Príloha č. 1

Žiadateľ

Žiadosť o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej
infraštruktúry“ na základe výzvy č. 2021/004 vyhlásenej dňa 15.11.2021.

IČO
Názov subjektu
Ulica a číslo
Obec
PSČ
Naformátovaná adresa
IČO
IČ DPH
DIČ
Právna forma
Registračné číslo
Registrátor
Dátum registrácie
Štatutár 1: Meno Priezvisko
Štatutár 1: Funkcia

IBAN
Platiteľ DPH
Webové sídlo žiadateľa
Adresa elektronickej pošty
žiadateľa
Link na zápis v RPOS ISŠ
Adresa pre doručovanie
Názov
Ulica, súpisné a orientačné
číslo
Obec / Mesto
PSČ
Kontaktná osoba zodpovedná za žiadosť

Meno a priezvisko kontaktnej
osoby
Telefónne číslo kontaktnej
osoby
Email kontaktnej osoby

Projekt
a) Názov projektu
Umiestnenie projektu
b) Ulica, súpisné a orientačné
číslo
c) PSČ
d) Obec
e) Okres
f) Vyšší územný celok
Podrobnosti projektu
Začiatok realizácie
Dátum ukončenia projektu
Opis a účel projektu
Ukončené verejné
obstarávanie alebo verejná
obchodná súťaž
Typ športoviska a doba jeho
využitia počas kalendárneho
roka
Typ investície
Športovisko bude využívané
pre šport detí a mládeže na
účely telesnej a športovej
výchovy
Použitie športoviska pre
znevýhodnené skupiny
obyvateľov a jeho súlad s
technickými požiadavkami na
stavbyužívané osobami s
obmedzenou schopnosťou
pohybu a orientácie v zmysle

ustanovení §56, §57, §58, §63
a §64 Vyhlášky č. 532/2002
Z.z.
Príprava reprezentantov SR na
športovisku

Organizácia významných
medzinárodných športových
podujatí

Projekt je certiﬁkovaný alebo
je v procese certiﬁkácie podľa
jedného z certiﬁkačných
systémov BREEAM, LEED,
DGNB
Energetická hospodárnosť
športoviska
Odpadové hospodárstvo triedenie odpadu:
Krytie prevádzkových výdajov
prevádzkovými príjmami
Umiestnenie športovej
infraštruktúry v najmenej
rozvinutých okresoch

Údaje o ﬁnancovaní projektu
Financovanie projektu
SPOLU v EUR
a) Výška požadovaného príspevku z fondu v EUR (min. 60.000 €, max. 1.250.000 €)
b) Výška spoluﬁnancovania z vlastných zdrojov žiadateľa v EUR
zahŕňa nasledovné zdroje (názov a druh spoluﬁnancovania):
(V prípade, že zdrojov ﬁnancovania máte menej ako 10, tak zostávajúce prázdne kolónky nevypĺňate.)

c) Celková výška výdavkov na projekt podľa rozpočtu
Sumarizácia
Na projekt uvedený v tejto
žiadosti požadujem podporu

SPOLU v EUR

formou príspevku vo výške
Celkové náklady projektu
Miera spoluﬁnancovania
žiadateľa v percentách
Administratívny poplatok
Administratívny poplatok

Zoznam povinných príloh (výzva)
a) Opis projektu a účelu projektu
b) Plán udržateľnosti projektu a jeho prevádzkový model
c) Celkový rozpočet projektu vrátane kalkulácie nákladov (výkaz-výmer)
d) Harmonogram realizácie projektu
e) Doklady preukazujúce zabezpečenie spoluﬁnancovania podľa podmienok stanovených v bode 7 výzvy.
f) Doklad o zriadení osobitného bankového účtu žiadateľa v banke so sídlom v Slovenskej republike alebo v
pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike, ktorý bude slúžiť žiadateľovi výlučne na poukázanie
príspevku na projekt podľa bodu 10.3 výzvy.

g) Potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku

h) 1. Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia

h) 2. Projektová dokumentácia pre ohlásenie stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác

i) 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 5 rokov.

