PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV
Číslo: 10
Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 16.02.2018
Názov materiálu: Podpora rozvoja športu v Trebišove
Obsah materiálu: - dôvodová správa
- žiadosť o poskytnutie dotácie

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

schvaľuje
1. žiadosť o poskytnutie dotácie na realizáciu projektu „Podpora rozvoja športu v
Trebišove“,
2. rezervovanie finančných prostriedkov v prebytku rozpočtu mesta na rok 2018 na
investičnú akciu v objeme 36 021,38 EUR,
3. záväzok po ukončení verejného obstarávania – prostredníctvom rozpočtovej zmeny v
priebehu roka 2018 – presunúť finančné prostriedky z prebytku rozpočtu do
výdavkovej časti rozpočtu mesta na rok 2018 na spolufinancovanie projektu „Podpora
rozvoja športu v Trebišove“, v objeme najviac 36 021,38 EUR s DPH.

Výška celkových výdavkov:
Výška požadovanej dotácie:
Výška spolufinancovania:
Spôsob spolufinancovania projektu:

Predkladá:
Spracoval:

95 694,08 EUR s DPH
59 672,70 EUR s DPH
36 021,38 EUR s DPH
vlastné zdroje

PhDr. Marek Čižmár, primátor
Ing. Jozef Ferjo, referent pre regionálny rozvoj

V Trebišove, dňa 08.02.2018

predkladateľ

Dôvodová správa k predloženiu žiadosti o poskytnutie dotácie na realizáciu
projektu „Podpora rozvoja športu v Trebišove“.
Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) vyhlásil výzvu na predkladanie
ţiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018.
Dotačný program Podpora rozvoja športu na rok 2018 zahŕňa nasledovné podprogramy:
Podprogram 1. výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi;
Podprogram 2. výstavba detských ihrísk;
Podprogram 3. výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku;
Podprogram 4. nákup športovej výbavy.
Objem predpokladaných disponibilných finančných prostriedkov pre program Podpora
rozvoja športu na rok 2018 je 9 000 000 EUR.
Pre jednotlivé podprogramy je zároveň určená najniţšia a najvyššia výška ţiadanej a
poskytnutej dotácie v nasledovnom rozpätí:
 pre podprogram č. 1 − výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a
mantinelmi od 35 000 EUR do 40 000 EUR;
 pre podprogram č. 2 − výstavba detských ihrísk od 8 000 EUR do 13 000 EUR;
 pre podprogram č. 3 − výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku od 10 000
EUR do 15 000 EUR;
 pre podprogram č. 4 − nákup športovej výbavy od 500 EUR do 9 000 EUR.
Minimálna výška spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov, na
ktorý je dotácia poţadovaná, je najmenej 5 % z celkového rozpočtu projektu. Pri
spolufinancovaní je potrebné uvádzať konkrétnu výdavkovú poloţku, preto suma spoluúčastí
jednotlivých projektov v ţiadosti prekračuje 5 %. Ak nebude dotácia poskytnutá v
poţadovanej výške, spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov môţe komisia
zníţiť úmerne k výške poskytnutej dotácie.
Termín predkladania ţiadosti je do 5. marca 2018.
Vedenie mesta plánuje reagovať na danú výzvu predloţením ţiadosti o poskytnutie dotácie
pre projekt „Podpora rozvoja športu v Trebišove“. Ţiadosť je zameraná na podprogramy č. 1,
2 a 4.
Podprogram č. 1 − výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi
Názov podprojektu: Multifunkčné ihrisko Juh
Je plánovaná výstavba multifunkčného ihriska na sídlisku Juh, parcelné číslo 1749/1,
katastrálne územie Trebišov. Ihrisko bude mať rozmery 36 x 18 m a bude slúţiť hlavne pre
futbal, volejbal, tenis a basketbal. Ihrisko bude mať multifunkčný umelý trávnik, mantinelový
systém vo výške pribliţne 1 meter nad povrchom, ochrannú sieť vo výške pribliţne 3 metre
nad mantinelom a osvetlenie.
Predpokladaná výška celkových výdavkov:
Ţiadaná výška dotácie:
Predpokladaná výška spolufinancovania:

74 611,72 EUR s DPH
39 857,50 EUR s DPH
34 754,22 EUR s DPH

Podprogram č. 2 − výstavba detských ihrísk
Názov podprojektu: Detské ihrisko Stred
Vedenie mesta plánuje na sídlisku Stred, medzi ulicami Berehovská, 1. decembra,
Komenského, T. G. Masaryka a Trţná, vybudovať detské ihrisko, ktoré bude pozostávať z:
1. kombinovaná zostava skladajúca sa z dvoch vzájomne prepojených domčekov. Jeden
domček je zloţený zo schodíkov a hojdačky, druhý domček disponuje šmýkačkou
a gymnastickými prvkami na lezenie. Nosná konštrukcia, priečniky, konštrukcia
schodov a spojovací materiál sú vyrobené z nerezu, na hojdačkách sú pouţité nerezové
reťaze – 1 ks (určené pre deti od 3 - 14 rokov);
2. dvojhrazda z nerezu – 1 ks (určené pre deti od 2 - 14 rokov);
3. vahadlová hojdačka nerezová pre 4 deti – 1 ks (určené pre deti od 3 - 14 rokov);
4. nerezový domček s kresliacou tabuľou – 1 ks (určené pre deti od 2 - 14 rokov);
5. pruţinová hojdačka kôň – 1 ks (určené pre deti od 3 - 8 rokov);
6. pruţinová hojdačka motorka – 1 ks (určené pre deti od 3 - 8 rokov);
7. nerezový vláčik s tunelom a sedením – 1 ks (určené pre deti od 2 - 14 rokov);
8. kovová infotabuľa s popisom – 1 ks.
Prevedenie detského ihriska je v úprave antivandal.
Celková cena ihriska je vrátane montáţe a betonáţe prvkov a dopravy.
Predpokladaná výška celkových výdavkov:
Ţiadaná výška dotácie:
Predpokladaná výška spolufinancovania:

