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§ 6c zákona č. 597/2003 Z. z. 
Objem finančných 

prostriedkov  
Poznámka 

Podpora vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl 

a školských zariadení a časopisov pre deti, žiakov a poslucháčov škôl 

a školských zariadení 

200 000 Do 17.04.2018 (0 – 50 000) 

Podpora aktivít súvisiacich so zabezpečením špecializovanej 

dopravnej výchovy a praktického výcviku detí MŠ a žiakov ZŠ na 

detských dopravných ihriskách 

150 000 Do 21.04.2018 (2 000 – 20 000) 

Podpora rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej 

a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby 

novej telocvične a vybavenia telocvične 

9 000 000 Do 15.05.2018 (15 000 – 150 000) 

§ 4d zákona č. 597/2003 Z. z. 
Objem finančných 

prostriedkov  
Poznámka 

Enviroprojekt 50 000 Do 11.04.2018 (0 – 2 000) 

Zavádzanie grafických systémov do vyučovacieho procesu stredných 

odborných škôl 
30 000 Do 06.04.2018 (0 – 2 000) 

Debarierizácia 300 000 Do 11.05.2018 (0 – 10 000)  

Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným 

znevýhodnením 
73 000 Do 11.05.2018 (0 – 8 000) 

Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 30 000 Do 11.05.2018 (0 – 3 000) 

Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických 

zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti 
44 000 Do 05.04.2018 (0 – 2 000) 

I. svetová vojna a osobnosť generála M. R. Štefánika 20 000 Do 01.06.2018 (0 – 4 000)  

Zdravý životný štýl a Zdravie na tanieri 197 500 Do 11.05.2018 (3 500 – 10 000) 
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V Ý Z V A 
 

na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky na rozvoj výchovy a 
vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej 
výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo 

výstavby novej telocvične  
na rok 2018  
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1. Základný cieľ 

Zlepšiť kvalitu a funkčnosť telocviční a zvýšiť počet 
učebných priestorov – telocviční určených na výchovno-
vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy  
formou  

• dostavby telocvične, 

• rekonštrukcie telocvične alebo  

• výstavby novej telocvične. 
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1. Základný cieľ 

Pod rekonštrukciou telocvične sa rozumejú podľa tejto 
výzvy len náklady na 

• rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane 
náraďovne, 

• rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane osvetlenia 
cvičebného priestoru (hracej plochy), 

• rekonštrukciu strechy (zmena vzhľadu strechy, zmena 
tepelnoizolačných vlastností), 
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1. Základný cieľ 

• rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích 
telies s cieľom zvýšiť teplotu v miestnosti, 

• rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky 
a inžinierskych sietí, 

 

Z dotácie na projekt je možné hradiť aj náklady na 
projektovú činnosť. 

 

www.minedu.sk 



2. Okruh oprávnených žiadateľov 

Dotáciu je možné poskytnúť oprávneným žiadateľom, 
ktorými sú  obce, vyššie územné celky, štátom uznané 
cirkvi a náboženské spoločnosti na Slovensku, ktoré sú 
zriaďovateľmi: 

 

• základnej školy so všetkými ročníkmi alebo 

• strednej školy s počtom žiakov nad 150 

 

a ktoré pred vyhlásením výzvy počas piatich rokov  
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2. Okruh oprávnených žiadateľov 

nečerpali na objekt, ktorý je predmetom žiadosti, 
finančné prostriedky na ten istý účel od ministerstva 
(vrátane havárií) aj od iného subjektu verejnej správy 
alebo nezískali finančnú podporu z programov ŠF a KF 
v programovom období 2007-2013, z programov EŠIF 
v programovom období 2014-2020, z finančného 
mechanizmu EHP, z Nórskeho finančného mechanizmu, 
z prostriedkov Európskej únie a neboli prijímateľmi 
finančných prostriedkov v rámci rozvojového         
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2. Okruh oprávnených žiadateľov 

projektu zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania 
žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou 
dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične 
za  rok  2016 alebo 2017.  

