
 
                             V Ý Z V A    M E S T A    S E R E Ď 
                 na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu  

mesta Sereď  na rok 2018  
 v zmysle VZN  č. 3/2016  o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď 
 
                                               K r i t é r i á 

na poskytnutie dotácií pre oblasť charity, sociálnej pomoci, 
humanitárnej starostlivosti, zdravotníctva a zdravotne postihnutých 
 
 

1. podpora aktivít humanitárneho a charitatívneho charakteru zabezpečovaných 
a organizovaných pre obyvateľov mesta, organizovanie podujatí pre deti z 
detského domova, pre deti nezamestnaných a sociálne odkázaných občanov 
mesta, pre seniorov, 

2. realizácia kultúrnych, telovýchovno-športových a turistických aktivít pre deti 
bez rodín a pre deti zo sociálne odkázaných rodín, 

3. podpora aktivít zameraných na vytváranie podmienok na realizáciu 
kontaktov rodičov na materskej dovolenke a ich detí, 

4. podpora činnosti zväzov a združení, ktoré pracujú na území mesta Sereď 
alebo poskytujú služby občanom mesta Sereď a ktoré sú  zamerané na oblasť 
humanity a charity, 

5. podpora a pomoc pre zdravotne postihnutých občanov (dospelých a detí), 
najmä projekty na realizáciu rekondičných pobytov zdravotne postihnutých 
občanov zameraných na upevňovanie vzťahov v rodinách zdravotne 
postihnutých a medzi rodinami navzájom, 

6. podpora aktivít zameraných  na rozvoj kultúrnych a telovýchovno-
športových  aktivít zdravotne postihnutých občanov a seniorov, 

7. podpora aktivít zdravotne postihnutých občanov ako doplnkových foriem ich 
liečenia, pracovného a spoločenského uplatnenia, najmä sezónneho, či 
víkendového charakteru, 

8. vytváranie zdravého náhradného rodinného zázemia, hlavne u detí bez 
rodičov, 

9. projekty zamerané na podporu zdravia a preventívnu zdravotnú starostlivosť, 
10.zabezpečenie vlastných prostriedkov na spolufinancovanie projektov, 

predloženie rozpočtu za predchádzajúci kalendárny rok 
11.zverejnenie aktivít združenia realizovaných s finančnou podporou mesta 

prostredníctvom webovej stránky Seredských noviniek za rok 2017. 
 



Okrem príloh uvedených vo VZN mesta Sereď č. 3/2016 musí byť k žiadosti 
o dotáciu priložený aj výpis z registra trestov právnickej osoby.  
 
Doručenie žiadostí o dotáciu: do 31.1.2018 
Posudzovanie žiadostí: do 28.2.2018 
Oznámenie výsledkov procesu schvaľovania žiadostí: do 14 dní od zasadnutia 
Sociálnej a kultúrnej komisie, ktorá bude posudzovať žiadosti 
Uzatváranie zmlúv a ich zverejnenie: priebežne počas celého roka 2018 
Poukázanie dotácie na účet žiadateľa: do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy 
Predloženie vyúčtovania dotácie: do 15.12.2018 
 
 
                                                                      MUDr. Miroslav Bucha 
                                            predseda Sociálnej a kultúrnej komisie pri MsZ v Seredi                    
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