
   

 Mesto Banská Bystrica 
 
Komisia MsZ pre cestovný ruch 

 

Kritériá na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle platného VZN  o poskytnutí 
dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica č.12/2020 
 
 
Schválené uznesením č.10/2020 zápisnice č.6 zo zasadnutia Komisie MsZ pre cestovný ruch zo dňa 
24.11.2020. 

 
Bodové rozpätie /0 – 5 bodov/ 
 
1. charakter projektu a vhodnosť jeho zaradenia do Komisie pre cestovný ruch (či je orientovaný napr. 
na pozdvihnutie povedomia o meste/regióne, skvalitnenie resp. rozšírenie služieb cestovného ruchu, 
regionálny rozvoj, rozšírenie a skvalitnenie medzinárodných vzťahov mesta a pod.), jeho jedinečnosť, 
inovatívnosť a prínos projektu pre mesto a jeho obyvateľov 
 
2.  jasne definovaný cieľ projektu a prostriedky na dosiahnutie cieľa, resp. ich vzájomné prepojenie 
 
3. finančná efektívnosť vynaložených prostriedkov 
 
4. spolupráca s inými subjektmi a prípadne zahraničnými partnermi (tzv. sieťovanie subjektov), 
partneri v projekte /referencie, doterajšie skúsenosti a úspechy pri organizácii podobného eventu/ 
 
5. história podpory projektu z rozpočtu mesta v minulých rokoch 
 
6. prepojenie na hlavné úlohy PHSR – aktivity spojené s plnením akčného plánu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja  v oblasti regionálneho rozvoja, medzinárodných vzťahov a cestovného ruchu 
 
 
Vyhodnotenie žiadosti o dotáciu: 
 
100 – 60 % – žiadosť spĺňa kritériá na prijatie, výška dotácie bude odvodená od možnosti komisie 
a pridelených finančných prostriedkov v rozpočte na dotácie na daný kalendárny rok 
 
59 – 0 % – žiadosť nevyhovuje kritériám, nebude udelená žiadna finančná podpora 
 
Vysvetlivky: 
100 % =  30 bodov x počet prítomných hlasujúcich členov komisie  
 
/Príklad: Ak bude prítomných 8 hlasujúcich členov, 100 % predstavuje 240 bodov. Podmienku na 
splnenie kritérií teda získa projekt, ktorý bude mať minimálne 144 bodov/ 
 



Dôvodná správa prideľovania dotácií  
Každý prijímateľ dotácií z verejných zdrojov (štátna správa a samospráva – VÚC, mestá, obce) je 
povinný v zmysle novelizácie zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov (zákonom č. 346/2018 Z. z. 
o registri mimovládnych neziskových organizácií) oznámiť a zapísať do registra na MV SR údaje o 
štatutárnom orgáne. V opačnom prípade subjekt verejnej správy (štátna správa, samospráva – VÚC, 
mestá, obce) nesmie poskytnúť dotáciu.  
Žiadatelia, ktorí nepredložia požadované informácie (napr. neuvedú linky – odkazy na webové stránky, 
kde sa dajú uvedené informácie overiť) a tlačivá v požadovanom termíne alebo uvedú nepravdivé 
údaje, budú z uchádzania o pridelenie dotácií vylúčení. Taktiež budú vylúčení tí žiadatelia, ktorí 
nepredložili vyúčtovanie dotácie za predchádzajúci rok v požadovanom termíne príp. inak porušili 
zmluvné podmienky. 
 
Dotácia, ani jej výška nie je nárokovanou položkou. Systém bodovania slúži ako pomôcka pri 
posudzovaní žiadostí, ktorá má viesť k jasnému a transparentnému prideľovaniu dotácií v zmysle 
prijatých kritérií a platného VZN o poskytnutí dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica č.12/2020. 
Žiadosti o poskytnutie dotácie špecifického charakteru budú komisiou posúdené individuálne. 


