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Návrh na uznesenie 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 07. 02. 2019 prerokovalo a   
 
ukladá riaditeľom škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď, 

predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok alebo žiadosti o dotáciu poskytovateľom 
pre  projekty, ktoré budú vyžadovať spolufinancovanie mesta, až po ich odsúhlasení 
mestským zastupiteľstvom. 

 



Dôvodová správa  
 
     
Školy majú možnosť v súlade s § 2 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, 
stredných škôl a školských zariadení získavať finančné prostriedky na ich chod z rôznych 
zdrojov. Využívajú na to aj žiadosti o nenávratné finančné príspevky a žiadosti o dotáciu. Pri 
niektorých žiadostiach je potrebné zabezpečiť aj spolufinancovanie, na ktoré po schválení 
týchto žiadostí požadujú prispieť na spolufinancovanie od mesta.  
 
Prehľad požadovaného navýšenia rozpočtu škôl uvádza nasledujúca tabuľka:  
 

Škola 

2018 2019 
5% 

spolufinancovanie 
projektu  "V ZŠ 

úspešnejší" 

Spolufinancovanie 
projektu 

"Vzdelávanie, 
ktoré nás baví" 

5% 
spolufinancovanie 
projektu  "V ZŠ 

úspešnejší" 

ZŠ Juraja Fándlyho 1 207 0 1 557 

ZŠ Jana Amosa Komenského 1 334 1 200 3 336 

S p o l u 2 541 1 200 4 893 
 

Školy požadovali od mesta spolufinancovanie na projekty, ktoré neprešli predchádzajúcim 
schvaľovaním v roku 2018 finančné prostriedky vo výške 3 741 € a v roku 2019 zatiaľ vo 
výške 4 893 €. Z dôvodu, že uvedené spolufinancovanie kladie zvýšené nároky na rozpočet 
mesta, predkladáme návrh na uznesenie.   


