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Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:  

 

Východiskom pre prijatie uznesenia o úhrade administratívneho poplatku za 

spracovanie žiadosti o poskytnutie príspevku k projektu v rámci vyhlásenej výzvy číslo: 

2020/001 vyhlásenej Fondom na podporu športu na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

príspevku a pripravenosť Mesta Leopoldov zapojiť sa do tejto výzvy so žiadosťou 

o vytvorenie chýbajúceho zázemia pre tenisový klub a súčasne vhodného vstupu z ulice 

Gucmanovej do areálu LTC. 

 

 

Dôvodová správa:  

 
Fond na podporu športu vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

príspevku na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry. Za spracovanie 

žiadosti je každý žiadateľ povinný zaplatiť administratívny poplatok z požadovaných 

finančných prostriedkov vo výške 0,1 %. Najmenej však 20 Eur a najviac 1 000 Eur. Číslo 

účtu, na ktorý bude administratívny poplatok uhradený je: SK61 8180 0000 0070 0063 9236 

 

 

Zhrnutie a odporúčania:  

 

 Odporúčame Mestskému zastupiteľstvu prijať uznesenie o úhrade administratívneho 

poplatku k pripravovanému projektu s názvom „LTC - Leopoldovský tenisový klub“, 

realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku číslo: 

2020/001 vyhlásenej Fondom na podporu športu 

 

Odporúčame Mestskému zastupiteľstvu prijať uznesenie o spolufinancovaní projektu 

s názvom „LTC - Leopoldovský tenisový klub“, realizovaného v rámci výzvy na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie príspevku číslo: 2020/001 vyhlásenej Fondom na podporu športu 

 

 

Návrh na uznesenie:  

 Zastupiteľstvo Mesta Leopoldov schvaľuje:  

- úhradu administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti o poskytnutie príspevku vo 

výške 0,1% z požadovaných finančných prostriedkov, čo predstavuje sumu ......... Eur.  

 



- predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku za účelom realizácie projektu „LTC - 

Leopoldovský tenisový klub“, realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí 

číslo: 2020/001 vyhlásenej Fondom na podporu športu , ktorého ciele sú v súlade s 

platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;  

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami výzvy na poskytnutie 

príspevku; 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  

zo strany žiadateľa vo výške 50 % z oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje 

sumu  .......................EUR. 

 


