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Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Sereď v roku 2019 
pre oblasť športu – druhý polrok 

 
 
Materiál obsahuje: 

 
- Dôvodovú správu 
- Prílohu 1 Výzvu na predkladanie žiadostí 
- Žiadosť č.1  ŠKF Sereď 
- Žiadosť č.2 AŠK Lokomotíva Sereď 
- Žiadosť č.3 HK Slávia Sereď 
- Žiadosť č.4 ŠK Ice Players 
- Návrh na uznesenie ŠKF Sereď 
- Návrh na uznesenie AŠK Lokomotíva Sereď 
- Návrh na uznesenie HK Slávia Sereď 
- Návrh na uznesenie ŠK Ice Players 
 
 
Predkladá: Mgr. Silvia Kováčová, ved. odd. ŠRKŠ 
 
Spracovala: Eva Kavoňová, ref. odd. ŠRKŠ 



Návrh na uznesenie:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 12. 09. 2019 prerokovalo a 
 
schvaľuje 
 
Športovému klubu futbalu Sereď dotáciu na druhý polrok 2019 vo výške .................. €. 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 



Návrh na uznesenie:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 12. 09. 2019 prerokovalo a 
 
schvaľuje 
 
Asociácii športových klubov Sereď dotáciu na druhý polrok 2019 vo výške   ..................      €. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 



Návrh na uznesenie:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 12. 09. 2019 prerokovalo a 
 
schvaľuje 
 
Hádzanárskemu klubu Slávia Sereď dotáciu na druhý polrok 2019 vo výške   .................      €. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 



Návrh na uznesenie:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 12. 09. 2019 prerokovalo a 
 
schvaľuje 
 
Športovému klubu Ice Players Sereď dotáciu na druhý polrok 2019 vo výške .................      €. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 



Dôvodová správa: 
 
Mesto zverejnilo príslušnou komisiou schválenú Výzvu č.2 na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie dotácie na druhý polrok 2019 na rozvoj telovýchovy a športu v zmysle VZN 
mesta Sereď č.3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení neskorších 
predpisov. Súčasťou výzvy sú kritériá ovplyvňujúce výšku poskytnutej dotácie (viď Príloha č. 
1 tohto materiálu).  

V súlade s výzvou predložili žiadosti športové kluby a občianske združenia uvedené 
v tabuľke: 

 
NÁZOV SUBJEKTU 

Požadované 
výšky 
dotácií 

Navrhovaná 
výška dotácií 

Školskou, 
športovou a 

bytovou 
komisiou 

Navrhnutá 
výška 

dotácií na 
schválenie 

primátorom 
mesta 

Schválený rozpočet – 08.1.0. 642 001   20 000  
01. ŠKF SEREĎ 15 000   
02.  AŠK LOKOMOTÍVA 7 500   
03.  HK SLÁVIA SEREĎ 35 000   
04. ŠK ICE PLAYERS 3 500   
05.  STK MLADOSŤ 1 000   
06. TAMATEAM FITXKO SEREĎ 4 050   

07. SLOVENSKÝ SKAUTING, 82. 
zbor POLARIS 2 500   

08. ZO CHOVATEĽOV 
POŠTOVÁCH HOLUBOV 1 100   

09.. ORF COSMOS CAMPING 
SEREĎ 1 500   

10. CYKLISTICKÝ KLUB AB 
SEREĎ 2 000   

 SPOLU    
 

Keďže navrhovaná výška dotácie v súčte s už poskytnutou dotáciou na rok 2019 pre Športový 
klub futbalu Sereď, Asociáciu športových klubov Lokomotíva Sereď, Hádzanársky klub 
Slávia Sereď a ŠK Ice Players prevyšuje čiastku 10 000 € pre jedného žiadateľa, v súlade s § 
2 ods. 2 VZN č. 3/2016 je potrebné ich schválenie mestským zastupiteľstvom.   

Školská,  športová a bytová komisia na svojom zasadnutí dňa 02. 09. 2019 navrhla pre 
uvedené športové kluby nasledujúce výšky dotácií:  
 
Športový klub futbalu Sereď      € 
Športový klub futbalu Sereď, a.s.    €    
Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď  €    
Hádzanársky klub Slávia Sereď    € 
                                             
Žiadosti týchto klubov tvoria prílohu materiálu.  



Š p o r t o v ý k 1 u b f u t b a 1 u, Športová 2809, 926 01 S e r e ď 

VEC 

l\'lEt;TSKÝ ť;RAD 
SE ~lF Ú 

Dátum· 1 5 -08- 2019 Mesto Sereď 
Odd. školstva, rodiny, 
kultúry a športu 
Nám. Republiky 1176/10 
926 01 Sereď 

V Seredi, 14.8.2019 

Žiadosť o poskytnutie dotácie na druhý polrok 2019 

ŠKF Sereď Vám predkladá Žiadosť o poskytnutie dotácie na druhý polrok 2019, ktorú 
prerokovala a schválila Správna rada na svojom zasadnutí. 

Zostávame s pozdravom 

Prílohy: 

- Rozpočet na druhý polrok 2019 
- Zoznam členov a družstiev 
- Tabuľka k zoznamu členov 
- Rozpis zápasov - doprava 
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Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sereď č. 3/2016 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu mesta Sereď 

ŽIADOSŤ O DOTÁCIU MESTA SEREĎ NA 2. polrok 2019 

Označenie cieľovej oblasti: ŠPORT 

1) Žiadateľ ŠPORTOVY KLUB FUTBALU 
(Názov PO, FO, IČO): 

IČO 34006575 

2) Štatutárny zástupca organizácie Robert Stareček 
(Meno, priezvisko) 

3) Adresa žiadateľa Športová 2809, 926 01 Sereď 
(sídla, resp. trvalého pobytu) 

4) Bankové spojenie: VUB 1310047458 

5) Tel., fax, mail: 0317894150, mail: skfsered@centrum.sk 

6) Názov projektu Ekonomické zabezpečenie športovej činnosti 

mládežníckych mužstiev ŠKF Sereď 

7) Učel použitia dotácia: Doprava, odmeny trénerom, rozhodcom, 
športová výstroj, poplatky, občerstvenie, dane, 
odvody, údržba ihrísk„. 

8) Celkový rozpočet akcie: 26.220,- Eur 

9) Požadovaná výška dotácie: 15.000 ,- Eur 

10) Miesto a dátum realizácie: ŠKF Sereď na 2. polrok 2019 

POPIS PROJEKTU: 

Ciele projektu (Aký je problém vo Vašej organizácii a aké ciele chcete dosiahnuť): 

Podpora rozvoja futbalu, skvalitnenie práce s mládežou, vytváranie čo najlepších podmienok 

na trénovanie. Výchova a získavanie mládeže, aby svoj voľný čas venovali športu, futbalu. 

Cieľové skupiny (pre koho je projekt určený): 

Mládežnícke mužstvá - starší dorast a mladší dorast, starší a mladší žiaci, 

4 družstvá prípravky. 



Popis realizácie projektu Uednotlivé etapy a konkrétne aktivity projektu): 

Jesenná časť súťažného ročnlka 2019/2020. 

Zabezpečenie dopravy na zápasy všetkých mužstiev. Štartovné, občerstvenie a nákup športovej 

výstroje. Vyplatenie odmien rozhodcom, trénerom, dane, poplatky. Údržba ihrísk a areálu. 

Prínosy projektu do budúcnosti: 

Rozvoj mládežníckeho futbalu. Vyhľadávanie a získavanie mladých ľudí pre šport, 

venovanie sa mladým talentom. Podpora a rozvoj futbalovej tradície v našom meste. 

ROZPOČET (obsahujúci rozpis predpokladaných príjmov a výdavkov v projekte): 

Príjmy (z akých zdrojov budú použité finančné prostriedky Suma v€ 

Členské, vstupné, štartovné 520 

Sponzori, reklama, 2% z príjmu 8.100 

Dotácia mesta 15.000 

Prenájom 600 

Výchovné 2.000 

Príjmy spolu 26.220 

Výdavky (na akú položku, aký tovar, službu a koľko budete 
Suma v € 

potrebovať na projekt) 

Rozhodcovia, poplatky, štartovné 2.006 

Doprava na zápasy 2.847 

l\1zdy, dane,odvody 11.997 

Športová výstroj, výchovné, občerstvenie, prenájom 5.600 

Udržba areálu, ihrísk, čistiace prostriedky, vyhotovenie reklám 3.770 

Výdavky spolu 26.220 



Čestné vyhlásenie 

Robert Stareček ako štatutárny orgán žiadateľa Športový klub futbalu Sereď 

čestne vyhlasuje, 

že ku dňu podania žiadosti 

má splnené všetky splatné záväzky voči mestu a organizáciám zriadeným alebo založeným 
mestom, 

má splnené všetky od.vodové povinnosti a daňové povinnosti voči príslušnému daňovému 
úradu, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, 

má splnené záväzky voči príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

vo vzťahu k nemu nebol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, 

nie je voči nemu začaté konkurzné konanie alebo povolená reštrukturalizácia, ani nebol 
zamietnutý návrh alebo nebolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, nie 
je v likvidácii a nie je voči nemu vedená exekúcia na jeho majetok, 

V Seredi 

Dátum: 13.8.2019 

podpis žiadateľa alebo štatutárneho orgánu fo. 
odtlačok pečiatky, ak ňou žiadateľ disponuje 



---· 
Rozpočet na 2. polrok 2019 

Názov ŠK, OZ: Športový klub futbalu 

Príjmy Spolu€ 

1. Členské príspevky 120 

2. Prenájom 600 

3. Reklama 2000 

4. štartovné 400 

5. Sponzorské 2600 

6. Výchovné 2000 

7. 2 % z príjmov 3500 

8. Dotácia od mesta 15000 

SPOLU 26220 . 