 

 

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ v štruktúre podľa 
vzoru zverejnenom na webovom sídle ministerstva 
(www.minedu.sk).  
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3. Výberové kritériá a ich váha 

Ministerstvo poskytne žiadateľovi dotácie na kapitálové 
výdavky na dostavbu, rekonštrukciu alebo výstavbu 
novej telocvične podľa týchto kritérií: 

 

• Efektívnosť použitia dotácie z hľadiska počtu žiakov 
školy a efektívneho počtu tried a ich naplnenosti 
v zmysle školského zákona (VÁHA 40 %) 

 

• Efektívnosť využitia telocvične v  čase mimo 
vyučovania žiakmi školy (VÁHA 20 %) 
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3. Výberové kritériá a ich váha 

• Výška minimálnej finančnej spoluúčasti (VÁHA 15 %) 

• Územná pôsobnosť využitia objektu telocvične (napr. 
viacerými školami, obcami, športovými klubmi a 
podobne) (VÁHA 15 %) 

• Využiteľnosť telocvične na organizovanie okresných a 
krajských kôl súťaží žiakov v oblasti športu (VÁHA 10 
%) 

 

Podporené budú iba žiadosti, ktoré v hodnotení 
dosiahnu minimálne 80 %.  
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Dotáciu nie je možné použiť na: 

a) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových 
rokov, 

b) refundáciu výdavkov uhradených v 
predchádzajúcich rozpočtových rokoch, 

c) dary, občerstvenie, pohonné hmoty, 

d) na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých 
úverov a pôžičiek, 

e) na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania; odmeny; poistné a príspevok do 
poisťovní;  
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Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ak: 

a) nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym 
rozpočtom,  

b) v predchádzajúcich troch rokoch porušil zákaz 
nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa 
osobitného predpisu (zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej 
práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), 

c) má evidované nedoplatky poistného na zdravotné 
poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné 
dôchodkové sporenie, 

d) nespĺňa podmienky oprávneného žiadateľa v zmysle 
bodu 2. 
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4. Výška dotácie určenej na zverejnenú výzvu 

 

 

Výška dotácie je 9 000 000 € na kapitálové 
výdavky. 
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5. Výška dotácie pridelenej na jeden projekt 

Maximálna výška dotácie poskytnutej ministerstvom 
pre jeden projekt je 150 000 € na kapitálové výdavky.  

 

Minimálna výška dotácie poskytnutej ministerstvom 
pre jeden projekt je 15 000 € na kapitálové výdavky.  

 

Výberová komisia má právo výšku požadovanej dotácie 
upraviť vzhľadom na objem finančných prostriedkov 
vyčlenených na tento účel. 
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6. Výška spoluúčasti žiadateľa 

 

 

Výška spoluúčasti žiadateľa na kapitálové výdavky: 
najmenej 10% z poskytnutej dotácie ministerstvom. 
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7. Predkladanie žiadostí a časový 
harmonogram vyhodnocovania žiadostí 

 

Žiadateľ vyplní formuláre „Žiadosť“ a „Rozpis rozpočtu“.  

 

Žiadosť aj tabuľku „Rozpis rozpočtu“, (vypracovanej 
podľa priloženého stavebného položkovitého rozpočtu) 
vytlačí, podpíše a opečiatkuje (aj žiadosť, aj tabuľku) 
a spolu s prílohami ju najneskôr do do 15. mája 2018 
do 14.00 h doručí na adresu: 
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7. Predkladanie žiadostí a časový 
harmonogram vyhodnocovania žiadostí 

 

Ministerstvo  školstva, vedy, výskumu  a športu SR  

sekcia regionálneho školstva 

Stromová 1 

813 30 Bratislava  

 

s označením na obálke:  

„Telocvičňa – výzva na rok 2018“.  
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7. Predkladanie žiadostí a časový 
harmonogram vyhodnocovania žiadostí 

 

Žiadosť spolu s tabuľkou „Rozpis rozpočtu“, vyplnenú podľa 
vzoru, je potrebné poslať aj elektronicky, vo formáte PDF, na 
adresu: telocvicne2018@minedu.sk  

 

Formulár žiadosti je k dispozícii na webovom sídle 
ministerstva, v časti „Dotácie MŠVVaŠ SR v oblasti 
regionálneho školstva“ (http://www.minedu.sk/dotacie-
msvvas-sr-v-oblasti-regionalneho-skolstva/). 
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7. Predkladanie žiadostí a časový 
harmonogram vyhodnocovania žiadostí 
 

Pri predložení žiadosti rozhoduje dátum na pečiatke 
v podateľni ministerstva.  
 
