie z Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste 
SR Bratislave“ v 1 exemplári,  k nemu priloží vyhlásenie žiadateľa o poskytnutie dotácie, 
projekt  a ďalšie potrebné prílohy, vyplývajúce zo žiadosti a z vyhlásenia žiadateľa.  
Tlačivo žiadosti je nutné vyplniť podľa predtlače vo všetkých jeho položkách, podpísať ho 
a potvrdiť pečiatkou žiadateľa. 
 
   

1. Okrem vyplneného tlačiva treba k žiadosti priložiť nasledovné doklady a informácie:  

• kópiu  výpisu z registra alebo iný doklad osvedčujúci právnu subjektivitu 
žiadateľa, 

• kópiu zmluvy o zriadení  účtu vytvoreného len na prostriedky, pridelené z fondu 
telesnej kultúry /tento doklad sa prikladá až po schválení prostriedkov žiadateľovi/, 

• kópiu dokladu-potvrdenia o pridelení daňového identifikačného čísla organizácie, 

• doklad o menovaní štatutárneho zástupcu/zástupcov organizácie,  

• doklad preukazujúci vlastnícke právo alebo iné právo k pozemku alebo k stavbe, 
ak je predmetom žiadosti dotácia na uskutočnenie stavby alebo zmenu stavby, 

• stručnú charakteristiku inštitúcie predkladajúcej projek t a jej ročnú správu,  

• súčasný stav riešenej problematiky, zdôvodnenie potrebnosti predloženého 
projektu,  

• potvrdenie z banky o vlastníctve minimálne 10% finančných prostriedkov 
z celkovej ceny projektu, alebo banková záruka sumy, 

• vyhlásenie žiadateľa o pravdivosti údajov. 

Bez priloženia týchto dokladov žiadosť nebude akceptovaná. Kópie dokladov nemusia byť 
overené notárom.  

 

2. Podanie žiadosti 

Žiadosť možno zaslať poštou, alebo ju podať osobne v podateľni magistrátu hlavného mesta 
v pracovných dňoch nasledovne:  

Pondelok:  8.00 – 17.00 h 

Utorok:   8.00 – 16.00 h 

Streda:   8.00 – 16.00 h 
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Štvrtok:   8.00 – 16.00 h 

Piatok:   8.00 – 15.00 h 

 
Poštovú obálku, v ktorej žiadosť posielate, označte v ľavom hornom rohu nápisom: 
„Žiadosť – Fond TK“ 
 

3. Termín zasadnutia rady fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v  hlavnom meste 
SR Bratislave 

Termíny prijímania projektov: do 31. marca a do 31. októbra v príslušnom roku 

Rada fondu zasadá najneskôr do 6 týždňov po termíne uzávierky. 

4. Rozhodnutie o pridelení príspevku  

• Všetky žiadosti spracováva tajomník rady fondu. 

• Rada fondu na svojom zasadnutí vyhodnotí všetky žiadosti a navrhne primátorovi hlavného 
mesta žiadosti – projekty, ktorým odporúča pridelenie finančnej dotácie a výšku dotácie 
z fondu TK.  

• Úspešné žiadosti-projekty hlavného mesta, mestských organizácií a mestských častí budú 
následne prerokované na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva. 

• Úspešné žiadosti-projekty právnických osôb budú prerokované na najbližšom rokovaní 
mestského zastupiteľstva, ktoré schváli alebo neschváli podpísanie zmluvy o združení medzi 
úspešným žiadateľom a hlavným mestom. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12. 

• Všetci žiadatelia budú písomne informovaní, či im bola alebo nebola schválená finančná 
dotácia. 

• Informácia o žiadateľoch a schválení, resp. neschválení finančnej dotácie bude zverejnená 
na oficiálnej stránke hlavného mesta www.bratislava.sk 

5. Termín zaslania schválenej dotácie  

Finančné dotácie budú úspešným žiadateľom zasielané do 14 dní po podpise zmluvy.  

6. Povinnosti organizácie, ktorej hlavné mesto poskytlo finančnú dotáciu  

• Dotáciu je potrebné vyúčtovať do 30 dní od ukončenia projektu na magistráte hl.m. SR 
Bratislavy, najneskôr však do 25.1. nastávajúceho roku. Finančný príspevok sa musí použiť 
do 31.12. príslušného roku. Nepoužité finančné prostriedky je potrebné  vrátiť do 14 dní na 
účet poskytovateľa: 2686360359/0200, Všeobecná úverová banka a.s., Bratislava – mesto. 

 7. Informácie a kontakt:  

• PaedDr. Marián Valovič – tajomník rady fondu, oddelenie kultúry, školstva a športu 
magistrátu, tel.:  02-59356 100, fax:  02-59356 550,   mail: valovic@bratislava.sk   

• Služby občanom/Front Office - prízemie Magistrátu hl. m. SR BA, Primaciálne nám. 1   


