
č. z.: 46848/2022

MESTO MALACKY 
Bernolákova 5188/1A 

901 01 Malacky

V Malackách, dňa 06.12.2022

VÝZVA
na predkladanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2023

Mesto Malacky - Mestský úrad Malacky
Podľa § 2 ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 2/2020 poskytovaní 

dotácií z rozpočtu mesta (ďalej len „VZN“)
vyzýva

záujemcov o dotáciu na činnosť alebo konkrétnu akciu, aby do 31. januára 2023 podali 
žiadosť o dotáciu na adresu:

Mesto Malacky 
Bernolákova 5188/1A 

901 01 Malacky

Podľa tejto výzvy je možné žiadať o dotáciu v oblasti športu, kultúry, sociálnej oblasti 
a o dotáciu pre iné neziskové organizácie. Spôsob a podmienky poskytovania dotácií na rok 
2023 upravuje VZN v § 2.

Žiadatelia sú povinní poskytnúť v písomnej žiadosti všetky požadované údaje podľa 
§ 2 ods. 3 VZN. Povinnou prílohou žiadosti o dotáciu na rok 2023 je vyplnený formulár Žiadosť 
o poskytnutie dotácie podľa prílohy č. 1 VZN. Žiadosť je možné podať aj elektronicky cez 
slovensko.sk spolu s prílohami v PDF formáte podpísané kvalifikovaným elektronickým 
podpisom. Žiadateľov o dotáciu, ktorými sú organizačné jednotky (zložky) bez právnej 
subjektivity upozorňujeme na skutočnosť, že k žiadosti o dotáciu je potrebné predložiť 
splnomocnenie na všetky právne úkony uskutočnené v súvislosti s procesom poskytovania 
dotácií z rozpočtu mesta Malacky podpísané štatutárnym zástupcom materskej organizácie. 
Vzor splnomocnenia tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy. Žiadatelia o dotáciu na športovú činnosť 
k žiadosti o dotáciu priložia aj vyplnený Dotazník pre žiadateľov o dotáciu na športovú činnosť 
na rok 2023, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy.

Text VZN a tlačivo žiadosti sú k dispozícii na www.malacky.sk v časti 
Mesto/Samospráva mesta/Dotácie a granty alebo pre oblasť športu u referentky JUDr. Beáty 
Gelingerovej (kancelária č. 318) a pre oblasť kultúry, sociálnu oblasť a pre iné neziskové 
organizácie u referentky Mgr. Dariny Pelecovej (Klientske centrum).

Ing. Ľubica Cikošová 
prednostka MsÚ

Prílohy: f
Vzor splnomocnenia
Dotazník pre žiadateľov o dotáciu na športovú činnosť na rok 2023

Telefón 
+421/34/796 61 00

E-mail
msuUfimakicky.sk

IČO 00304913 Bankové spojenie
DIČ 2021049393 IBAN: SK3656OOOOOOOO32OO105003

slovensko.sk
http://www.malacky.sk
msuUfimakicky.sk


Vzor splnomocnenia

Häzov materskej organizácie (príp. združenia): .   Šidlo: ,
IČO:.......právna forma:

V ................, dfía

SPLNOMOGNENIE

Splnomocňujeme týmto -predsedu organizačnej jedhotky (zložky)
............  Älacky na podanie Madostí o dotáciu na rok 2022 z rozpočtu mesta

Malacky, na uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Malacky, ne prevzatie 
poskytnutej dotácie, na podanie vyúčtovania poskytnutej dotácie a všetky ostatné právne úkony 
uskutočnené v súvislosti s procesom poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Malacky na rok 
2021.

Zároveň prehlasujeme, že poskytnutá dotácia bude v celom rozsahu použitá výlučne na 
financovanie činnosti tejto organizačnej jednotky (zložky) našej organizácie (združenia).

štatutárny zástupca organizácie (združenia)

Splnomocnenie prij í mam;
predseda organizačnej jednotky (zložky)



DOTAZNÍK PRE ŽIADATEĽOV O DOTÁCIU NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ NA ROK 2023

Žiadateľ

Názov organizácie:
Adresa:
Predseda/štatutár organizácie: Telefón: E-mail:
Webové sídlo organizácie:

Údaje o činností

1. Zohľadnenie výnimočných výsledkov bývalých členov, odchovancov
Dosiahli Vaši bývalí členovia resp, odchovanci v r. 2022 výsledky na úrovni reprezentácie SR, M-SR alebo najvyššej celorepublikovej súťaže? 
/Uvecfte meno športovca, vekovú kategóriu, názov a dátum podujatia, ktorého sa zúčastnil alebo zúčastňoval, najvýznamnejšie výsledky, 
odkaz na podujatie resp. výsledky príp. ich zdokumentovanie. Uveďte aj dĺžku členstva športovca vo vašom športovom klube, dátum od - do/

