Zoznam požadovaných príloh k Žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba,
rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ na základe Výzvy č.2020/001 vyhlásenej
dňa 31.12.2020
a.

popis projektu a účelu projektu

b.

plán udržateľnosti projektu a jeho prevádzkový model

c.

celkový rozpočet projektu vrátane kalkulácie nákladov (výkaz-výmer). Žiadateľ je povinný
predložiť rozpočet projektu tak, aby z neho bolo zrejmé rozdelenie projektu na športovú a
komerčnú časť a kritériá použité pri tomto rozdelení. Rozpočet sa prikladá aj v elektronickej
podobe (formát xls, xlsx).

d.

harmonogram realizácie projektu,

e.

doklady preukazujúce zabezpečenie spolufinancovania podľa podmienok stanovených v bode 5
a 6 výzvy

f.

doklad o zriadení bankového účtu žiadateľa v banke so sídlom v Slovenskej republike alebo v
pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike, na ktorý žiadateľ žiada poukázať príspevok
na projekt

g.

potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku

h.

výpis z príslušného registra orgánu verejnej správy, v ktorom je žiadateľ zapísaný, ak je
žiadateľom športová organizácia, nie starší ako 1 mesiac pred podaním žiadosti,

i.

1) projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia (nevzťahuje sa v prípade, ak sa
s ohľadom na povahu stavebných prác stavebné povolenie podľa platných právnych predpisov
nevyžaduje),
2) projektová dokumentácia pre ohlásenie stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác
(vzťahuje sa na projekty, pre ktoré postačuje ohlásenie stavebnému úradu).
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j.

doklady preukazujúce existenciu právneho vzťahu žiadateľa k pozemkom, na ktorých má byť
športová infraštruktúra v zmysle projektu vybudovaná, umožňujúci žiadateľovi realizáciu
projektu a prevádzkovanie športovej infraštruktúry po dobu najmenej 10 rokov (výpis z listu
vlastníctva preukazujúci vlastnícke práva ku všetkým pozemkom, na ktorých má byť
realizovaný projekt, alebo nájomná zmluva, resp. iná zmluva uzatvorená na dobu minimálne 10
rokov odo dňa podania žiadosti, z ktorej vyplýva právo žiadateľa užívať pozemok a uskutočniť
projekt)

k.

doklady preukazujúce existenciu právneho vzťahu žiadateľa k existujúcej športovej
infraštruktúre vrátane pozemkov, na ktorých sa táto nachádza, ak je predmetom projektu
modernizácia/rekonštrukcia športovej infraštruktúry, umožňujúci žiadateľovi realizáciu
projektu a prevádzkovanie športovej infraštruktúry po dobu najmenej 10 rokov (výpis z listu
vlastníctva preukazujúci vlastnícke práva ku všetkým pozemkom, na ktorých má byť
realizovaný projekt, alebo nájomná zmluva, resp. iná zmluva uzatvorená na dobu minimálne 10
rokov odo dňa podania žiadosti, z ktorej vyplýva právo žiadateľa užívať pozemok a uskutočniť
projekt)

l.

právoplatné stavebné povolenie na realizáciu projektu, ohlásenie stavebnému úradu spolu s
oznámením stavebného úradu o tom, že proti ohláseným stavbám, stavebným úpravám a/alebo
udržiavacím prácam nemá námietky, územné rozhodnutie, ak sa na realizáciu projektu stavebné
povolenie ani ohlásenie nevyžaduje alebo čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že pre realizáciu
projektu ani žiadnej jeho časti sa žiadne z vyššie uvedených administratívno-právnych povolení
v zmysle platnej legislatívy nevyžaduje,

m
.

doklady podľa § 8a ods. 5 a 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy na
preukázanie splnenia všetkých podmienok podľa § 8a ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách
verejnej správy (Fond overuje existenciu nedoplatkov na daniach, sociálnom a zdravotnom
poistení prostredníctvom portálu oversi.gov.sk ) :
1) potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace, že voči žiadateľovi nie
je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku (originál alebo úradne
osvedčená kópia)

2) potvrdenie inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ neporušil v
predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania (originál alebo úradne
osvedčená kópia)
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n.

čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ je nie v ťažkostiach a spĺňa všetky podmienky pre
poskytnutie pomoci na športové a multifunkčné rekreačné infraštruktúry podľa nariadenia.

o.

doklady preukazujúce ukončené verejné obstarávanie, prebiehajúce verejné obstarávanie
(postačuje odkaz na link v portáli verejného obstarávania, kde sú všetky dokumenty týkajúce sa
verejného obstarávania zverejnené) alebo čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že pre realizáciu
projektu ani žiadnej jeho časti sa verejné obstarávanie v zmysle platnej legislatívy nevyžaduje

q.

žiadateľ musí uviesť, či ide o multifunkčné športovisko (či športovisko spĺňa kritériá pre
organizovanie regulárnej súťaže v rôznych disciplínach v minimálne 3 uznaných športoch).
Zoznam disciplín uznaných športov v prípade multifunkčného športoviska musí byť prílohou
žiadosti.

r.

čestné vyhlásenie žiadateľa o dĺžke trvania jeho skúseností s prevádzkou športovej
infraštruktúry obdobného zamerania a krátkym popisom jeho doterajšej činnosti.

s.

ak ide o športovú infraštruktúru národného významu, čestné vyhlásenie príslušného národného
športového zväzu, že športová infraštruktúra spĺňa požiadavky medzinárodnej športovej
organizácie, ktorá je určená na medzinárodnú súťaž alebo na prípravu športových
reprezentantov

t.

kópia stanov/zriaďovacej listiny (podľa typu právnickej osoby) žiadateľa v aktuálnom znení
(bez potreby úradne osvedčenej kópie), na ktorých je vidieť potvrdzujúci záznam
registrujúceho subjektu,

u.

príloha ku kritériu : športový prínos a potenciál projektu (slovný opis)

v.

príloha ku kritériu : bezbariérovosť projektu (slovný opis, projektová dokumentícia a pod).

w.

doklad ku kritériu : Využívanie ŠI pre povinnú telesnú a športovú výchovu na ZŠ a SŠ
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