Výdavky Spolu€ 

1. Športová výstroj 3600 

2. Doprava na zápasy 2847 

3. Občerstvenie 1000 

4. Náklady na rozhodcov 1406 

5. Náklady na mzdy+odvody 11997 

6. Poplatky 600 

7. Náklady na údržbu 2600 

8. Čistiace prostriedky+spotrebný tovar 790 

9. Telefón, internet 380 

10. Výchovné 1000 

SPOLU 26220 
V Seredi dňa: 13.8.2019 Pečiatka 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

PRÍJMY 

Členské 

Členské platia iba tréneri, neplatia mládežnícke mužstvá 
Mesačne 1 člen 3,32 Eur 

Prenájom 

Prenájom za garáž /100,- Eur za mesiac/ 

Reklama 

Predpokladaný príjem za reklamy fyzických 
a právnických osôb 

štartovné 

Predpokladaný príjem štartovné 

Sponzorské 

Predpokladaný príjem od sponzorov 

Výchovné 

Príjem z hosťovania hráčov 

2 % z príjmu 

Dotácia od mesta 

120,- Eur 

600,- Eur 

2.000,- Eur 

400,- Eur 

400,- Eur 

2.600,- Eur 

2.000,- Eur 

3.500,- Eur 

15.000,- Eur 



1. 

2. 

3. 

4. 

VÝDAVKY 

Športová výstroj 

Žiaci - lopty zápasové veľkosť 4 
Prípravka lopty 

Doprava na zápasy 

Rozpis zápasov 

st. a ml. dorast km 1122 
st. a ml. žiaci km 1064 
žiaci B km 188 

Občerstvenie 

á 1,20 Eur 
á 1,20 Eur 
á 1,20 Eur 

Nákup nápojov, minerálnej vody, občerstvenie 

Náklady na rozhodcov 

40 ks 
20 ks 

á 60,- Eur 
á 60,- Eur 

3.600,- Eur 

2.400,- Eur 
1.200,- Eur 

2.847,- Eur 

1.346,- Eur 
1.276,- Eur 
. 225,- Eur 

1.000,- Eur 

1.000,- Eur 

1.406,- Eur 

Bezhotovostný styk, každý klub poukáže požadovanú sumu na účet zväzu, ktorý priebežne 
vypláca rozhodcom odmeny podľa jednotlivých zápasov všetkých našich družstiev. 

Dorast priemer na 1 zápas 
Žiaci priemer na 1 zápas 
Žiaci B priemer na 1 zápas 

Podľa platného sadzobníka SFZ a ZsFZ. 

Dorast HR 45,- Eur, AR 45,- Eur, DZ 45,- Eur 
Žiaci HR 28,- Eur, AR 20,- Eur 
Žiaci B HR 25,- Eur 

135,- Eur 
48,- Eur 
25,- Eur 

x 7 zápasov 
x 7 zápasov 
x 5 zápasov 

945,- Eur 
336,- Eur 
125,- Eur 



5. 

6. 

7. 

Náklady na mzdy + odvody 

Tréner staršieho dorastu 
Tréner mlašieho dorastu 
Tréner starších žiakov 
Tréner mladších žiakov 
Prípravka U? 
Prípravka U8 
Prípravky U10 
Prípravka U 11 
Upratovanie Čepeň 
Odvody do SP + ZP 

Poplatky 

Poplatky súvisiace s činnosťou mužstiev /registrácia hráčov, 

poplatky za hosťovania , prestupy a zmenu zápasov/ 

Náklady na údržbu hracích plôch a areálu štadióna 

Nákup hnojív, osiva, pohonných hmôt do kosačiek 
Nákup farby na značenie ihrísk, piesok 
Príprava trávnika na vegetáciu 
Údržba areálu 

Úprava hlavného ihriska, valcovanie, 
zemné práce 
Údržba vedľajšieho ihriska a miniihriska 
PHM do kosačiek + krovinorez 
20 týždňov x 40 1x1,5 Eur 
Farba - značenie ihrísk na priateľské a súťažné zápasy 

Náklady na údržbu Sereď B 

11.997,-Eur 

1.500,- Eur 
1.100,- Eur 
1.050,- Eur 
1.250,- Eur 

600,- Eur 
600,- Eur 
600,- Eur 
600,- Eur 
152,- Eur 

4.545,- Eur 

600,- Eur 

600,- Eur 

2.600,- Eur 

600,- Eur 

400,- Eur 
1.200,- Eur 

200,- Eur 

200,- Eur 



8. 

9. 

10. 

Čistiace prostriedky a spotrebný tovar 

Nákup pracích práškov, saponátov, aviváž, jar, mydlá, 

vedrá, metly, mopy, dezinfekčné prostriedky, Savo 

Písacie pomôcky, kancelársky papier, náplne do tlačiarní 

Telefón, internet 

Výchovné 

Tabuľkové hodnoty za hosťovanie hráčov podľa 
smerníc SFZ a ZsFZ 

790,- Eur 

380,- Eur 

1.000,- Eur 



DOPRAVA 

Starší a mladší dorast 

Sereď - Prievidza 
Sereď - Bánovce 
Sereď - Štúrovo 
Sereď - Častkovce 
Sereď - Šaľa 
Sereď - Krakovany 
Sereď - Nové Mesto 
Sereď - Nitra 

SPOLU 

Starší a mladší žiaci 

Sereď- Myjava 
Sereď - Nové Mesto 
Sereď - Partizánske 
Sereď - Piešťany 

Sereď - Topoľčany 

Sereď - Trebatice 
Sereď - Považská Bystrica 
Sereď - Galanta 

SPOLU 

Žiaci B" 
" 

Sereď - Jelka 
Sereď - Šoporňa 
Sereď - V áhovce 
Sereď - Pusté Úľany 
Sereď - Trstice 

SPOLU 

226km 
218 km 
210km 
124km 
44km 

102km 
138 km 
60km 

1122 km 

156km 
138km 
168 km 
lOOkm 
118 km 
98 km 

260km 
26km 

1064 km 

48km 
16km 

. 16km 
36km 
72km 

188km 

ROZPIS ZÁPASOV 



Názov ŠK. OZ: Športový klub futbalu Sereď 

Kritérium SPOLU 
družstvo: družstvo: družstvo: družstvo družstvo: družstvo: družstvo: družstvo: 
st. dorast ml.dorast st. žiaci ml.žiaci prípr.U7 prípr.U8 prípr.U10 prípr.U11 

1. Počet členov ku dňu podania žiadosti 
„ 135 13 19 18 22 14 14 21 14 

2. 
Priemerný počet tréningových hodín týždenne u 
jednotlivých družstiev 56 8 8 8 8 6 6 6 6 

3. Výška členského príspevku na člena klubu na rok 2019 

4. 
Účasť jednotlivých družstiev na súťažiach (názov, 
úroveň - miestna, okresná, krajská, medzinárodná, ... ) 

Krajská Krajská Krajská Krajská Okresná 
ZsFZ ZsFZ ZsFZ ZsFZ ObFZ 

5. Počet členov do 18 rokov 128 

6 . Počet družstiev ku dňu podania žiadosti 8 Súťaž riadená západoslovenským futbalových zväzom 

7. Z toho registrovaných v súťažiach 5 Súťaž riadená oblastným futbalových zväzom 

Dosiahnuté športové výsledky v roku 2018: 
Mladší dorast 3. miesto III.liga 
Starší dorast 3. miesto III.liga 

8. 1 Mladší žiaci 15. miesto 11.liga 
Starší žiaci 5. miesto II.liga 
Prípravka U11 1.miesto ObFZ 

V Seredi dňa: 14.8.2019 Peči?.i, .... 'lra 



Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sereď č. 3/2016 orpusk~\-Q:~r' R \D 
'_..j! ,, j f 

z rozpočtu mesta Sereď SEREÚ 

ŽIADOSŤ O DOTÁCIU M ESTA SER EĎ NA II. polrok 2019 Dátum: 1 5 -08- 2019 
o značenie cieľovej oblasti: ŠPORT, vzdelávanie, výchova a rozvoj te lesnej kultúry -~~~~~1~9!,.(/"~ ~ -; 

„-·- . Prílohy/ / 1 ,~ '" •<J '!O 
1) Žiadate ľ AŠK Lokomotíva Se reď '"'v' --

(Názov PO, FO, IČO ): 318 220 37 
----- -- -·------ - -- - -- ·- - - -------- -- -- - --· 

2) štatutárny zástupca organizácie M arián M ajern ík - prezident AŠK Lokomotíva 

(Meno, priezvisko) Sereď 

- - -
3) Adresa ž i adate ľa M. R. Štefánika 2997, Sereď 926 01 

(sídla, resp. trvalého pobytu) 

4) Bankové spojenie: ČSOB Banka a.s. 

