Výzva
na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR podľa § 9 písm. g) a nasl.
zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o podpore regionálneho rozvoja“)
vyhlasuje
„výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja
(ďalej len „výzva“)“
Kód výzvy

014451/2021/OSMRR

Cieľ výzvy

vybudovanie multifunkčnej voľnočasovej
športovej haly

Cieľová skupina

deti a mládež

Termín na podanie žiadostí

od 22. 12. 2021 do 30. 06. 2022

Oprávnené obdobie vzniku výdavkov

od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2023

Alokácia na výzvu

12 000 000 eur

Maximálna výška požadovanej dotácie

1 200 000 eur

Spolufinancovanie

10%

Žiadatelia

obce a mestá v SR

1. Cieľ a účel poskytnutia dotácie
Podpora regionálneho rozvoja sa poskytuje v súlade s cieľom podľa § 3 ods. 1 zákona o podpore
regionálneho rozvoja1.

1

Podľa § 3 ods. 1 zákona o podpore regionálneho rozvoja hlavným cieľom podpory regionálneho rozvoja je:
a) odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja
a územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov,
b) zvyšovať ekonomickú výkonnosť, konkurencieschopnosť regiónov a rozvoj inovácií v regiónoch
pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja,
c) zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja.

Účelom poskytnutej dotácie je podporiť regionálne projekty s využitím princípu regionálneho
trojuholníka inovácií, ktorý predstavuje spoluprácu a integráciu subjektov územnej spolupráce2.
Výzva podporí verejné vzdelávanie organizované v rámci vnútroštátneho systému vzdelávania,
ktoré financuje a nad ktorým vykonáva dohľad štát. Výzva zároveň prispeje k budovaniu
spoločenskej zodpovednosti , t.j. dobrovoľnému záväzku subjektov územnej spolupráce chovať
sa zodpovedne k spoločnosti a prostrediu v regióne, v ktorom pôsobia. Výzva má motivovať
k tvorbe spolupráce medzi základnou školou, obcou a regiónom, vysokej školy a podnikateľov
pôsobiacich na danom území, ktorej výsledkom je jasná a logická vízia práce s deťmi
a mládežou už na základnej škole. Touto aktivitou dôjde k posilneniu kompetencií detí
a mládeže za účelom zvýšenia šance úspechu na trhu práce v danom regióne, odborného
vzdelania, ako aj osobného rozvoja, ako sú kritické myslenie, spolupráca, komunikácia,
kreativita a pod. Vybudovaná infraštruktúra môže slúžiť aj na rozvoj amatérskeho športu pre
športové, detské a mládežnícke kluby pôsobiace v nižších ligách v regióne. Športové aktivity
pomôžu deťom a mládeži zvýšiť telesnú zdatnosť, zabezpečiť zdravý životný štýl a v
neposlednom rade prispeje k zlepšeniu mentálneho zdravia a duševnej pohody. Poskytnutie
dotácie posilní sociálnu a hospodársku súdržnosť v regiónoch, a zároveň podporí zmierňovanie
regionálnych disparít.
2. Poskytovateľ dotácie a gestorský útvar výzvy
Poskytovateľom dotácie je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
(ďalej len „ministerstvo“), so sídlom Štefánikova 15, 811 05 Bratislava. Gestorským útvarom
je Sekcia regionálneho rozvoja (ďalej len „SRR“).
3. Oprávnené aktivity
Žiadateľ predkladá len jednu žiadosť.
Oprávnená aktivita je podľa § 3 ods. 2 písm. p) Rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb
v regióne prostredníctvom výstavby3 novej multifunkčnej športovej haly.
Obsahom oprávnenej aktivity sú nehospodárske činnosti (t. j. činnosti, ktoré nepodliehajú
pravidlám štátnej a minimálnej pomoci podľa osobitného predpisu4).
Zásady využitia multifunkčnej haly v súlade s pravidlami štátnej pomoci podľa osobitného
predpisu4:

