
Dôvodová správa 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  mesta Sereď o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 
Sereď (ďalej len „nariadenie“) je na rokovanie Mestského zastupiteľstva predkladaný v súlade 
s § 7 ods. 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

V § 1 je stanovené 

a) komu je možné poskytovať dotácie (Právnickej osobe, ktorej zakladateľom nie je mesto 
Sereď, a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce 
alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom 
obce) 

b) na podporu čoho môže byť dotácia poskytnutá  
- na  všeobecne prospešné služby (poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie 

sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a 
prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a základných 
slobôd, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-
technické služby a informačné služby, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana 
zdravia obyvateľstva, služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, 
zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu), 

- na verejnoprospešný účel (najmä rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, 
realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba 
životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv 
detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej 
humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození 
života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou), 

- na podporu podnikania a zamestnanosti.   
 
 

V § 2 sú stanovené podmienky poskytnutia dotácie a ustanovenie, že v prípade, že celková 
výška pre jedného žiadateľa a jeden účel v priebehu kalendárneho roka sa rovná alebo 
prevyšuje čiastku 10.000,00 € podlieha pred jej poskytnutím schváleniu v mestskom 
zastupiteľstve.  
 
V § 3 sú stanovené náležitosti žiadosti o dotáciu, v § 4 je upravený postup pri zverejňovaní 
výziev na predkladanie žiadostí o dotáciu, schválených príslušnými komisiami podľa §17 ods. 
3 Štatútu mesta Sereď.  
 
V § 5 sú stanovené náležitosti zmluvy o poskytnutí dotácie, v § 6 je stanovený termín  a 
upravený spôsob predloženia zúčtovania poskytnutej dotácie.  
 
 