IBAN: SK32 7500 0000 0040 1110 6319 

l --- -- - - - -=- - --- -·--·----- -
15) Tel., fax, mail: 0907749856 info@lokosered,sk 

----· ------· - -- - -- -------
Sporto~á či~osť AŠKLok;-motí~a Sereď 6) Názov projektu 

7) Úče l použit ia dotácia: Za bezpeče n ie športovej činnosti AŠK 

---- ---- ----·------- -- ------ -- ------ ·---- -------------
/ 8) Ce lkový roz počet akcie: 15 000€ 

--·------- ------·-------- ----- --------~--

9) Požadovaná výška dotácie: 7 500€ 

-----------------------· --·- -·-- --
10) M iesto a dátum realizácie: Sereď II. polrok 2019-športová č innosť v rámci SR 

a v za hraničí 

----
POPIS PROJEKTU: 

···--------
Ciele projektu (Aký je problém vo Vašej organizácii a aké cie le chcete dos iahnuť) : 

Z dôvodu zániku súťažných družstiev basketbalového kl ubu ŠBK Sereď, po vzájomnej 

dohode náš klub AŠK Lokomotíva Sereď zabezpečí pokračovan ie týchto družst iev v činnosti. 
Z tohto hľadiska sa nám neplánovane navyšuje počet det í a družstiev (tréningových skupín), 
čo nám navýši aj plánovaný rozpočet na sezónu v roku 2019 ako aj prvý polrok roku 2020. 
Pre novovzniknuté družstvá a tréningové skupiny potrebujeme dofinancovať ďa l šie ho 

trénera -rov a tie ž vybavenie, hlavne špo rtové dresy, basketba lové lopty a iné športové 
náradie a náčinie. Tak isto nám pribudne starost l ivosť o bask'etbalové prípravky na ZŠ Juraja 

Fándlyho, kde prostredníctvom našich trénerov chceme zabezpečiť aktivity detí mimo hodín 

CVČ pri ZŠ J. Fándlyho (víkendy, svia tky, prázdniny), chceme nadviazať na rozvoj pohybových 
zručností najmenších detí a pokračovať aj v nasledujúcom ročníku MIKROLIGY, BABY 

Basketbalu, turnajov, a iných športových podujatí. Prostriedky získané z tejto dotácie nám 

umožnia starať sa o rozvoj športu v meste Sereď s osobitným zreteľom na rozvoj 

mládežníckeho športu a na zlepšovanie jeho podmienok. 

Výchova reprezentantov SR a kvalitných plnohodnotných m ladých ľudí je náš motív a hlavný 

1 cieľ v práci s mládežou v našom meste. 

1 ---------·-„ - . ·- - --- -- ·--- - - -- ------------

1 



1 

----- -- - - -- - - -- --------- ---- ------
Cieľové skupiny (pre koho je projekt určený) : 

Družstvá pr ípraviek, prvý stupeň na ZŠ J. Fándlyho a súťažné družstvá mladších žiakov ročník 
narod. 2007 a starších minižiakov ročník narodenia 2008,2009 a mladší. 

--- -- - - ---- -- --- - - ---------.i 
Popis realizácie projektu (jednotlivé etapy a konkrétne aktivity projektu): Zabezpeče nie 

činnosti prípraviek a súťažných družstiev mladších žiakov ročník narod. 2007 a starších 

minižiakov ročník narodenia 2008,2009 a mladší, podpora účasti družstiev v súťažiach na 
všetkých úrovniach organizovaných športovými zväzmi v rámci SBA a FIBA aj na medzinárodnej 
úrovni, podpora organizovania v lastných súťaží, turnajov a podujatí ako MIKROLIGA a BABY 

Basketbal. 

Prínosy projektu do budúcnosti : 

Dlhodobá výchova detí a mládeže, zabezpečenie voľnočasových aktivít a rozvoj športovcov 

v meste Sereď. Prevencia pred nevhodnou životosprávou a životným štýlom detí. Dlhodobá 

reprezentácia mesta na Slovensku a v zah raničí. Výchova reprezentantov SR a kvalitných 
plnohodnotných mladých ľudí. 

ROZPOČET (ob-;-ah~J(;ci ~~-pis predpo~da~~ch -príjmov a výdavkov v projekte): 

------------- ------------------~------~ 

Príj my (z akých zd rojov budú použité finančné prostriedky Suma v€ 

- --- - ----- -- -- - - --- ---·- -- -- - -
Čle nské+ príspevky na športovú činnosť (prípravky neplatia) 4 500 

- ----- - -- --+---·- ----
Sponzori 2 OOO 

- - -- -- --· ------------------------+----------< 
Dotácia mesta 7 500 

Dotácia z SBA 1000 

·- --- -- - ------ ----- --- ---- ---------+----·-----j 
Príjmy spolu 

- - - - - - - ·- - - -- --- - - --
Výd avky (na akú položku, aký tovar, službu a koľko budete potrebovať 

na projekt) Náklady na personálne pokrytie - trénera-ov na 

súťažnú činnosť: pre družstvo mladších žiakov, starších minižiakov 

a prípraviek na ZŠ Fándlyho mimo hodín CVČ (MIKROLIGA, BABY 
Basketbal. „) 

15 OOO 

6 OOO 

--------- --- --·------ ---< 
Náklady na športovú činnosť a materiálno technické zabez peče n ie : 

pre družstvo starších minižiakov, mladších žiakov a prípraviek na ZŠ 

J.Fánd lyho (súťaž né zápasy - doprava, ubytovanie, stravné, náklady 9 OOO 
na rozhodcov, poplatky SBA, MIKROLIGA, BABY Basketba l, športové 

náradie, ob lečenie, lopty„.) 

-----------------------------~- ----
Výdavky spolu 15 OOO 

Prílohami žiadosti sú aj : 

a) preukázanie spolupráce s mestom pri organi zovaní aktivít a podujatí celomest ského charakteru, 



b) ďalšie dokumenty preukazujúce predchádzajúcu činnosť žiadateľa (napr. fotodokumentácia, 
súťažné výsledky a pod.) 
c) čestné prehlásenie žiadateľa, že ku dňu podania žiadosti má splnené všetky splatné záväzky voči 
mestu a organizáciám zri adeným alebo založeným mestom, má splnené všetky odvodové povinnosti 
a daňové povinnosti voči príslušnému daňovému úradu, sociá lnej poisťovni , zdravotným poisťovniam, 

má sp lnené záväzky voči príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a vo vzťahu k nemu nebol 
podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, nie je voči nemu začaté konkurzné konan ie alebo povolená 
reštrukturalizácia, ani nebol zamie tnutý návrh alebo nebolo konkurzné konanie zastavené pre 

nedostatok majetku, nie j e v likvidácii a nie je voči nemu vedená exekúcia na jeho majetok, 

Čestné vyhlásenie 

Marián Majerník ako štatutárny orgán žiadateľa AŠK Lokomot íva Sereď 

čestne vyhlasuje, že ku dňu podania žiadosti 

má splnené všetky splatné záväzky voči mestu a organizáciám zriadeným alebo založeným mestom, 

má splnené všetky odvodové povinnosti a daňové povinnosti voči príslušnému daňovému úradu, 

sociá lnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, 

má splnené záväzky voči príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rod iny 

vo vzťa hu k nemu nebol podaný návrh na vyh lásenie konkurzu, 

nie je voč i nemu začaté konkurzn é konanie alebo povolená reštrukturalizácia, ani nebol zamietnutý 

návrh alebo nebolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, nie je v likvidácii a nie 

je voči nemu vedená exekúcia na jeho majetok, 

V Sered i 

Dátum : 14.8.2019 AŠY , Sereď 
J 2997 

.REO 

podpis ž iadateľa ale.bo štatutárneho orgánu žiadateľa 

odtlačok pečiatky, ak ňou žiada teľ disponuje 
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Rozpočet ŠK, žiadosť II. Polrok 2019 
Názov ŠK, OZ: AŠK Lokomotíva Sereď 
J:rí..im~ . 
Členské + príspevky na športovú 
čin nosť -------· 

.?ponzorské a reklama - · 
Dotácia z SBA 
Dotácia od mesta 

SPOLU 

Výdavky 

Náklady na personálne pokrytie -
trénera-ov na súťažnú činnosť: pre 
družstvo mladších žiakov, starších 
minižiakov a príprav iek na ZŠ 

Fándlyho {MIKROLIGA, BABY 
Basketba l.„) 
NaKlady na sportovu cmnost a 
materi álno technické 
7abezpečen i e: pre družstvo 
starších minižiakov, mladších 
žia kov a prípraviek na ZŠ 
J.Fánd lyho ( súťažné zápasy -

doprava, ubytovanie, stravné, 

náklady na rozhodcov, poplatky 
SBA, MIKROLIGA, BABY Basketbal, 
športové nárad ie, oblečenie, 
lopty„.) 

SPOLU 

V Seredi dňa : 14.8.2019 

S12Qly € --

4500 
2000 
1000 
7500 

15 000,00 

Spolu€ 

6000 

9000 
15 000,00 

Peč i atka Podpis štatutára 

AŠKl 
M 

,(ed· 
J97 

..:Ď 



Rotpočet ŠK, OZ na r ok 2019 

Názov ŠK, OZ: AŠK Lokomotíva Sereď 

Príjmy 

1. Členské · deci, dospeli (BK, KRŠ, KT) --
2. 2% z dani 

3 Reklama a sponzorské 

4 grandy, vylvy, do1ác1e (ÚV, VlJC.. ) 

~ S!reccbal 7018 ·-- · ---- ---
6 

Spolu C 

-

-

8200 

6000 

7000 --qooo 
600 

4SOO 

deti 70f. roč. dospeli 4( roč. (surod.zlava 50%) podľa počtu členov 

až v 2 . polroku 2019 

umiestnenie reklamných banerov v ŠH Sokolovňa a iné 

proickty 1 úrad vlády, VÚC, ine 

pri1em / učastnickeho poplatku 

l ~env kemp pr~_~cu 7 curnusy -- ---·-4 proiem / učastn1ckeho poplatku 

I ~evk~športovu č1nnos1, m1monadne prispev~ľ--
8 Prispevky za dN1 reg1su ovanc v CVČ pri /Š KomenskeJ 