12 459,36 EUR s DPH
11 767,20 EUR s DPH
692,16 EUR s DPH

Podprogram č. 4 − nákup športovej výbavy
Názov podprojektu: Športovo technické vybavenie ihrísk na sídliskách
Vedenie mesta plánuje zrekonštruovať športové detské ihriská pre deti na sídliskách Stred,
ktoré by slúţili napríklad pre futbal, hádzanú, basketbal, florbal... . Je potrebná úprava
povrchu obidvoch ihrísk (odstránenie starého asfaltu a nanesenie novej asfaltovej vrstvy).
Následne sa pristúpi k maľovaniu čiar pre jednotlivé športy. Tieto aktivity v predpokladanej
hodnote 17 940 Eur s DPH musí mesto zrealizovať z vlastných zdrojov. Z prostriedkov
dotácie by mesto zabezpečilo nákup a montáţ týchto prvkov športovo technického vybavenia:
 hádzanárske bránky
- 2 ks na sídlisko Stred (za materskou škôlkou 1. decembra),
- 1 ks na sídlisko Stred (pod kopcom),
- 2 ks na sídlisko Škultétyho,
 basketbalové koše
- 2 ks na sídlisko Stred (za materskou škôlkou 1. decembra),
- 1 ks na sídlisko Stred (pod kopcom),
 hokejové bránky
- 2 ks na sídlisko Stred (za materskou škôlkou 1. decembra),
- 1 ks na sídlisko Stred (pod kopcom).
Predpokladaná výška celkových výdavkov:
Ţiadaná výška dotácie:
Predpokladaná výška spolufinancovania dotácie:
Spracoval: Ing. Jozef Ferjo, referent pre regionálny rozvoj

8 623,00 EUR s DPH
8 048,00 EUR s DPH
575,00 EUR s DPH

Dátum doručenia žiadosti:

(miesto pre úradný záznam)

Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2018
Názov žiadateľa:
Sídlo žiadateľa:
- ulica:
- PSČ:
- obec:
- okres:
- kraj :
Právna forma žiadateľa*:
IČO žiadateľa:
DIČ žiadateľa:
Predmet činnosti žiadateľa
(stručne sa uvedie predmet činnosti
žiadateľa)*:
Vznik právnickej osoby (uvedie sa
miesto, dátum a číslo registrácie
alebo zriaďovateľskej listiny
právnickej osoby)*:
Štatutárny zástupca žiadateľa
meno a priezvisko:
funkcia:
číslo telefónu a e-mail:
Bankové spojenie
názov banky:
číslo účtu a kód banky:
IBAN:
Kontaktná osoba
meno a priezvisko:
číslo telefónu a e-mail:
Stručné zdôvodnenie žiadosti:

Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204
075 25
Trebišov
Trebišov
Košický
00331996
2020773590
-

-

PhDr. Marek Čižmár
primátor
056/6722665, primator@trebisov.sk
Československá obchodní banka, a.s.
4002651147 / 7500
SK79 7500 0000 040 0265 1147
Ing. Jozef Ferjo
0917 112 771, ferjo@trebisov.sk
Cieľom projektu „Podpora rozvoja športu v Trebišove“ je v
spolupráci mesta Trebišov a obyvateľov miestnej komunity
podporiť rozvoj športu v meste, zrevitalizovať verejné
priestranstvá a zmeniť ich na krásne upravené, športové, zdravé
a zelené miesta pre bezpečnú hru, rozvoj pohybových aktivít
a zručností, relax a oddych pre deti, ich rodičov a starých
rodičov. Mesto plánuje výstavbu multifunkčného ihriska,
výstavbu detského ihriska a nákup športovo-technického
vybavenia pre širokú verejnosť na sídliskách. Projekt zároveň
umožní podporiť vzájomné stretávanie sa obyvateľov, spoločné
trávenie voľného času, spoluprácu a prehlbovanie vzájomných
medziľudských vzťahov.
59 672,70

Výška požadovanej dotácie
v eurách:
* Neuvádza sa, ak žiadateľom je obec alebo vyšší územný celok

Zoznam projektov v žiadosti:
Podprogram
1.
2.
4.

Názov projektu
Podpora rozvoja športu v Trebišove - Multifunkčné ihrisko Juh
Podpora rozvoja športu v Trebišove - Detské ihrisko Stred
Podpora rozvoja športu v Trebišove - Športovo technické
vybavenie ihrísk na sídliskách

Žiadaná suma
39 857,50
11 767,20
8 048,00

Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov súhlasím so spracovaním osobných údajov a so zverejnením nasledujúcich
údajov: názov žiadateľa, adresa, IČO, názov projektu, celkový rozpočet projektu, požadovaná dotácia.
Zároveň vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné.
V Trebišove dňa 08.02.2018

Odtlačok pečiatky žiadateľa

Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