Komisia nebude posudzovať žiadosti 
• doručené po stanovenom termíne alebo 
• doručené pred zverejnením tejto výzvy alebo 
• neobsahujúce všetky povinné údaje uvedené vo 

vzore žiadosti zverejnenej na webovom sídle 
ministerstva.  
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7. Predkladanie žiadostí a časový 
harmonogram vyhodnocovania žiadostí 
Výber žiadateľov, ktorým bude poskytnutá dotácia 
ministerstvom, vykoná komisia na výber, posúdenie a 
hodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie. 
 
Komisiu vymenúva ministerka školstva. Podrobnosti o 
úlohách, členstve a zložení komisie, zasadnutiach 
komisie a hodnotení žiadostí o poskytnutie dotácie 
upravuje štatút komisie. 
 
Na základe rozhodnutia o poskytnutí dotácie uzatvorí 
ministerstvo so žiadateľom, ktorému je schválená 
dotácia, písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie.  
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8. Požadované údaje a náležitosti žiadosti 

 

Identifikačné údaje o žiadateľovi, účel poskytnutia 
dotácie, charakteristika spôsobu realizácie, finančné 
zabezpečenie, povinné prílohy... 

 

Bližšie v ďalšej časti prezentácie - ŽIADOSŤ 
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9. Posúdenie a vyhodnotenie žiadostí 

Posúdenie a vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie 
dotácie na projekt vykoná komisia. Na základe návrhu 
komisie o poskytnutí dotácie na projekt ministerstvo 
schváli žiadateľovi rozpočet. 

 

V prípade, ak ministerstvo rozhodne o inej výške 
dotácie na projekt, ako bola požadovaná v žiadosti, 
žiadateľ podľa pokynov ministerstva prepracuje a 
predloží podrobný rozpočet na využitie dotácie v 
písomnej aj v elektronickej forme. 
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10. Spôsob odstraňovania formálnych 
nedostatkov žiadosti 

Ak žiadateľ neuvedie vo svojej žiadosti požadované 
údaje alebo nepredloží požadované dokumenty v 
príslušnej forme, ministerstvo ho e-mailovou poštou 
vyzve na ich doplnenie.  

 

Lehota na odstránenie uvedených formálnych 
nedostatkov je 5 pracovných dní a začína plynúť odo 
dňa doručenia požiadavky ministerstva na doplnenie 
požadovaných údajov alebo predloženie chýbajúcich 
dokumentov žiadateľovi.  
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10. Spôsob odstraňovania formálnych 
nedostatkov žiadosti 

Žiadateľa, ktorý v stanovenej lehote neodstráni 
formálne nedostatky, vyradí komisia zo zoznamu 
žiadateľov a jeho žiadosť sa nebude posudzovať. 
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11. Podmienky na použitie a zúčtovanie 
dotácie 

Podmienkou pre prijatie poskytnutej dotácie  je samostatné 
číslo bankového účtu (vo formáte IBAN) prijímateľa na 
vedenie prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu.  

 

Termín zúčtovania poskytnutej dotácie na kapitálové 
výdavky je do 31. decembra 2020. 

 

Žiadateľ, ktorý nedodrží termín zúčtovania dotácie a 
neuvedie budovu telocvične do prevádzky najneskôr do 31. 
decembra 2020, je povinný vrátiť dotáciu poskytnutú 
ministerstvom do 31. januára 2021. 
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11. Podmienky na použitie a zúčtovanie 
dotácie 

Pri zúčtovaní je potrebné predložiť všetky účtovné 
doklady v zmysle schváleného rozpočtu. Presuny medzi 
jednotlivými položkami rozpočtu nie sú možné. 

 

Ministerstvo do 30 dní od rozhodnutia o žiadostiach 
zverejní na svojom webovom sídle údaje podľa § 6c 
ods. 15 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní 
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. 

www.minedu.sk 



11. Podmienky na použitie a zúčtovanie 
dotácie 

Porušenie podmienok použitia poskytnutej dotácie bude 
kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a 
sankcionované podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Ministerstvo má právo vykonať kontrolu použitia dotácie na 
projekt priamo na mieste. Kontrolu môžu vykonať členovia 
komisie alebo iné osoby na základe poverenia ministra 
školstva na podnet predsedu komisie. 
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11. Podmienky na použitie a zúčtovanie 
dotácie 

Žiadateľ, ktorému bude pridelená dotácia, nemôže 
žiadať ministerstvo v priebehu nasledujúcich piatich 
rokov pre tú istú školu ďalšie finančné prostriedky na 
ten istý účel. 
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Dôležité informácie 

• Zmeny v zákone č. 597/2003 Z.z. 

• Dotácie ( § 6c) 

– rozširuje sa okruh žiadateľov (všetky školy a školské zariadenia okrem 
OÚ OŠ) 

– upravuje sa účel použitia 

• na rozvoj výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach,  

• rozvoj služieb spojených s výchovou a vzdelávaním poskytovaných 
školskými účelovými zariadeniami a  

• modernizáciu školských objektov 

– od 1.1.2018 

• § 6c 
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Dôležité informácie 

• Projekt zameraný na telocvične 

 

• v roku 2018 ako dotácia, 

 

• dotačná zmluva, 

 

• súčasťou dotačnej zmluvy je rozpočet 
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Dôležité informácie 

• Telocvičňa 

 

• Čo je telocvičňa ? 

 

• Aké priestory ju tvoria ? 
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Dôležité informácie 

Výzva 

Zlepšiť kvalitu a funkčnosť telocviční a zvýšiť 
počet učebných priestorov – telocviční formou  
 

– dostavby telocvične, 
 

– rekonštrukcie telocvične alebo  
 

– výstavby novej telocvične. 
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Dôležité informácie 

• Výstavba novej telocvične 

• veľkosť cvičebnej plochy primeraná k počtu 
žiakov školy 

 

• murovaná, montovaná, nafukovacia,... 
 

• vzdialenosť od budovy školy, 

 

Môžem podať žiadosť, ak už škola má TV ? 
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Dôležité informácie 

• Rekonštrukcia TV 
• cvičebného priestoru vrátane náraďovne, 
• elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného 

priestoru (hracej plochy), 
• strechy (zmena vzhľadu strechy, zmena 

tepelnoizolačných vlastností), 
• ústredného kúrenia a vykurovacích telies s cieľom 

zvýšiť teplotu v miestnosti, 
• sociálneho zariadenia, zdravotechniky a 

inžinierskych sietí, 
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Dôležité informácie 

• Rekonštrukcia cvičebného priestoru vrátane 
náraďovne  

 

• Čo sa rozumie pod rekonštrukciou cvičebného 
priestoru vrátane náraďovne ? 

 

• Aké náklady možno považovať za oprávnené ? 
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Dôležité informácie 

• Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane 
osvetlenia cvičebného priestoru  

 

• Čo sa rozumie pod rekonštrukciou 
elektroinštalácie vrátane osvetlenia 
cvičebného priestoru ? 

 

• Aké náklady možno považovať za oprávnené ? 
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Dôležité informácie 

• Rekonštrukcia strechy (zmena vzhľadu strechy, 
zmena tepelnoizolačných vlastností) 

 

• Čo sa rozumie pod rekonštrukciou strechy 
(zmena vzhľadu strechy, zmena 
tepelnoizolačných vlastností) ? 

 

• Aké náklady možno považovať za oprávnené ? 
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Dôležité informácie 

• Rekonštrukcia ústredného kúrenia a vykurovacích 
telies s cieľom zvýšiť teplotu v miestnosti  

 

• Čo sa rozumie pod rekonštrukciou ústredného 
kúrenia a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť 
teplotu v miestnosti ? 