9 Dotarn1 1 SBA 
10 Dotácia od mesta 

SPOLU 

- Výdavky 

l .polrok -· Matenaine 1abezpe(prne-nakup Sporloveho nač1rna, 

l naradia 

4500 ---------- - -
6600 

4800 -
60000 

111200,00 

Spolu c -

qooo 

p11spevky od hračov podľa veku a kategorie, dospelych členov AŠK 

prospevky podľa počtu detí, 6.60(/ lmes na d ieťa 

na 1áklade počtu druim ev v sutaž1ach v SBA 
po7adovaná dotácia od mesta 

---- . -- - - - podmienene mkanim dotacii grandy, vyLvy, dotácie (ÚV, VÚC.„) 

naklady na cestovne, st ravu a ubytovani e, pitný rei 1m } . Sutaine zapasy (dopravy,ubyt .,pnpadne s1ravne) ·-
3 Poplat~v 1a rozhodovanie za pasov • pomocni rozhodcovia 

4. 1dravotrncky maten.il - - >-·· 
~. N.iklady na tr énerov -
6 -- rcp,eneracia, prevencia proti aaneniam, 
I školenia, semin.ire, vzdelávanie trénerov -
8 . Náklady na turnaje a majstrovstvá SR 

9 Naklady na zamestnanca Bosv M.:irtm ·celkom cena práce 

10. Obéerstvenie 

11. Náklady na agendu a adm1n1stratlvu 
17 --!'aklady klubu Klub rekrcačneho športu 

13. Naklady klubu Klub lunstiky 
>--·-

14. P~tba za deti do CVČ pro lŠ Kom~~~10 Ser~_d_· ____ 

1>. StrcNball 7019 - ---
- - 2. polrok -------

16. Matenalne ;abczpcčcn1e-nákup športového näč1n1a, náradia, 

l / Šta1 tovne, vklady do suťa71 , licencie hráči, trenen 

t8 Súťaine 1ápasy (dopravy,ubyt.,pripadne stravné) 

19 Pooi!_tky 1a rozhodovanie 1apasov • pomocni rozhodcovia --
70. Na~lady~a trenerov --
71. !!f?Cnerac1a, prevencia pro ti Lr anC"rnam, ·-----n P"-~'.!'~n.i:_ '!Pasy a turna1e, f uropska liga mládcLe -
73 Na_~lady -~~am:srnanca · Bosy Martin celkom cena prace --
74 ,!:'~~lady na agendu a administrat1vu __ 
1-
7; P~tba za deti do CVČ pri LŠ Kamenského Scred· --
76 ~k~a_9y ~llbu Klub rekreačného !portu -
)/ ~~klady klubu Klub turistiky 

78 l ~ný kemp pre deti 7 turnusy -
79 občerstvenie - -

-

-- - -· 
-·-. 
--- · 
~-· 

--

6800 

2392 

400 

15800 

1000 

piati sa SBA podľa poplatkov dohodnu tých na sezónu, bez cestovneho 

chladiace spreie, tejpy, obväzy, základné lieky a Ldrav. potreby 

vrátane šéftrénera mladeže a asisten1ov trénerov a cestovného 

Regenerácia (plavarcň, masáže, fy1ioterapia) lckarske prehl 

1000 7. vyšovan1e kval if. t rénerov, podpora mladých trénerov vo vzdelávan1 

učasť družstiev na turnajoch a podľa umiestnenia aj na MSR 5000 

3800 

600 

400 

800 

pracovná náplň v zmysle prac. zmluvy l AŠK Lokomotíva 

pi tny režim pre rozhodcov, príležitostne občerstvenie - schôdze ... 

Kancelárske pot reby 

800 t 

prenájom športovisk, náklady na turnaje, vybavenie 

urist1cké Akcie · cestovne, strava, ubytovanie, vybavenie 

a ian jun podľa počtu de11 1 eg1strovanych v CVČ 31_?~ l 

1'>00 v ydavky na občcrs1venie, tcch111cke 1abe1pcccn1e, ceny 

8000 p odmienené mkanim dotáci i grandy, výtvy, dotácie (UV. VUC. 

roku 2018 boli 1 800(, predpoklad vyšši počet družstiev 

odhad - podľa počtu družstiev prihlasených v sútažiach 

2800 v 

6700 

2100 

i;8oo v 

odhad - podľa počtu rdrui (n;oc boli poplatky v 2. pol roku 2018) 

ratane šehrenera mladcie a asi stentov t renerov a cestovného 
cgC'ncrac1a (plavar eň, masale. fy11otcrap1a) lckarske prchl 1000 R 

6800 u -- -- - ------· ča s t dru!s11cv na turnaioch, organllaCia domac1ch turnajov 

racovna naplň v , mysle prac 1mluvy / AŠK Lokomot1va 

ancelarske potreby ---
3800 p 

'>00 K 

2640 o 

1000 p 

dhad 1a mesiace sept dec. 7018 podla počtu prihlásených det i v CVČ 

renájom športovisk, náklady na turnaje, vybavenie 

1000 t urisucké Akcie cestovne, strava, ubytovanie, vybavenie 

4;00 o dmeny pre trenerov, s1rava, pitný rlim, ubytovanie, ceny pr<' deti 

1tný režim pre rozhodcov, prile!1tostné občerstvenie - schôdze ... 500 p 

V druhom polroku 7019 začína nova se1ona 2019/2020 · predpoklad 4 družstvá v celoslovenskej 

sutah, v oblastných súiaž1ach 4 • 6 družstiev spolu 10 - dru! st. v sú(ažiach SBA 

v Seredi dna 9 l.7019 

AŠKL 
M.f 

SPOLU 

.• P. r• „ .. 
~99í 
.:Ď 

111 200,00 

Podpis štatutára 



Hospodárenie ŠK, OZ rok 2018 

Názov ŠK, OZ: 

!Príjmy 

! Členské príspevky, prisp. na športovú činnosť, prisp.do CVČ. príjmy z akcii organizovaných 

1. AŠK 
2. 2% z daní 
3. Reklama a sponzorské 
4 . 1 Dotácie SBA 

1S. ostatné - prestupy 
6. prijem - nefinančné príjmy, materiálne dary a sponzoring 

,7. Dotácia od mesta 

1 SPOLU 

Výdavky 
1. 1 Doprava na zápasy + stravné 
2. !Turnaje, majstrovstvá SR, prípravné zápasy 
3. Nal<laďy na trenercv vrátane cestovnelio 
II 1 Poplat l<y za rozliodovanie zápasov+ pomocny rozFioďcovia 

,5. 1 Náklady na agendu, administratívu 
6. 1 Náklady na zamestnanca Bosý Martin - cena práce 

' 7. 'Akcie AŠK St reetbal, letný kemp, denný tábor, Mikuláš 
8. Poplaiky SBA - Startovné, vklady do súťaží, licencie 

' 9. ,výdaj - nefinančné príjmy, materiálne dary a sponzoring 
10. Sportové oblečenie, výstroj a pomôcky 
11. Náklady klubu - Klub rekreačného športu 
12. 1 Náklady klubu - Klub turistov 
13. Platby za hráčov pri prestupoch z iných klubov do BK AšK Lokomotíva 
14. 1 Platba za deti do CVC pri ZS Komenského Sereď 

1 ! SPOLU 

V Seredi dňa: 9.1.20' 

AŠKLo' 
M.R 

f 

eď 

J~7 1q. Ý · /_éJfO; 

-, 

Spolu { 1 

I, č ~"tSi(t CO AŠ'< „„ači 70(/roi,;,., COSDe'V t.( /•o k., :>„1spevky do cvč 66(/ '0<. 
O:- ·~~vok na ~oonovu élnnost :>00 d v.:11: .,. d lir;.a tegóne od 64-f/rok do 164( /~o~ 

finančné riaditeľstvo SR 
18 944,001 
6 181,00 
8 600,00 1 
4 813,00 1 

umiestnenie reklamných banerov v ŠH Sokolovňa, reklama v buletine 60.vyrocieBK 
za počet družstiev, za účasť družstiev na MSR 

1500.001 výchovné za prestupy hráčov do iných klubov 
10 500,00 
30 250,00 , 
80 788,001 

Spolu { 
20 420.00 · 

3 740,00 
23 219,00 
4 619,00 

595,00] 
7 850,00 ! 
3 550,00, 
2 143,00I 

10 500,00 
4 496,00 . 
1123,001 
1688,00 , 
1500,001 
5 280,00] 

dary· oblečenie, vybavenie, strava, regenerácia, Europska liga Kadetky 

náklady na cestovné, stravu a ubytovanie, pitný režim 
náklady na cestovné, stravu, ubytovanie, štartovné na turnajoch 
náklady na trénerov a asistent ov pod ľa zmlúv a dohôd 
piati sa SBA podľa poplatkov dohodnutých na sezónu 
kancelarske potreby, zariadenie kancelarie, spotrebný materiál 
pracovná náplň v zmysle prac. zmluvy z AŠK Lokomotíva 
náklady na športovo spoločenské akcie celomestského charakteru 
piati sa SBA podľa poplatkov dohodnutých na sezónu 
dary: oblečenie, strava, regenerácia, Europska liga Kadetky 
dresy, rozlišovačky,lopty, tréningové pomôcky -prekážky, kužely ... 
prenájom telocvič., vonkajšieho ihriska, ceny na tunaje, občerst. 
organiz. turistických akcii, strava, cestovné, ubytovanie 
výchovné za prestupy hráčov do iných klubov 
66{/rok na dieťa podl'a plat ných poplatkov 

80 723,00I 

Pečiatka Podpis štatutára 

1 

I, 



í 
1 

Nazov ŠK, OZ: AŠK loko motíva Sereď 

L -- -- - 1 µ~- druhivo j drub:l vo: dwis1vo družstvo: drubtvo: drubtvo 1 drutsrvo. drui:s1vo -·. druistvo· · dospety členovi.a Bk Kolet.uvny tlen AŠK kolektNl'y čle:n A.ŠK 