*U hodnotených bývalých členov je podmienkou členstvo v materskom športovom klube žiadateľa minimálne 2 roky

2. Zohľadnenie organizovania športových podujatí pre občanov mesta
Organizovali ste v r. 2022 športové podujatie/podujatia na území mesta Malacky alebo pre jeho občanov? 
/Uveďte názov a dátum podujatia, počet zúčastnených športovcov celkom, počet účastníkov podujatia z Malaciek. 
Uveďte aj mestá resp. krajiny pôvodu účastníkov podujatia mimo Malaciek. Stručne opíšte uvedené podujatie./



3. a) Zohľadnenie členskej základne a výsledkov v kategórií mládež
Uveďte aktuálny počet aktívnych členov v kategórii mládež (do 18 rokov):
/Informáciu doložte potvrdením alebo výpisom registrovaných športovcov od príslušného športového zväzu s pečiatkou zväzu/ 
/U každého člena oddielu uvecfte dátum, miesto a názov aspoň jednej súťaže, ktorej sa zúčastnil/

Uvecfte najvýznamnejšie výsledky Vašich členov dosiahnuté v r. 2022 v kategórii mládež (do 18 rokov):
/Uveďte meno športovca resp. názov družstva, názov, miesto a dátum podujatia, dosiahnuté výsledky, umiestnenia, 
odkaz na podujatie resp. výsledky príp. ich zdokumentovanie/

3. b) Zohľadnenie členskej základne a výsledkov v kategórií dospelí
Uveďte aktuálny počet aktívnych členov v kategórii dospeli (starší ako 18 rokov):
/Informáciu doložte potvrdením alebo výpisom registrovaných športovcx)v od príslušného športového zväzu s pečiatkou zväzu/
/U každého člena oddielu uveďte dátum, miesto a názov aspoň jednej súťaže, ktorej sa zúčastnil/
/Uvecfte Či sa jedná o aktívneho člena - športovec, pretekár, hráč alebo člena realizačného tírhu - predseda, tajomník, tréner, vedúci družstva, rnasér, lekár 
a pod./



Uveďte najvýznamnejšie výsledky Vašich členov dosiahnuté vr. 2022 v kategórii dospelí (starší ako 18 rokov): 
/Uveďte meno športovca resp. názov družstva, názov, miesto a dátum podujatia, dosiahnuté výsledky, umiestnenia, 
odkaz na podujatie resp. výsledky príp. ich zdokumentovanie/

4. Zohľadnenie finančnej náročnosti podľa druhu športu
Uveďte názov/druh, oblasť/ športu, ktorým sa Vaša organizácia resp. športový klub zaoberá;
Uveďte druh športu:
a) individuálny
b) kolektívny
Pozn.: Hodiace sa zakrúžkujte

Zúčastňovali sa vaši členovia v r. 2022 dlhodobých súťaží družstiev?
/V prípade, že áno, uveďte názov a termín konania súťaže, odkaz na súťaž príp. jej zdokumentovanie/



5. Zohľadnenie finančnej náročnosti podľa úrovne športu
Vaši členovia sa v r. 2022 zúčastňovali Športových súťaži na úrovni:
/Pri najvyššej úrovni športovej súťaže, na ktorej sa vaši členovia zúčastnili, uveďte aj mená alebo družstvo reprezentujúcich športovcov/
a) OH, Majstrovstvá sveta. Majstrovstvá Európy, Svetový pohár, Európsky pohár, Svetová univerziáda, EYOF (Európsky olympijský festival mládeže)
b) M-SR alebo súťaží na najvyššej celoštátnej úrovni /1. liga/
c) Oblasti resp. kraja /2. liga a nižšie súťaže/
d) Okresu
Pozn,: Hodiace sa zakrúžkujte

Návrh športovcov na ocenenie za mimoriadne výsledky v r. 2022

/Uvedte meno športovca resp. názov družstva, názov, miesto a dátum podujatia, dosiahnuté výsledky, umiestnenia, 
odkaz na podujatie resp, výsledky príp. ich zdokumentovanie/

Mládež
Dospelí
Kolektív/družstvo

Návrh na ocenenie za rozvoj športu v Malackách ("Sieň slávy mesta Malacky", osobnosť v oblasti športu) 
/Meno a priezvisko, dôvod návrhu/

Za pravdivosť a úplnosť údajov zodpovedá: Tel. kontakt: 
V Malackách dňa: Podpis:


