Povinnosti prijímateľa dotácií
z verejných zdrojov

Ivan Šulek
vedúci referátu športu a mládeže - Mesto Košice

• Prijímateľ musí byť zapísaný v registri ISŠ – Informačný systém športu
https://www.minedu.sk/informacny-system-sportu/
• Zverejňovať príjem z verejných zdrojov na webovom sídle klubu – od
zväzu aj od mesta, transparentný účet, resp. po položkách ako pri
vyúčtovaní
• Ak je príjemca platcom DPH - vo vyúčtovaní dotácií nesmú byť doklady s
DPH /! trestný čin subvenčného podvodu podľa § 225 TZ/
• Zákon č. 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o e-Governmente) Od 1. júla 2017 vzniká povinnosť všetkým
právnickým subjektom pravidelne kontrolovať
svoju elektronickú
schránku. Úradné zásielky určené Vášmu subjektu už nebudú chodiť
poštou! Štatutári - OP s čipom, aktivujte si bezpečnostný kód BOK, je
možné aj správcovstvo elektronickej schránky. Prihlásenie sa k egovernmentu na www.slovensko.sk
• Zákon č.315/2016 o partnerstve verejnej správy – ak má prijímateľ viac
ako 100 tis. Eur jednorázovo a viac ako 250 tis. Eur za rok od verejnej
správy, musí byť registrovaný v registri partnerov verejného sektora. Aj
nepeňažné plnenie - majetkové práva, 2% dane, dotácie /advokát, notár,
banka, auditor, daňový poradca - oprávnená osoba/

• Stránka mesta www.emskosice.sk
prechádza na
www.sportkosice.sk , prijímateľov žiadame, aby svoje
subjekty zaregistrovali ak tak ešte neurobili a taktiež
registrovali svoje podujatia, tým si splníte svoju zákonnú
povinnosť v zmysle zákona o organizovaní verejného
podujatia č.1/2014 § 4 /hokej, futbal, basketbal extraliga na predpísanom tlačive/. Stránka slúži aj pre fanúšikov
športu
• Prebieha pasportizácia všetkých športových zariadení povinnosť registrovať zariadenie na www.sportkosice.sk a
byť súčinný pri registrácii a fotodokumentácii
• Posielajte foto z podujatí, prípadne správy zo súťaží, máte
možnosť sa pochváliť  zdieľať cez fb
• Pripravujeme s UČPS nové VZN č.76 v súlade so zákonom,
nepravdivé údaje budeme trestať vyradením z prijímateľov
dotácií.

• Pre budúci rok pripravujeme nové elektronické tlačivá, žiadosti o dotácie
a rovnako posúdime súčasný systém prideľovania dotácií, zriadime
špeciálnu komisiu – výber bude podmienený vypracovaním návrhu.
Záujemcom o členstvo v komisii pošleme súčasné pravidlá a kritériá.
Záujem nahlásiť na ivan.sulek@kosice.sk do konca apríla.
• V septembri 15. /piatok/ - bude v Kunsthallle nábor do športových
klubov „Objav svoj šport“ s testovaním predikcie na šport/FTVŠ Prešov/,
pripravte si letáky a túto udalosť zaveste na svoju stránku. Budeme aj v
mestskom parku, kde môžete pripraviť pre žiakov a rodičov motivačný
program.
• V roku 2021 bude v Košiciach najväčšie multišportové podujatie pod
hlavičkou EOV – EYOF v týchto športoch: basketbal, hádzaná, volejbal,
atletika, cyklistika, plávanie, tenis, džudo, gymnastika, triatlon. Budú sa
pripravovať reprezentačné tímy v uvedených športoch a rovnako
oslovíme kluby pre pomoc pri organizácii. Ostatní športovci –
dobrovoľníci
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