2

Podľa § 3 ods. 1 zákona (vysoké školy za akademickú obec, obchodné spoločnosti za podnikateľský sektor
a samospráva ako zriaďovateľ základných škôl).
3
Výstavbou investičná činnosť smerujúca k zhotoveniu nových stavebných diel športovej infraštruktúry stavebnou
činnosťou alebo montážnou činnosťou.
4
Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
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o Multifunkčná hala nesmie priamo súťažiť s inou športovou halou rovnakého typu a musí
k nej obec umožniť bezodplatný prístup verejnosti.
o Kapacita každoročne vyčlenená na hospodárske činnosti nesmie presiahnuť 20 %
celkovej kapacity športovej haly.
o Ak užívateľ alebo užívatelia športovej haly sú podnikatelia, príjemca je povinný
zabezpečiť, že:
i.
multifunkčná hala nebude vyhradená pre takéhoto jedného konkrétneho
užívateľa,
ii.
všetci takíto užívatelia budú mať k multifunkčnej hale rovnaký a
nediskriminovaný prístup a
iii.
multifunkčná hala sa takýmto užívateľom sprístupňuje za trhových
podmienok.
o Ak je súčasťou projektu podpora športovým organizáciám alebo športovým klubom
(ďalej len ako “Športový klub”), Športový klub musí spĺňať nasledovné kritériá:
i.
musí byť otvorený celej komunite,
ii.
musí byť organizovaný aj na amatérskej báze,
iii.
jeho hlavným účelom musí byť poskytovanie zariadenia pre alebo podpora
účasti na jednom alebo viacerých športoch .
o Výlučným používateľom multifunkčnej haly nesmie byť profesionálny športový klub.
o Spádová oblasť športovej haly nesiaha za hranicu s iným členským štátom.
o Prístup do športovej haly nebude vyhradený pre konkrétneho jedného užívateľa a musí
byť zabezpečený pre väčší okruh používateľov a tento musí byť poskytovaný na
rovnakom, transparentnom a nediskriminačnom základe.
o Realizovaný projekt umožní pravidelné a udržateľné využívanie tejto infraštruktúry zo
strany športových klubov, škôl a obce v danej lokalite.
o Realizáciou projektu sa umožní pravidelné a udržateľné využívanie zo strany detí,
mládeže, organizovaných aj neorganizovaných športovcov a širokej verejnosti.
Žiadateľ preukazuje poskytovateľovi skutočnosti v rámci prílohy č. 1_4 žiadosti „P1_4 Čestné
vyhlásenie žiadateľa 2022.docx“, že dotácia sa poskytuje v súlade s procesnými a vecnými
pravidlami štátnej pomoci platnými v čase poskytnutia dotácie. Pred pridelením dotácie môže
poskytovateľ požiadať o informácie podobné tým, ktoré sú uvedené v Metodickom usmernení
(viď. prílohu č. 3 výzvy) pre nehospodárske činností, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá o štátnej
pomoci, vydané Protimonopolným úradom Slovenskej republiky nehospodárskych činnosti.
V rámci projektu musia byť jasne definované majetkovo-právne vzťahy, realizačný plán a
časový harmonogram realizácie.
Udržateľnosť projektu - projekt obsahuje podrobný popis plánovaného prevádzkového
modelu v horizonte minimálne 5 rokov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
Parametre projektu:
o športová hala musí spĺňať minimálne štandardy pre športy: volejbal,
basketbal, hádzaná, futsal, bedminton, florbal;
Strana 3 z 8

o minimálny hrací priestor 40 x 20 m s výbehovou zónou z každej strany
minimálne 2,5m;
o podkladová nosná plocha s protišmykovým povrchom pre viacúčelové
športy s jednoduchou údržbou;
o športová hala obsahuje priestor pre striedačky 2 hracích tímov;
o športová hala obsahuje zónu pre hľadisko (sedenie) s kapacitou
minimálne 100 miest;
o minimálne dve šatne pre športové tímy/ženy a muži, miestnosť pre
rozhodcov, skladové-technické priestory, miestnosť prvej pomoci,
hygienické zázemie;
o školiaca miestnosť/klubovňa;
o použitie certifikovaných materiálov a svietidiel;
o bezbariérový prístup;
o možnosť rozdeliť hraciu plochu na viaceré menšie ihriská, aj s ohľadom
na osvetlenie;
o komplexné technické a športové vybavenie haly v rámci jednotlivých
športov umožňujúce prevádzku haly;
o internetové pripojenie v objekte a ozvučenie haly.

