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Návrh

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
- predloženie žiadosti žiadateľa: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o., so
sídlom: A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31609651 k Výzve FONDU
NA PODPORU ŠPORTU na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci
programu (projektu) „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“
číslo: 2020/001;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku;
- zabezpečenie spolufinancovania projektu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo forme
kapitálového transferu, minimálne vo výške 50% z celkových oprávnených nákladov na
projekt podľa druhu a bonity projektu v závislosti od výšky poskytnutého príspevku, nie
však viac ako 500 000 Eur;

Dôvodová správa

Fond na podporu športu vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku
v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“.
V rámci tejto výzvy sa chceme uchádzať o dotáciu pre projekt „Rekonštrukcia
a modernizácia krytej plavárne Žiar nad Hronom“.
Cieľom tejto výzvy je podpora športovej reprezentácie Slovenskej republiky, vrcholového
športu, športu mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých
prostredníctvom rozvoja športovej infraštruktúry, a to vybudovaním novej športovej
infraštruktúry a zlepšením technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry.
Oprávneným žiadateľom môže byť športová organizácia podľa zákona o športe, obec
a vyšší územný celok.
Žiadateľ je povinný preukázať, že má zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov
alebo z iných zdrojov.
Žiadateľ je povinný zabezpečiť spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 50% z
celkových oprávnených nákladov na projekt podľa druhu a bonity projektu v závislosti od
výšky poskytnutého príspevku.