1 Kritérium 1 SPOLU . 1 pnpravb )-4 pnpravka 1 1 :~~r;~:::~~ :~:,;=:::H~ · dospel\i mimo 1 klub Rekreačného 1 
St 11ac1 K•dttky 1 1;.,; I Ml•di„ i„č~y Mladi; Uad l't ario m;n;;;•co f ANOIYHO n;• fANOl YHO noe • "Ie 1 regist rovaných v SBA . 1 Klub T udstov · 

su ilenm1 AŠK su čkenm1 AŠK , nie s~:~enmi rne \~:" nmt Baske1balovV klub sponu 

- Poče:Ctenovkudňu podom•t•OCOS!••AŠK ,e l72. 1 1 1 1 1 II 
1 

: ! ! 
Doce: č~e""'OV sa v septemor· 2019 bude i""'lf!:"'"t r:a l(o!lco j 1 

lsa o~ou uzatvárat sup1skv druh! rev a a. ratame s 1 l 1 1 1 1 1 
nár.lstom registrovaných hrálov =>no·avi<y 'lle St; 

1 

1 1 . : : 
C en""'I· AŠK rtakoľko neplatia z ac!-ie pop1atlo.y do AŠK • j 1 1 1 
!Počet det i v pripravkc\ch sa ..i~aZe až v :>0lov1c1 j ! J , 

se :>temora 2019. kedy už zacne slo.o·s"v „o, v taoulke Je . 1 1 1 1 1 J 1. 

., reo klad na školsk · rol. 2019/2Cl0 bez priprav u 1· 1 1 1 i i 
p Po V 172 10: i61 101 19 IS 181 2SI 15 101 101 36 ló 12 

'O· ·e""'e'"'IV ooéet t re „•ngov'(c„ "'lod-„ ;yzoe.„ne ~ 1 1 1 1 1 ' 1 1 
i·•a~t .·vycn d•užs:1ev v ramc• ASI(· r">Cl 'VrClva 1ne a 1 j 1 1' J 1 1 IJ ' 1 

·arne tre n.l"tgy 6,6 7 11 S S J S 6 1t • • 1 11. 1 
i?· e-e·:-:v počet !. re ·wigovvc'"' ... oa: ... wžoe"'re .... 1 ' 1 1 1 1 j t 

3
' Jeonot hvycn družst iev v ra r"'"IC t O/Č 2,8 r, O S S. l S 2 3 ! ?,S l 3 1.5 

! 1 ~- '"""'" "V :>Oée: :oooso• to Mes oo·o:•.,.. o•;o•.••nvch 1 1 II II 1 1 : i 
1 

4 
1apasov a apasov v ra mc 'V1SR - pr1:>ravky vSeti<y t 1 1 

! . al<t v·ty v ('\I~...., ..,.o dn; šl..o 1slt:e~ vyuCovan•a, v ~kendy, , 1 1 1 1 1 1 1 
~sv a• -.y, o~;uon1ry (rv'l<ROllGA, 3A3v Bas1i::et:>a1. 1 1 

1 
j j 1 

i 43 s s s s s s l 1 o l o 
. S VvS-<a c:e:-sker.o pr.spev11.u na é1ena ,; l.;!:>.J na roli. 2019 1 ~ 1· Í j 1 1 I ' 1 

! !70C •etrsVOV"'I· a,, OS?a~·"n: 7 560 ( 1 70 1 10 1C 10 10 70 c 1 o 1 o o 4 4 ' 

. 1 1 ' 1 1 1 ' 1 ! 1 \ 1 Vys<a r soev(u na SpcrtOV\. č ,.._„os: ~eg strovanych 1 1 
, !-„<°" "°'0.20'.9 N :eooe no Clera (~ " l.O<t•O 64(, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
! li!ac:vo:!t!( ~~ z•ac:,l(aa.JJr :~C) 132::..2( · 164 :&.:. 1 11'1 !:i-' l 114 64 o ! o ; o O 1 O O 1 O 

~ 1 • ••••·-r- 1 1 Ug• •-r · - 1 j 1 1 1 

1 6
! jcast 1ea1X1:hvvcn oruht1ev na sutai: ach (na.zav, . J L~lo.„lov 1 celos!ov . oo:om 1 :>Otom 1 1 

1 
, ... ·ove„ ...... es: " .a. o k·esna lic;ra,s<.a ..,eoz· ... a roana, ) 1 ' ormou formou 

1 L__. _ 1 ligol \R j : tg•-,~ 1..irna)O\' l i:.11 1-1pad 1 l liga za;>.11d 1 turnajov rn1kroh&ol „ m·krohgi .-. l a. 11 "" 

1 1 1 

J 7 Počet č er.ov do 18 role.ov 
108 

1 s 1 Počet d rui:st e v ie.v dr'tu podania žtadOS!I 10 

! g ;z 101"\o ~eg1strovanych v súťa.tiach 
6 

lO 

j :>0$1ahr.ote ~portové vVsledkv v rok;..1 io: s. 
Kadeti : :--:.es~o WSR. Kadetky 3 Mesto -VSR. Žia ci 2. miesto MSR. Žiačky 6 mies:o :V.S~. Starší minižiac1 3 ~·esto zipad SR, Staršie minižiaC.ky 6 ~1esto zapac SR. II.Liga Juniori l .m esto. 

II.liga S:arši! iac1 2."Y\·es:o Re prezentant i SR Balogh, Marčok, Sk:.ibe-i. Scerrauferova, Zat1<.ova Vybratí hráči a hráčky do kempov pre talentovaných športovcov budúcich reprezentantov SR· 

i ·s~o<. -"iov·cová. 2:e"T\.ov.i, )udo~ová, Va'lot..če\(ova Odchovanci v EXTRALIGE SedlaC!.;.ova, Za:"ková. Scheri.,au'erova, Balog '"l • Maóa rs ká extraliga a A1osko·Ad nat1slity poha• za l(orMe"IO -I J 

Dosiahnute Jpo"tové výsledky v ro ku 2019: Starší žia ci· 3.miesto na MSR, Star!íe i íal:ky • 2.Miesto na MSR, Mladší žiaci · 4.miesto na M SR, Starší fiaci a žiačky v širš ich vVbe roch 

i reprezentácii SR 

V St>reo or.a 14.8.2019 

AŠK / 
M.F Sereď 

'2997 -o 

J>oo p;s štatu:ara 



~ 
ROZPIS ZÁPASOV NA SEZÓNU 2019/2020 

U15 U14 U13 U12 U1 7 U13 prípravka prípravka 
st.žiaci žiaci m l.žiac i s t.minlžiacl kadetkv ml.žiačkv K o menské ho Fándlvho 
Sereď Sereď Sereď Se roď Sereď Sereď Sereď Sereď 
k>p:at 7 Jop:a t 7 opta t 7 <>ooat6 0018 t6 lopta es 
4x 10r:11n 4X8mtn 4x8-r.m 41i3-'"11n •bet.24~ 1 4X~0.TI" 4 x8TJ"", 

~,ITJ 2006.1t:'\I 1001 „ ml 1008at:'\ 2003 2()().11 a T.! 2007 am~ 

datuM Sama Bosý lštok Sarna Bosý Procházka 
21 09 2019 A1. LOKO-NT este nemá zozlosovanie 
22.09 2019 

28.09.2019 z.2 .Karlovka-LOKO a3a6. TT • LOKO Z7 LOKO-St Tura 
29 09 2019 z7 .Pezinok-LOK O Z11 LOKO . TT MIKROLIGA MIKROLIGA 

05 10.2019 X 

06.lO 2019 1 A9. LOKO·Handl. 

1 
12.10.2019 Z11 LOKO-BSCba I X X 

13 10.2019 Z15.LOKO·lnter z20 RK-LOKO 
1 

19 '\O 2019 a12.BSC-LOKO 
20 10 2019 a1 5.KNms-LOKO 1.turnaj v TT 

1 
26 10 2019 z22. PO · LOKO A15,18.LOKO-BSC Z21 LOKO· NT 
27 10 20~9 t 27 HandlOva-LOKO 1 Z25 LOKO-Zvolen MIKROU GA MIKROUGA 

02.1 1.2019 1 a16.NT • LOKO 
03.11 2019 1 

09. ,, 2019 Z28 :..O"'l.0-;i"es;ť ms 1 a20,23 Karl. -l.OKO z35 TT - LOKO 
tO 11 2CHI ' z39 St.Turá-LOKO 

1 

· &.11 2019 a22.Handl.·LOKO 
H .11.2C19 X 2.turnai lnter BA 

U15 U14 U13 U12 U17 U13 prípravka onpravka 
s t.žiaci žiaci m l.žiac i slminižiaci kad et k v st.žiačky Komenské ho Fándly h o 
Sereď Sereď Sereď Sereď Sereď Sereď Sereď Sereď 

23.n .2019 Z40.LOKO-KN All, 29.LOKO·ln!efť: 