4. Oprávnení žiadatelia
Oprávnenými žiadateľmi pre túto výzvu sú subjekty podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona o
podpore regionálneho rozvoja obce.
5. Oprávnené miesto realizácie projektu
Predmetom žiadosti môžu byť iba oprávnené aktivity podľa bodu 3. tejto výzvy, ktoré budú
realizované výlučne v katastri žiadateľa a v dostupnosti školského areálu.
6. Oprávnené výdavky a oprávnené obdobie vzniku výdavkov
Oprávnené výdavky sú bližšie vyšpecifikované v Metodickej príručke pre žiadateľa na
predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie (viď. prílohu č. 2 výzvy).
Oprávnené obdobie vzniku kapitálových výdavkov je od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2023.
Doba realizácia projektu najneskôr do 31. 12. 2023 vrátane kolaudácie.
7. Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu
Objem disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu je 12 000 000 eur
výhradne vo forme kapitálových výdavkov.
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8. Výška dotácie
Minimálna výška dotácie na jeden projekt nie je stanovená.
Maximálna výška dotácie na jeden projekt je 1 200 000,00 eur.
Podiel spolufinancovania zo strany príjemcu je minimálne 10%, pričom maximálna výška
celkových oprávnených výdavkov nie je stanovená.
9. Povinné prílohy k žiadosti
Povinné prílohy k žiadosti sú uvedené v § 2 vyhlášky č 439/2021 Z. z. Ministerstva investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti
o poskytnutie dotácie na projekt, jej prílohy a náležitosti projektu pre subjekty územnej
spolupráce na podporu regionálneho rozvoja účinnej od 1. decembra 2021 (ďalej len
„vyhláška“).
10. Spôsob predkladania žiadostí
Žiadosť a jej povinné prílohy musia byť úplné a vyplnené vo všetkých častiach presne;
jednoznačne; zrozumiteľne; podpísané štatutárnym zástupcom alebo oprávnenou osobou
žiadateľa; a doručené ministerstvu do termínu uvedeného vo výzve.
Žiadosť spolu so všetkými povinnými prílohami sa predkladá len jedným spôsobom; a to:
a) prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy5.
Elektronická podateľňa: http://podatelna.gov.sk. Žiadosť podpísaná kvalifikovaným
elektronickým podpisom6 a všetky jej prílohy musia byť zaslané vo formáte *.pdf s
označením predmetu podania „Žiadosť o poskytnutie dotácie - Podpora regionálneho
rozvoja; 014451/2021/OSMRR“. Zároveň žiadateľ vyplní krátky online registračný
formulár k žiadosti tu https://forms.office.com/r/UhiqkLDfuy .
11. Kontakty na účely konzultácií
Otázky súvisiace s predmetom výzvy je možné zasielať sekcii regionálneho rozvoja
ministerstva na adresu vyzvahaly@mirri.gov.sk.
Odporúčame žiadateľom, aby až do uzávierky výzvy sledovali webové sídlo poskytovateľa, na
ktorom budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou
výzvou.

5

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
6
Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej
identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice
1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).
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12. Podmienky poskytnutia dotácie
•
•

•

•
•
•

•

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
Dotáciu možno poskytnúť len oprávnenému žiadateľovi na základe podpísanej žiadosti,
ktorá bola podaná v súlade s časťou 10 výzvy. V opačnom prípade bude žiadosť
vylúčená.
Dotáciu možno poskytnúť len oprávnenému žiadateľovi, ktorého žiadosť obsahuje
nehospodárske činnosti s výnimkou maximálne 20% využitia haly na hospodárske
činnosti, v opačnom prípade bude vylúčená jeho žiadosť (viď. príloha č. 3 výzvy).
Oprávnený žiadateľ môže na základe výzvy predložiť len jednu žiadosť, v opačnom
prípade budú vylúčené všetky jeho žiadosti.
Žiadateľ preukáže, že má schválený program rozvoja obce (PHRSR) k dátumu
predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie.
Dotácia sa poskytne podľa zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi
ministerstvom a subjektom územnej spolupráce, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 4
výzvy.7
Oprávnený žiadateľ garantuje minimálnu udržateľnosť projektu 5 rokov vrátane úhrad
všetkých nákladov na správu, opravy, mzdy, energie a pod.