j) 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 5 rokov

k) 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

l) 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:
l) 1. Čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané ﬁnančné vzťahy so štátnym rozpočtom
l) 2. 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
l) 3. Čestné vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia
l) 4. Potvrdenie inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho
zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 Z.z.
m) Čestné vyhlásenie žiadateľa o poskytnutie príspevku pre účely posúdenia projektu z hľadiska štátnej
pomoci, ktoré tvorí prílohu č. 2 výzvy.

n) Čestné vyhlásenie žiadateľa o poskytnutí pomoci podľa schémy, ktoré tvorí prílohu č. 3 výzvy, prílohu
žiadateľ predkladá len v prípade projektu spadajúceho pod pravidlá štátnej pomoci v zmysle vyplneného
čestného vyhlásenia podľa písm. m).

o) / p) Doklady preukazujúce ukončené verejné obstarávanie/ obchodná verejná súťaž, prebiehajúce verejné
obstarávanie/ obchodná verejná súťaž
Uveďte link na webový portál
q) Čestné vyhlásenie žiadateľa vrátane podpisov znevýhodnených športovcov, ktorí využívajú športovisko
(min. 2 športovci)

r) Doklad preukazujúci pravidelné a udržateľné využívanie príslušnej športovej infraštruktúry zo strany
detí, mládeže, organizovaných aj neorganizovných športovcov a širokej verejnosti, a to napríklad spôsobom
podľa bodu 10.5 písm. b) výzvy

s) Evidencia počtu počtu športovcov, klubov a športových organizácií, ktoré infraštruktúru využívajú

t) Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace alebo údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra
trestov

x) Zoznam iných príloh

Zoznam nepovinných príloh (kritériá)
u) Podpora športovej reprezentácie a organizácie podujatí

u) 1. Potvrdenie príslušného NŠZ o príprave reprezentantov na športovisku (s uvedením mena a priezviska,
ročníka narodenia, kategórie a športového odvetvia reprezentantov SR pre každý rok 2019, 2020, 2021.

u) 2. Potvrdenie príslušného NŠZ o organizácii medzinárodného podujatia na športovisku ( s uvedením
názvu, dátumu, kategórie podujatia a linku na výsledkovú listinu)

v) Environmentálna trvalá udržateľnosť
v) 1. Certiﬁkát vydaný príslušnou certiﬁkačnou autoritou, resp. potvrdenie príslušnej certiﬁkačnej autority
a tom, že projekt je v procese certiﬁkácie.
v) 2. Doklad o energetickej hospodárnosti športoviska.
v) 3. Doklad preukazujúci separovanie odpadu
z) Čestné vyhlásenie o využívaní športoviska pre šport detí a mládeže na účely telesnej a športovej výchovy

Súhlas
Žiadateľ čestne vyhlasuje, že:

✖ a) štatutárny orgán a/alebo členovia štatutárneho orgánu žiadateľa je/sú
bezúhonný/í;
✖ b) má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov podľa § 66 a 67 ZoŠ;
✖ c) bude pri výbere dodávateľa postupovať v súlade so zákonom č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a vyberie dodávateľa otvoreným,
transparentným a nediskriminačným výberovým konaním v súlade s
príslušnými právnymi predpismi; ak sa nevyžaduje verejné obstarávanie
podľa zákona č. 353/2015 Z. z., bude postupovať podľa § 281 a nasl. zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších prepisov (verejná
obchodná súťaž);
✖ d) členom riadiacich orgánov, kontrolných orgánov alebo dozorných
orgánov žiadateľa alebo jeho štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu nie je člen odbornej komisie fondu, člen dozornej rady
fondu, člen správnej rady fondu alebo jemu blízka osoba;
✖ e) dolu podpísaná osoba/osoby je oprávnená/sú oprávnené na podpis tejto
žiadosti;
✖ f) informácie uvedené v tejto žiadosti a jej prílohách sú úplné a pravdivé;
✖ g) si je vedomý možných právnych/trestných následkov a sankcií, ktoré
vyplývajú z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov;
✖ h) bude poskytovateľa bezodkladne písomne informovať o všetkých
zmenách, ktoré sa týkajú vyššie uvedených údajov a skutočností.

Ochrana osobných údajov

✖ Súhlasím so zhromažďovaním, spracovávaním a zverejňovaním
poskytnutých údajov.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu

Podpis

Pečiatka

Dátum podpisu