24 11.2019 Z44.LOKO-L V l 

30. ~1 2019 A28.LOKO-KNms Z44 LOKO . RK MIKROLIGA MIKROLIGA 
01.1 2 2019 A29.LOKO-BSC X 

! 
07 .12 2019 Z48.LOKO-PK A33,36.LOKO-TT 
08.12.2019 Z51.LOKO-Karl. 1 

1 NADSTAVBA TURNAJOVYM SPOSOBOM 

14 12 2019 TURNAJ 3. turnaj ese y z49 ZV· LOKO 
15 12 2019 TURNAJ z53 NT · LOKO 

21 122019 z56.lnter-LOKO . 
22.12.2019 z60.BSC-LOKO 

04.01 .2020 

OS.01 2020 

11 .01 2020 Z68.LOKO-Handl. TURNAJ 
12.01 2020 Z71.LOKO · PO TURNAJ 

18 01.2020 a45,48.BSC-LOKO Z2 LOKO.Slovan 
19 01 2020 z30 Slovan-LOKO 

25 01 2020 z73.Píe!ľ. ·LOKO 4 .turnaj KN ms 
26 01.2020 • MIKROLIGA MIKRO LIGA 



• 1 

1 
01 .02.2020 TURNAJ AS0.53.LOKO·Kart 1 

02.02.2020 TURNAJ 1 -
08.02 2020 z85. LV-LOKO 
09.02.2020 z89. KN-LOKO 

U15 U14 U13 U12 U17 U1 3 príp ravka prípravka 
s t.žiac i žiaci ml.žiaci st.minižiaci kadetk y st.žiačky Komens kého Fánd lyho 
Sereď Sereď Sereď Sereď Sereď Sereď Sereď Sereď 

15.02.2020 a56,59.lnler-LOKO 

16.02.2020 

22.02.2020 TURNAJ 
23.02.2020 t TURNAJ 

1 
29.02.2020 i NADSTAVBA MIKROLIGA MIKROLIGA 
01.03 2020 1 

1 
07 .03 2020 1 5 turna1 Sereď 
08.03.2020 1 

14.03 .2020 1 „ TURNAJ NADSTAVBA 
15.03 .2020 TURNAJ 

1 
2 ~ _03. 2020 1 

-
22.03.2020 1 

28.03.2020 NADSTAVBA 
29.03.2020 1 MIKROLIGA MIKROLIGA 

1 
G4 .~4.202Q 1 TURNAJ 6 .turnai BSC Bms 
05.04 2020 1 TURNAJ 

1 
1'! .04 .2020 

12.04 .2020 1 
1 

18 04.2020 1 TURNAJ 
19.04.2020 1 TURNAJ 

1 
25.04.2020 NADSTAVBA 
26.04.2020 i " MIKROLIGA MIKROLIGA 

U15 U14 U13 U1 2 U17 U13 p rípravka prípravka 
st .ž iaci žiaci ml.žiaci st.minižiaci kadetky st.žiačky Komenské ho Fándtyho 
Sereď Sereď Sereď Sereď Sereď Sereď Sereď Sereď 

02.05.2020 TURNAJ 7.tum aj Karlovka 

0 3.05.2020 TURNAJ 

09 .052020 ' NADSTAVBA 
10.05.2020 ' 
16.05.2020 M-SR Ul4 
17.05.2020 

23.05.2020 NADSTAVBA \'I s~ v 17w 

24 05 2020 

30 05.2020 M-SR UI S M·SR Ul2 
31.05.2020 finále M ikroliga finále M ikroliga 

06.06 2020 

07.06.2020 

13.06.2020 M-SR U13 
14.06.2020 



MESTSKÝ ÚRAD 
SEREĎ 

Dátum: O 8 -08- 2019 

Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sereď č. 3/201 
i::;:.;;:.;..i:..::.::.:~.::...;..:=.:...p:.:;;;;::.:;:;.;~~~--t 

z rozpočtu mesta Sereď 

ŽIADOSŤ O DOTÁCIU MESTA SEREĎ NA II. polrok 2019 

Označenie cieľovej oblasti: Športom za zdravý život 

1) Žiadateľ Hádzanársky klub Slávia Sereď 

(Názov PO, FO, IČO): IČO 318726621 

2) Statutárny zástupca organizácie Mgr. Milan Novák 
(Meno, priezvisko) 

3) Adresa žiadateľa Garbiarska 51/57 926 01 Sereď 
(sídla, resp. trvalého pobytu) 

4) Bankové spojenie: SK1211110000001033153008 UniCredid 
Bank Sereď 

5) Tel., fax, mail: 0904569348 milannovak650@gmail.com 

6) Názov projektu $portom za zdravý život 

7) Učel použitia dotácia: Športová činnosť detí, mládeže, dospelých 

8) Celkový rozpočet akcie: 53.000,-

9) Požadovaná výška dotácie: 35.000,-

10) Miesto a dátum realizácie: Sereď, SR, zahraničie 

POPIS PROJEKTU: 

Ciele projektu (Aký je problém vo Vašej organizácii a aké ciele chcete dosiahnuť): 

Vzorná reprezentácia mesta Sereď v rámci SR a zahraničia. Zapojenie do športových 
aktivít čo najviac detí a mládeže, vhodná voľnočasová činnosť, predchádzanie 
drogovej závislosti, zdravý životný štýl jednotlivca. 

Cieľové skupiny (pre koho je projekt určený):deti, mládež a dospelí 

Popis realizácie projektu (jednotlivé etapy a konkrétne aktivity projektu): Projekt úspešne 
nadväzuje na predchádzajúce projekty. Súťaže sú organizované hracím systémom jeseň 
- jar. 

Súťaže: 1. liga ženy 

Majstrovstvá Trnavského kraja - staršie žiačky 

- mladšie žiačky 



prípravka 

Regionálna liga - mladšie dorastenky/ nová súťaž/ 

Tipos liga - predprípravky 

Organizovanie a účasť na domácich a medzinárodných turnajoch 

Prínosy projektu do budúcnosti: 

Zapojenie detí a mládeže do športových aktivít 

Zdravý životný štýl 

Reprezentácia Serede v rámci SR a zahraničia 

Vytvorenie vhodných podmienok na športovanie 

Vhodné a kvalitné vyplnenie voľného času detí a mládeže 

Protidrogová prevencia 

ROZPOCET (obsahujúci rozpis predpokladaných prijmov a výdavkov v projekte): 

Príjmy (z akých zdrojov budú použité finančné prostriedky Suma v € 

Clenské 5.000,-

Sponzori 5.000,-

Dotácia mesta 35.000,-

Iné 8.000,-

Príjmy spolu 53.000,-

Výdavky (na akú položku, aký tovar, službu a koľko budete 
Suma v € 

potrebovať na projekt) 

Športová výstroj 6.000,-

Prenájom ŠH, priestorov na športovanie 7.000,-

Súťažné náklady - rozhodcovia, doprava na MZ. strava 20.000,-

Učasť na turnajoch, organizovanie turnajov 8.000,-

Cestovné na tréningy- hráčky, tréneri 4.000,-

Odmeny trénerom 6.000,-



štartovné, vklady do súťaží 800,-

DKP, zdravotnícky materiál, poštovné 1.000,-

Občerstvenie 200,-

Výdavky spolu 53.000,-

Prílohami žiadosti sú aj: 

a) preukázanie spolupráce s mestom pri organizovaní aktivít a podujatí celomestského charakteru, 
b) ďalšie dokumenty preukazujúce predchádzajúcu činnosť žiadateľa (napr. fotodokumentácia, 
súťažné výsledky a pod.) 
c) čestné prehlásenie žiadateľa, že ku dňu podania žiadosti má splnené všetky splatné záväzky voči 
mestu a organizáciám zriadeným alebo založeným mestom, má splnené všetky odvodové povinnosti 
a daňové povinnosti voči príslušnému daňovému úradu, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, 
má splnené záväzky voči príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a vo vzťahu k nemu nebol 
podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, nie je voči nemu začaté konkurzné konanie alebo povolená 
reštrukturalizácia, ani nebol zamietnutý návrh alebo nebolo konkurzné konanie zastavené pre 
nedostatok majetku, nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedená exekúcia na jeho majetok, 

Čestné vyhlásenie 

Mgr. Milan Novák ako štatutárny orgán žiadateľa Hádzanársky klub Slávia Sereď 

čestne vyhlasuje, 

že ku dňu podania žiadosti 

má splnené všetky splatné záväzky voči mestu a organizáciám zriadeným alebo založeným 
mestom, 

má splnené všetky odvodové povinnosti a daňové povinnosti voči príslušnému daňovému 
úradu, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, 

má splnené záväzky voči príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

vo vzťahu k nemu nebol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, 

nie je voči nemu začaté konkurzné konanie alebo povolená reštrukturalizácia, ani nebol 
zamietnutý návrh alebo nebolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, nie 
je v likvidácii a nie je voči nemu vedená exekúcia na jeho majetok, 

V Seredi 

Dátum: 8. 8.2019 

•••••••••• •• • •••• „~~· 
-podpis žiadateľa alebo štatutárneho orgánu žiadateľa 

odtlačok pečiatky, ak ňou žiadateľ disponuje 



v ~ *1 
Rozpocet SK, OZ na II polrok 2019 

Hádzanársky klub Slávia Sereď 

Príjmy (z akých zdrojov budú finančné 
Spolu€ 

prostriedky) 

1. členské S.OOO,-

2. sponzori S.OOO,-

3. Dotácia mesta 35.000,-
4. iné 8.000,-

SPOLU 53.000,-

Výdavky (na akú položku, tovar, 

službu a koľko budete potrebovať na Spolu€ 
projekt) 

1. športová výstroj 6.000,-

2. prenájom ŠH, priestorov 7.000,-

3. súťažné náklady - rozhodcovia 3.000,-

4. - doprava na MZ 14.000,-

s. - strava 3.000,-

6. Účasť na turnajoch, organizovanie 8.000,-

7. Cestovné na tréningy- hráčky 4.000,-

8. Odmeny trénerom 6.000,-

9. štartovné, vklady 800,-

10. DKP, zdrav. mater. 1.000,-

11. Občerstvenie 200,-

12. 