 

• Aké náklady možno považovať za oprávnené ? 
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Dôležité informácie 

• Rekonštrukcia sociálneho zariadenia, 
zdravotechniky a inžinierskych sietí 

 

• Čo sa rozumie pod rekonštrukciou sociálneho 
zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí  

 

• Aké náklady možno považovať za oprávnené ? 
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Ž I A D O S Ť 

o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v 
oblasti telesnej a športovej výchovy formou 

dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej 
telocvične na rok 2018  

www.minedu.sk 



1. Identifikačné údaje žiadateľa - zriaďovateľa 

a) Názov 

b) Adresa sídla 

c) Právna forma 

d) Meno, priezvisko a akademický titul štatutárneho 
zástupcu 

e) Kontaktná osoba (titul, meno a priezvisko, číslo 
telefónu,  e-mailová adresa) nie z agentúry! 
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2. Identifikačné údaje školy 

a) Názov 

 

b) Adresa sídla 

 

c) Identifikačné číslo organizácie 
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2. Identifikačné údaje školy - tabuľka 

a) počet tried 

b) z toho počet s nižším počtom žiakov ako je 
minimálny počet určený školským zákonom  

c) počet žiakov dennej formy štúdia  

d) počet ostatných žiakov (§ 23, § 24 zákon 245/2008) 

e) počet telocviční  

f) počet vonkajších ihrísk využívaných školou na  

      cvičenie  

Všetky údaje uviesť s platnosťou k 15. 9. 2017. 
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3. Názov 1. požiadavky na dotáciu 

Príklad: 

Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia 
cvičebného priestoru 
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4. Podrobný popis 1. požiadavky  

Príklad: 

- demontáž existujúcej elektroinštalácie (demontáž 
kabeláže 350 m, svietidiel 28 ks...) 

- montáž nového rozvádzača 

- svetelná elektroinštalácia (montáž LED reflektorov 6 
ks, stropných svietidiel 20 ks...) 
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5. Predpokladané kapitálové výdavky  

Príklad: 

Celkom v sume 100 000 € 
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6. Objem finančných prostriedkov, ktorý 
zriaďovateľ poskytne z vlastných zdrojov 

Príklad: 

Celkom v sume 10 000 € 

 

Spoluúčasť v objeme minimálne 10 %. 
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7. Objem finančných prostriedkov, ktorý 
zriaďovateľ požaduje zo štátneho rozpočtu 

Príklad: 

Celkom v sume 90 000 € 

 

Rozdiel medzi sumou uvedenou v bode 5 a 6. 
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8. Prehlásenie 

Prehlasujem, že ako zriaďovateľ školy nepožadujem, ani 
mi neboli poskytnuté finančné prostriedky na rovnaký 
účel ako je  požiadavka na dotáciu od MŠVVaŠ SR 
(vrátane havárií), alebo od  iného subjektu verejnej 
správy a nezískal som finančnú podporu z programov ŠF 
a KF v programovom období 2007-2013, z programov 
EŠIF v programovom období 2014-2020, z finančného 
mechanizmu EHP, z Nórskeho finančného mechanizmu, 
z prostriedkov Európskej únie a nebol som prijímateľom 
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8. Prehlásenie 

finančných prostriedkov v rámci rozvojového projektu 
zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov 
v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, 
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na 
vybavenie telocvične za rok 2016 alebo 2017. 

www.minedu.sk 



9. Súhlas žiadateľa so zhromažďovaním, 
spracovaním a zverejňovaním údajov 

Štatutárny zástupca žiadateľa – doplní sa titul, meno a 
priezvisko. 

 

Zároveň svojím podpisom potvrdí pravdivosť, presnosť 
a úplnosť všetkých údajov, ktoré v žiadosti uviedol.  

 

Miesto, dátum, odtlačok pečiatky, meno a podpis 
štatutárneho zástupcu žiadateľa – zriaďovateľa. 
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P R Í L O H Y 

ku každej individuálnej požiadavke na dotáciu 
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1. Stručné zdôvodnenie požiadavky 

- využiteľnosť telocvične inými školami, inými 
subjektmi,  

- využiteľnosť telocvične na organizovanie súťaží, 

- charakteristika spôsobu realizácie požiadavky 

    (Príklad: rekonštrukcia rozvodov, nové svietidlá, 
časový harmonogram prác...) 