13. Komisia
O výške poskytnutej dotácie rozhoduje podpredsedníčka vlády a ministerka investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „ministerka investícií“) na základe
hodnotenia odbornej hodnotiacej komisie, ktorá je jej poradným orgánom.
Zloženie, spôsob rokovania a spôsob hodnotenia odbornej hodnotiacej komisie upravuje štatút
a rokovací poriadok, ktorý schvaľuje ministerka investícií (viď. príloha č. 5 výzvy).
14. Kritériá hodnotenia žiadostí
Odborná hodnotiaca komisia vyhodnocuje žiadosti podľa kritérií hodnotenia uvedených vo
výzve na podanie žiadosti, pričom hodnotí územný alebo cezhraničný vplyv, uskutočniteľnosť
a udržateľnosť projektov zameraných na realizáciu aktivít v oblasti podpory regionálneho
rozvoja. Zoznam hodnotiacich kritérií a ich bodový rozsah je uvedený v prílohe č. 6 výzvy.
15. Prílohy k výzve
Prílohy
k výzve
sú
zverejnené
na
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/dotacie/index.html

7

webovom

sídle

poskytovateľa

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na úpravy vo vzore zmluvy.
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Žiadateľovi sa pred a počas prípravy žiadosti dôrazne odporúča rešpektovať všetky prílohy
k žiadosti a k výzve v znení neskorších predpisov.
Prílohy pre žiadateľa týkajúce sa podania žiadosti o poskytnutie dotácie
1. Žiadosť o poskytnutie dotácie a povinné prílohy k žiadosti:
1.1. Popis projektu podľa § 2 ods.1 písm. a) vyhlášky;
1.2. Rozpočet projektu podľa § 2 ods.1 písm. b) vyhlášky;
1.3. Žiadateľ predkladá podľa § 2 ods.1 písm. c) vyhlášky8 aj:
a) doklad preukazujúci iný právny vzťah k nehnuteľnosti, ak žiadateľ nie je
vlastníkom nehnuteľnosti, a súhlas vlastníka nehnuteľnosti s realizáciou
projektu,
b) právoplatné stavebné povolenie alebo písomné oznámenie stavebného
úradu, že proti uskutočneniu predmetu ohlásenia stavby nemá námietky,
c) fotografia súčasného stavu územia, na ktorom má byť projekt realizovaný,
d) nákres výslednej podoby projektu.
1.4. Čestné vyhlásenie žiadateľa podľa §17 ods. 3 zákona o podpore regionálneho
rozvoja a § 8a ods. 5 osobitného predpisu9;
1.5. Profesijný štruktúrovaný životopis zamestnancov žiadateľa podieľajúcich sa
na projekte, na ktorý sa dotácia požaduje;
1.6. Zoznam klubov a športových organizácií, ktoré infraštruktúru budú využívať.
Ďalšie prílohy pre žiadateľa
2. Metodická príručka pre žiadateľa na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí
o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja na roky 2022-2023;
3. Metodické usmernenie - Prípady nepodliehajúce pravidlám v oblasti štátnej pomoci;
4. Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie a jej prílohy;
5. Štatút hodnotiacej komisie;
6. Hodnotiace kritéria;
7. Logo ministerstva.

8

Žiadateľ môže predložiť kópie príloh uvedených v § 2 ods.1 písm. c) vyhlášky, a zároveň čestne prehlásiť, že
kópie sú vyhotovené z originálov, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 2 ods. 2 vyhlášky alebo úradných
osvedčených kópií, ktoré spĺňajú podľa § 2 ods. 2 vyhlášky. Po vyzvaní poskytovateľom žiadateľ musí doložiť
originály alebo úradne osvedčené kópie príloh, ktoré spĺňajú podmienky uvedené § 2 ods. 2 vyhlášky.
9
§ 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
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V Bratislave dňa

............................................................
Veronika Remišová
podpredsedníčka vlády a ministerka investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR
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