SPOLU 53.UUU,-

V Seredi dňa: 'i . & . ~ ,\(\ Pečiatka - t'odpis štatutára 

( 
Vysvetlivky k vypracovaniu údajov 
Príjmy: 

Napr. Dotácia od mesta, Členské, Sponzorské, 2% z dane .... 

Výdavky: 

Položky je potrebné podrobne rozpísať podľa presného plánovaného čerpania, podľa funkčnej klasifikácie účtovníctva 
Celková suma uvedená v Žiadosti o dotáciu musí súhlasiť s celkovou sumou v prílohách 

Žiadame venovať náležitú pozornosť vypracovaniu príloh ku kritériám! 



\ 
• 

Príloha č. • k Všeobecne záväznému nariadeniu mest! Sereď č: 312016 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu mesta Sereď • 

ŽIADOSŤ O DOTÁCIU MESTA SEREĎ NA ROK 2019 

Označenie cieľovej oblasti: Mládež v našom meste 

1) Ziadatelf 
„ 

ŠK lce Players Sereď 
(Názov PO, FO, IČ'J)) : 

2) štatutárny zástupca organizácie Mgr. Peter Janda 
(Meno, priezvisko) 

3) Adresa žiadateľa Veterná 22, 926 01 Sereď 
(sídla, resp. trvalého pobytu) „ 

4) Bailkovitspojenie: Sk96 0900 0000 005139715062 

• 
5) Tel., fax, mail: 0949252735 

6) Názov projektu Florbal dostupný pre všetkých 

7) Účel použitia dotácia: • Rozyoj športu 

• 
8) Celkový rozpočet1tkcie: 9500,-€ 

9) Požadovaná výška dotácie: 3500 ,-€ 

10) Miesto a dátum realizácie: Sereď, 2019 

• 
• 

POPIS PROJEKTU: 

• . 

Ciele projektu (Aký je problém vo Vašej organizácii a aké ciele chcete dosiahnuť) : 

- rozvoj florbalu v našom meste 
• • • 
zadováženie p~rebného, nového a moderného vybavenia pre členov, 

nákup nových dresov a reprezentatívneho a reklamného oblečen ia 

aktívne vzdelávanie trénerov, dobrovoľníkov (zapisovanie zápasov, upratovanie haly, 
.zdravotník na zápase, časomerač, .. ... všetko v zltlysle zákona č. 406/2011 Z.z. Zákon 
o do~rovoľníctve.) Na zabezpečenie plynulého chodu ligového kola potrebujeme 
zapisovateľov , 'časomeračov, vrátnika, zdravotníka, .. . 

aktívna pomoc pri florbalových medzi školských turnajov a byt silný partner v regióne 

tréningy za pomoci športového trénera, fyzioterapeuta pre mládež (budovanie 
· sprá'llych športových ale aj morálnych návykov) t • 

• udržanie florbalu na pozícii dostupného športu (súrodenecká zľava , menšie zaťažovanie 
rodičov pri ligových kolách, lepšia vybavenosť nášho športoviska, požičovňa náradia 
pre nových členov ... ) 

MESTSKÝ htAD 

• • 
• 



• • 
• 

- odbremenenie platenia cestovného pre rodičov, tieto náklady bude znášať klub. 

- Podpora florbalu na našich školách za pomoci našich členov, organizovanie náborov 

a florbalových ukážok 

- ·V ýc~va mládeže 

• 
Cieľové skupiny (pre koho je projekt určený): 

• • 

Chceme aby bol náš šport dostupný pre širokú verejnosť a to hlavne pre mládež do veku 

18 rokov. Takisto chceme na zápasy prilákať čo naj viac divákov, čiže aby sa tento šport 

,dostal do širokého povedomia v našom meste~ M áme v pláne obsadiť čo najviac • vekových kate~órii a tým dať možnosť hrať ligové kolá všetkým vekovým skupinám. 

Popis realizácie projektu (jednotlivé etapy a konkrétne aktivity projektu): 

- 1. etapa: M ateriálne vybavenie jednotlivca a tréningov 

- · 2. et<fa: Postupné vzd~lávanie trénerov a jednotli~cov 

3. etapa: Porno~ pri organizovaní verej ných podujatí a aktívne zapájanie dobrovoľníkov 

4. etapa: Nábor nových členov 

5. etapa: Udržiavanie dostupnosti florbalu pre širokú verejnosť 

-
Prínosy projektu do budúcnosti: • 
- Rozvoj florbalu v našom meste 

- Rozšírenie tohto športu pre širšiu verejnosť 

• • 

- . Šíre~e florbalovej gramotnosti na školách cez na~ch zverencóv 

Aktívna a zdra~á mládež 

Udržanie tohto stá le atraktívnejšieho športu v našom meste na celoslovenskej úrovni . 

• • 
• 

ROZPOČET (obsahujúci rozpis predpokladaných príjmov a výdavkov v projekte): 

Príjmy SfOlu (z akých zdrojov budú použité finančn~prostriedky· 

Členské príspevky• 4500,-€ 

2% 1500,-€ 

Dotácia 3500,-€ • . „ 

• 

• 



• • 
• 

• . 
• 

Výdavky (na a!ú položku, aký tovar, službu a koľko budete 
Suma v€ 

potrebovať na projekt) 

Organizácia kôl 1200,-€ 

Prenájo~ haly • , 
1700,-€ 

Cestovné náklady • 2000,-€ 

Športové vybavenie 1500,-€ 

Výživa • . 500,-€ 

• 
Tréneri • 1200,-€ 

Školenia tréneri + rozhodcovia 1400,-€ 

... . 
• 

• 

• . 
• 

• 
Výdavky spolu 9500,-€ 

Prílohanii žiad~sti sú aj: • 
• 

a) doklad osvedčujúci existenciu subjektu (napr. aktuálny výpis z príslušného registra nie starší ako 3 
mesiace), 
b) preukázanie spolupráce s mestom pri organizovaní akti vít a podujatí celomestského charakteru, 
c) ďalšie dokumenty preukazujúce predchádzajúcu činnosť žiadateľa (napr. fotodokumentácia, 
súťažné yýsledky a pod.) t · 

d) čestné prehi\senie žiadateľa, že ku dňu podania žiadosti má splnené všetky splatné záväzky voči 
mestu a organizáciám zriadeným alebo založeným mestom, má splnené všetky odvodové povinnosti 
a daňové povinnosti voči príslušnému daňovému úradu, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, 
má splnené záväzky voči príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a vo vzťahu k nemu nebol 
podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, nie je voč i nemu začaté konkurzné konanie alebo povolená 
reštrukturalizácia, ani nebol zamietnutý návrh alebo nebolo konkurzné konanie zastavené pre 
nedostatok ma~etku, nie je v likvidácii a nie je voči nemu vttlená exekúcia na jeho majetok, 
e) doklad splnenia podmienky podľa osobitného predpisu 8 (výpis z registra trestov právnickej osoby 
nie starší ako 3 mesiace)' 

• • 
• 



• 

8 § 7 ods. 7 t ákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidl á~ územnej sah1osprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov • 

Čestné vyhlásenie 

Ja, niž~e podpísaný Mgr. Peter Janda, ako štatutárn~ orgán žiaďateľa Šk Ice Players Sereď 

• čestne vyhlasuje, 

že ku dňu podania žiadosti 

• 
má splnen~ všetky splatné záväzky voči mestu a organizáciám zriadeným alebo založeným 

mestom, • 
má splnené všetky odvodové povinnosti a daňové povinnosti voči príslušnému daňovému 

úradu, sociálnej poisťovni , zdravotným poi sťovniam, 

• • 
má splnen~ záväzky voči príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

• vo vzťahu k nemu nebol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, 

nie je voči nemu začaté konkurzné konanie alebo povolená reštrukturali zácia, ani nebol 

zamietnutý návrh alebo nebolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku , nie 
je v likvid~ii a nie je voči nemu vedená exekúcia nl jeho majétok, 

V Seredi 

Dátum: 16.8.2019 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

podpis žiactat i adateľa 

• 

• 



• • 

I Rozpočet ŠK, OZ na rok'2019 

Názov ŠK, OZ: 
~ 

I 
Príjmy (z akých zdrojov budú finančné 

Spolu€ 
prostriedky) • . 

• 4500,-€ 1. Členské príspevky . 
2. 2% 1500 ,-€ 

3. Dotácia 3500,-€ 

4. 
• . 

5. • 
6. • 
7. 

8. 

SPOLU • 9500,-€ . 
• 

• Výdavky (na akú položku, aký tovar, službu a Spolu€ 
kol'ko budete potrebovať na projekt) 

1. Organizácia kôl 1200,-€ 

2. Prenájom haJy • 1700,-€ . 
• 

3. Cestovné náklady • 
2000,-€ 

4. Športové vybavenie 1500,-€ 

5. Výživa 500,-€ 

6. Tréneri 1200,-€ 

• . 
7. Školenia tréneri +•ozhodcovia 1400,-€ 

8. • 
9. 

10. 

12. • . 
• 13. 

; 

14. 

SPOLU 9500,-€ 

V Seredi dňa: 16.08.2019 RE~tk~ --- o~nni ~tára, __ ~ 

• 
· Vysvetlivky k vypracovaniu údajo'4 

Príjmy: 

Napr. Dotácia od mesta, Členské, Sponzorské, 2% z dane„„ 

Výdavky: 

Položky je potrebné podrobne rozpísať podľa presného plánovaného čerpania, po; ra funkčnej klasifi kácie 
• • 

Celková suma uvedená v Žiadosti o dotáciu musí súhlasiť s celkovou sumou v prílohách 

• 
Žiadame venovať náležitú pozornosť vypracovaniu príloh ku kritériám! 

