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Návrh na uznesenie: 

 Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 7. 2. 2019 prerokovalo žiadosť 
KREATIV GA spol. s r.o., Drevená 888, 924 01 Galanta zo dňa 9. 1. 2019 o ďalšiu 
spoluprácu v roku 2019 a  

schvaľuje 

spoluprácu mesta Sereď a spoločnosti KREATIV GA spol. s r.o., Drevená 888, 924 01 
Galanta ako prevádzkovateľa vysielania Regionálnej televízie KREA formou poskytnutia 
finančného príspevku vo výške 4 000 € pre rok 2019. 



Dôvodová správa  

Spoločnosť KREATIV GA spol. s r.o., Drevená 888, 924 01 Galanta predložila dňa 9.1.2019 
na Mestský úrad v Seredi písomnú Žiadosť o ďalšiu spoluprácu formou poskytnutia 
finančného príspevku pre rok 2019.  

V žiadosti informovala, že o meste Sereď bolo v roku 2018 vyrobených a odvysielaných 127 
príspevkov. Aj v roku 2019 pôjde o výrobu a zverejňovanie informácií o aktuálnom dianí v 
Seredi, ktoré RTV KREA vysiela už niekoľko rokov. Suma 4 tis. € je vyčlenená v 
schválenom rozpočte mesta Sereď na rok 2019. 
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Vec: Žiadosť o ďalšiu spoluprácu 

Vážený pán primátor, vážení poslanci MsZ, 

Mestský úrad Sereď 
Nám.republiky 1176/13 

926 01 Sereď 

V Galante, dňa 08.01.2019 

na základe dlhodobej spolupráce a dobrého partnerstva medzi Regionálnou televíziou Krea a mestom Sereď vás 

žiadame o pokračovanie zmluvnej spolupráce formou finančného príspevku pre rok 2019. Touto cestou Vás žiadame 

zaradiť našu žiadosť o finančný príspevok na rokovanie MsZ, ktoré sa bude zaoberať rozpočtom mesta Sereď pre rok 

2019. 

Na základe našej spolupráce v roku 2018 pre mesto Sereď v období od januára do decembra 2018 bolo vyrobených 

a odvysielaných 127 príspevkov. 

Mesto sa na základe pridelenej dotácie podieľalo na každom príspevku sumou 31,49 €. Táto suma samozrejme 

nepokrýva ani výrobné náklady a náklady súvisiace s vysielaním. Preto Vás žiadame o navýšenie finančného príspevku 

pre rok 2019. Aby sme dokázali zabezpečiť doterajší rozsah spolupráce, žiadame o finančný príspevok vo výške 

10.000€. 

Druhým spôsobom, ako dokážeme zabezpečiť spoluprácu je objednávkový systém na jednotlivé príspevky. 

Cena za každý príspevok sa odvíja od času a nákladov za výrobu a vysielanie. 

Cena za výrobu Cena za vysielanie 

13€/ lmin. 17€ / lmin. 

Za kladné vybavenie žiadosti vopred ďakujem 

S pozdravom 

orváthová 

RTV KREA LJO L01C 




