Slovenská asociácia motoristického športu
Pravidlá pre
poskytovanie príspevku na organizáciu podujatí SAMŠ v roku 2017
1. Prijímatelia príspevku
Príspevok môže byť poskytnutý organizátorovi podujatia zapísaného v kalendári SAMŠ,
ak:
a) Organizátor je športovou organizáciou podľa § 8 Zákona o športe v platnom znení
a spĺňa podmienky stanovené pre športovú organizáciu v Zákone o športe,
b) Organizátor je spôsobilý prijímať verejné prostriedky podľa § 66 Zákona o športe,
c) Má sídlo (miesto podnikania) na území SR,
d) Podujatie sa uskutočnilo na území SR,
e) Má vyrovnané všetky svoje záväzky voči SAMŠ a voči delegovaným činovníkom
SAMŠ.
2. Účel použitia príspevku
Príspevok je určený na úhradu (čiastočnú úhradu) preukázaných oprávnených nákladov
organizátora priamo súvisiacich s organizovaním a priebehom športového podujatia
zapísaného v kalendári SAMŠ.
Príspevok môže byť použitý na úhradu nákladov na:
a) Ubytovanie usporiadateľov a rozhodcov,
b) Stravu pre usporiadateľov a rozhodcov,
c) Dopravu usporiadateľov, materiálu nevyhnutného pre konanie podujatia,
d) Prenájom priestorov, zariadení a techniky,
e) Ostatné výdavky nevyhnutne potrebné na zabezpečenie a organizovanie
športového podujatia,
f) Rozhodcov a organizátorov pracujúcich na podujatí,
g) Zdravotnú službu, strážnu službu a iné služby počas podujatia,
h) Dopingovú kontrolu
i) Iné materiálne vybavenie neinvestičného charakteru,
j) Účasť pozorovateľov a delegátov, ktorí boli na podujatie delegovaní SAMŠ,
k) Nákup cien pre športovcov,
l) Poštové služby a telekomunikačné služby,
m) Poistenie podujatia,
n) Poplatok za organizovanie podujatia,
o) Propagáciu,
p) Tlmočnícke a prekladateľské služby,
q) Technické zabezpečenie.
3. Výška príspevku
Výšku príspevku na organizovanie podujatia stanoví Výkonný výbor SAMŠ. Na
príspevok nemá organizátor právny nárok.
4. Podmienky a obdobie použitia príspevku
Príspevok sa poskytuje bezhotovostným prevodom na bankový účet organizátora, ak tento
z vlastných finančných prostriedkov uhradil výdavky na účel podľa bodu 2., najviac však
v schválenej sume príspevku a najviac v sume takto použitých vlastných finančných
prostriedkov.
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Za oprávnené použitie príspevku sa považuje len ten výdavok, ktorý bol žiadateľom
o príspevok uhradený od 1.1.2017 do 31.12.2017.
Príspevok nie je možné dostať na:
a) Úhradu DPH, ak žiadateľ (organizátor) je platiteľom DPH a má nárok na
odpočítanie z vlastnej daňovej povinnosti,
b) Refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,
c) Náklady na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
d) Finančné vyčíslenie dobrovoľnej práce v prospech organizovanie podujatia, ak
neprišlo ku skutočnému vyplateniu finančných prostriedkov.
5. Žiadanie o príspevok
5.1 O priznanie príspevku musí organizátor požiadať. Žiadateľ musí na sekretariát SAMŠ
doručiť žiadosť podľa priloženého vzoru, ktorá musí obsahovať:
a) obchodné meno, sídlo, identifikačné údaje organizátora – žiadateľa,
b) bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa, na ktoré žiada dotáciu poslať,
c) úplné označenie podujatia, na ktoré žiada dotáciu,
d) vyhlásenie o podriadení sa týmto Pravidlám,
e) informáciu o počte zúčastnených športovcov na podujatí a počet krajín, z ktorých
sú zúčastnení športovci,
f) čestné vyhlásenie žiadateľa o nepridelení inej dotácie na požadované náklady,
g) čestné vyhlásenie žiadateľa o zaúčtovaní a vlastníctve originálnych účtovných
dokladov,
h) podpis štatutárneho orgánu organizátora – žiadateľa,
5.2 Prílohou k žiadosti sú kópie účtovných dokladov, na úhradu ktorých je príspevok
požadovaný a doklad preukazujúci zaplatenie príslušného výdavku žiadateľom, pričom
musia byť dodržané tieto pravidlá:
a) Faktúra musí byť vystavená na obchodné meno organizátora, dátum plnenia musí byť
totožný s dátumom konania podujatia, k faktúre musí byť priložená kópia dokladu,
ktorou je preukázané zaplatenie faktúry dodávateľovi (bankový výpis, pokladničný
doklad prijímateľa, doklad z ERP),
b) Vyúčtovanie cestovných náhrad rozhodcom musí spĺňať podmienky podľa bodu 6.
a musí byť doložené dokladom, ktorý preukazuje ich vyplatenie.
5.3 Ak organizátor organizoval v roku 2017 viacero podujatí, môže priznaný príspevok
vyčerpať na jedno podujatie.
5.4 Žiadosť musí byť na sekretariát SAMŠ doručená na predpísanom tlačive do 30.11.2017,
ináč sa na ňu neprihliada. Tlačivo žiadosti tvorí vzor č. 1.
6. Osobitné podmienky
Ak je výška nákladu limitovaná všeobecne záväzným právnym predpisom alebo
predpisom SAMŠ, je možné poskytnúť príspevok u takéhoto výdavku najviac do stanovenej
výšky a najviac do výšky skutočne vyplatenej sumy.
7. Kontrola žiadostí a vyplatenie dotácií
Oprávnenosť prijímať verejné prostriedky a súlad žiadostí a príloh s podmienkami
uvedenými v týchto Pravidlách vykonáva sekretariát SAMŠ.
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8. Záverečné ustanovenie
SAMŠ si vyhradzuje právo, v závislosti od vývoja plánovaných príjmov, ktoré mali byť
určené na príspevky, nevyplatiť príspevky vôbec.
Žiadateľ podaním žiadosti dáva súhlas na zverejnenie údajov o čerpaní poskytnutého
príspevku na oficiálnej webovej stránke SAMŠ.
Ak bude zistené, že žiadateľovi bola priznaný príspevok na základe nepravdivých údajov,
je povinný vrátiť poskytnutý príspevok, uhradiť z tohto titulu vyrubené sankcie a ďalej bude
voči nemu postupované v zmysle Disciplinárneho poriadku SAMŠ, resp. legislatívnych
predpisov Slovenskej republiky.
Schválené VV SAMŠ dňa: 24.10.2017
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