Všetky položky rozpočtu musia byť v slovnom komentári rozčlenené na jednotlivé pod položky, 
nedôsledné, nejasné, resp. nepreukázateľné sumy môžu vi esť k neposkytnutiu dotácie, resp. môžu ovplyvniť jej výšku . 

• • 



• 

• 

Názov ŠK, OZ: 

Kritérium SPOLU 

. 
1. Počet členov ku dňu podania žiadosti 60 

2. 
Priemerný počet tréningových hodín týždenne u 

jednotlivých družstiev 

- - - -3. Výška členskéh o príspevku na člena klubu na rok 2019 

4. 
Účasť j ednotlivých družstiev na súťažia ch {názov, úroveň 

- miestna, okresná, kraj ská, medzinárodná, ... ) 

S. Počet členov do 18 rokov 
41 

• • • 6. Počet družstiev ku dňu podania žiadosti 
4 

7. Z toho regist rovaných v súťažiach 
4 

Dosiahnuté športové výsledky v roku 2018: 

Muži: 

1. miesto v základnej časti ligy 

2. miesto v PLAY-OFF+ postup do baráže o 1. ligu+ postup do 1. ligy 

najproduktivnejší hráč v lige 

!
Junior i: 

8. 
3. miesto v regionálnej súťaži 

Dorast: 

S. mieto v regionálnej súťaži 

družstvo: družstvo: družstvo: družstvo: družstvo: 

Muži Juniori Starší žiaci 
. 

22 14 24 

• 
4,5 hodiny 

-10€ mesačne ( S,~€ pre súrodencov) • - -

Region západ Region západ Region západ 

• • • • • • 



• 

• 

• 

Prípravka + mladší žiaci: 

účasť v regionálnej súťaži 

· Pečiatka V Seredi dňa: · 16.08.2019 

• • • • 

\Podpis št~'"';,, 

Vysvetlivky R vypracovaniu údél]ov • • • • 
1. - Je potrebné podrobne špecifikovať uvedené položky podľa zamerania športového klubu, občianskeho združenia, rozpísať podľa družstiev 

8. Žiadame podrobne rozpísať dosiahnuté umiestnenia v súťažiach podľa družstiev, prípadne výsledky jednotlivcov 

• • • • • • 

l 
• 

• 

. 1 

1 • 

• • 

• • 



Výzva č. 2 mesta Sereď 
 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2019 na rozvoj telovýchovy a športu 

v zmysle VZN mesta Sereď č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď 

 

V súlade s ustanoveniami  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č 3/2016 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení neskorších nariadení (ďalej len „VZN č.3/2016 ) 

zverejňuje mesto Sereď 

 

výzvu 
na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď, poskytnutú v roku 2019                                

na financovanie  projektov realizovaných v rámci programu  
„ Rozvoj telovýchovy a športu v roku 2019 – druhý polrok“. 

Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné doručiť najneskôr  
do 16. augusta 2019 (vrátane). 

 
1. Vyhlasovateľ programu:  Mesto Sereď 

2. Cieľ programu:   Podpora organizovania športových a  pohybových   

                                                                        aktivít pre obyvateľov mesta Sereď  

3. Cieľové skupiny v programe:       Deti, mládež a dospelí obyvatelia mesta Sereď 

4. Finančné zabezpečenie programu:  Dotácia z rozpočtu mesta Sereď 

5.  Termíny realizácie projektov:  II. polrok 2019 

 

6.  Podmienky a termíny:  

 

 oprávnené výdavky:                          finančné prostriedky použité v II. polroku 2019 

 doručenie žiadosti o dotáciu:  do 16. 08. 2019 (vrátane)  

 posudzovanie žiadostí:  02. 09. 2019 o 15.30 hod 

 uzatváranie zmlúv:   do 30. 09. 2019 (vrátane) 

 predloženie zúčtovania dotácie  

podľa prílohy č.2 k VZN 3/2016 :  do 15. 12. 2019 

 realizátor projektu je povinný v príslušných propagačných materiáloch a na viditeľnom 

mieste spojenom s realizáciou projektu umiestniť logo mesta Sereď a zverejniť informáciu, že 

projekt sa realizuje s finančnou podporou mesta Sereď. Zároveň  musí aktualizovať 

informácie o svojej organizácii na www.sered.sk a minimálne 2 krát v priebehu roka 

informovať o činnosti organizácie na mail seredskenovinky@sered.sk za účelom zverejnenia 

v internetovej forme Seredských noviniek.  
 žiadateľ môže podať maximálne 1 žiadosť.  

 

 Žiadateľ môže požadovať dotácie aj na aktivity, ktoré uviedol v prvej žiadosti   

 

7. Doručovanie žiadostí o dotáciu: 
Žiadosti o dotáciu je potrebné doručiť v stanovenom termíne písomne na pult prvého kontaktu 
MsÚ v Seredi a v elektronickej podobe na skolstvo.sport@sered.sk. Rozhodujúci je termín 
doručenia. 
 

8. Kritéria vplývajúce na výšku poskytnutej dotácie 

 
 Počet členov ku dňu podania žiadosti 

 Počet súťažných družstiev ku dňu podania žiadosti 

 Priemerný počet tréningových hodín týždenne u jednotlivých družstiev klubu 

 Dosiahnuté športové výsledky za predchádzajúci rok 

http://www.sered.sk/
mailto:seredskenovinky@sered.sk
mailto:skolstvo.sport@sered.sk


 Informovanosť verejnosti o výsledkoch 

 Výška členského príspevku na člena klubu na rok 2019 schváleného ŠK, OZ 

 Účasť jednotlivých družstiev v súťažiach /názov, úroveň../ 

 Pokles, alebo nárast počtu družstiev prihlásených do súťaží v novom hracom ročníku  

 

 

9.         Pokyny k vypracovaniu žiadosti o dotáciu  

 

Žiadosť o dotáciu musí obsahovať: 

a)  informácie podľa prílohy č. 1 k VZN mesta Sereď 3/2016: 

 

1. Presnú identifikáciu žiadateľa (prijímateľa) – jeho názov, IČO  

2. Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu 

3. Adresu žiadateľa, resp. sídlo organizácie 

4. Bankové spojenie 

5. Tel., fax, mail 

6. Názov projektu 

7. Účel použitia dotácie 

8. Celkový rozpočet projektu 

9. Požadovanú výšku dotácie 

10. Miesto a dátum realizácie projektu 

11. Popis projektu, ktorý musí obsahovať – ciele projektu, cieľové skupiny, popis realizácie 

projektu a jeho prínos do budúcnosti 

 Rozpočet po položkách príjmov a výdavkov projektu

13. Čestné prehlásenie  

14. Materiály (články, fotografie, webové odkazy), v ktorých ŠK, OZ propagovalo Mesto 

Sereď v predchádzajúcom roku (ak v roku 2018  bol žiadateľ príjemcom dotácie z rozpočtu 

mesta Sereď) 

15. V prípade ak žiadateľ nebol v minulosti príjemcom dotácie, k žiadosti doloží aj 

 

 kópiu Zmluvy o účte žiadateľa v banke  

 kópiu dokladu o ustanovení, resp. voľbe štatutárneho orgánu  

 pri združeniach kópiu stanov, resp. iný doklad, z ktorého je 

zrejmé, o aký typ združenia ide 

  

b)  preukázanie plnenia kritérií podľa prílohy č. 3 výzvy 

 

1. Podrobný rozpočet po položkách  na rok 2019 v členení na všetky príjmy a výdavky 

2. Celkové hospodárenie  ŠK, OZ v roku 2018 po položkách, podľa príjmov a výdavkov 

3. Kompletný zoznam členov ŠK, OZ ku dňu podania žiadosti, pri individuálnych športoch 

zoznam členov prihlásených do súťaží, registrovaných členov preukázať súpiskou 

družstiev, prípadne iné relevantné doklady k preukázaniu registrácie.  

4. Pri individuálnych športoch uviesť : 

 počet členov ku dňu podania žiadosti; počet členov do 18 rokov 

 priemerný počet tréningových hodín týždenne 

 výšku členského príspevku na rok 2019 

 uviesť či je klub vlastníkom ihriska umožňujúceho tréningy 

 stručne popísať plánované akcie organizované klubom a iné akcie                       

na ktorých sa klub zúčastňuje 



 vypísať sumár akcií organizovaných klubom v meste Sereď 

 popísať ako propagoval klub mesto Sereď 

 vypísať športové výsledky dosiahnuté v roku 2018 

 

5. Pri kolektívnych športoch uviesť počet členov ku dňu podania žiadosti 

 priemerný počet tréningových hodín u jednotlivých družstiev 

 výšku členského príspevku na člena klubu na rok 2019 

 účasť jednotlivých družstiev na súťažiach 

 počet členov do 18 rokov 

 počet družstiev ku dňu podania žiadosti 

 počet registrovaných hráčov v súťažiach  

 dosiahnuté športové výsledky v roku 2018 

 

Materiály uvedené v ods. a) 14. – 15. a v ods. b) predkladá žiadateľ, ktorý v roku 2019 

podáva žiadosť o dotáciu prvý krát, alebo ak v údajoch oproti prvej žiadosti nastala 

zmena.   

 

 

Posudzovanie žiadostí bude prebiehať v súlade s VZN č.3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

mesta Sereď v znení neskorších nariadení. 

 

Viac informácií a prílohy k žiadosti sú uverejnené na www.sered.sk . 

 

V Seredi dňa 02. 08. 2019 

 

 

                                                                                                      podpísané 

                                                                                      Ing. Martin Tomčányi, primátor 

 

 

 

 

 

http://www.sered.sk/