    (max. 1 strana). 
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2. Stavebný položkovitý rozpočet 

Stavebný položkovitý rozpočet predpokladaných 
nevyhnutných nákladov na konkrétny druh požiadavky 
vypracovaný nezávislou odborne spôsobilou osobou 
s jej podpisom a pečiatkou; cena práce, tovarov 
a služieb je vyjadrená v eurách vrátane DPH. 
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3. Doklad o vlastníctve objektu 

Doklad o tom, že objekt, v ktorom sa bude robiť 
rekonštrukcia, je majetkom zriaďovateľa a využíva sa na 
zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu (doložiť 
list vlastníctva budovy napr. výpis z portálu KAPOR nie 
starší ako tri mesiace).  
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4. Fotodokumentácia 

V prípade rekonštrukcie a dostavby telocvične aj 
fotodokumentácia stavu budovy pred podaním žiadosti. 
Fotodokumentácia sa predkladá len v tlačenej podobe, 
nie elektronicky.  
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5. Pri výstavbe, dostavbe novej telocvične 

a) číslo parcely vo vlastníctve obce, vyššieho územného 
celku alebo štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej 
spoločnosti, kde sa stavebné práce uskutočnia a 
katastrálne územie (doložiť list vlastníctva pozemku 
napr. výpis z portálu KAPOR nie starší ako tri 
mesiace), 

 

b) situačný náčrt umiestnenia školy a stavby telocvične 
na parcelách (pri dostavbe a výstavbe novej 
telocvične),  
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5. Pri výstavbe, dostavbe novej telocvične 

c)  počet nových miestností a ich názvy, ktoré budú         
súčasťou telocvične (uveďte rozmery a počet – cvičebný 
priestor, sklady, kabinety, chodba, sociálne zariadenia, šatne 
a podobne),   

 

d) časový harmonogram prác,  

 

Ak ide o žiadateľov z Bratislavy a Košíc namiesto 
dokladov požadovaných v bode 3 a v bode 5a)  stačí  
protokol o zverení nehnuteľného majetku do správy. 
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6. Rozpis rozpočtu 

Rozpis rozpočtu podľa zverejneného vzoru. 
Vypracovaný podľa priloženého stavebného 
položkovitého rozpočtu. 
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https://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-na-rozvoj-vychovy-a-vzdelavania-ziakov-v-oblasti-telesnej-a-sportovej-vychovy-formou-dostavby-rekonstrukcie-alebo-vystavby-novej-telocvicne-na-rok-2018/


7. Výpis z uznesenia zastupiteľstva 

Výpis z uznesenia zastupiteľstva obce/VÚC o súhlase 
s výškou spoluúčasti uvedenou v žiadosti. 
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8. Čestné vyhlásenie žiadateľa - dane 

Čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané 
finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,  a potvrdenie 
miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako tri 
mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky.  
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9. Čestné vyhlásenie žiadateľa – nelegálna 
práca 

Čestné vyhlásenie žiadateľa, že neporušil zákaz 
nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa 
osobitného predpisu (zákona č. 125/2006 Z. z. o 
inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 
Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov).  
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10. Potvrdenie poisťovní 

Potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej 
poisťovne, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá 
evidované nedoplatky poistného na zdravotné 
poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné 
dôchodkové sporenie.  
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11. Potvrdenie konkurzného súdu 

Potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie 
ako tri mesiace, že nie je voči nemu vedené konkurzné 
konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol 
proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu 
pre nedostatok majetku – (s výnimkou žiadateľa, 
ktorým je obec alebo vyšší územný celok).   
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12. Čestné vyhlásenie žiadateľa - exekúcie 

Čestné vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedený 
výkon rozhodnutia (zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych 
exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a 
o zmene a doplnení ďalších zákonov, zákon č. 563/2009 
Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.   
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Ďakujeme za pozornosť 
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