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Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pri Mestskom zastupiteľstve v Seredi 

 

Z Á P I S N I C A č. 5 

zo zasadnutia komisie zo dňa 07.11.2022 o 17.00 hod.  
 

Prítomní členovia komisie: Dušan Irsák (DI), Ing. Ondrej Kurbel (OK), Ing. Ivan Sklenár 

(IS), Peter Sabo (PS), Mgr. Ján Jankulár (JJ) 

 

Ospravedlnení členovia komisie: Ing. arch. Róbert Kráľ (RK), Ing. arch. Dominika Markech 

(DM), Ing. Rastislav Jurina, PhD. (RJ), Ing. Lukáš Nešťák (LN) 

 

Hostia: JUDr. Ing. D. Vargová (DV), Ing. Marián Šišo (MŠ), Bc. Zuzana Vohláriková (ZV),  

 

Začiatok komisie 17:00 hod 

Ukončenie komisie 17:49 hod 

 

   Program:  

1. Otvorenie 

2. JUDr. Ing. D. Vargová: Nakladanie s majetkom mesta Sereď 

A. Zverenie majetku do správy ZŠ Juraja Fándlyho a zriadenie vecného bremena -

atletická dráha  

B. Zriadenie vecného bremena – pozemok na Družstevnej ul. - Branislav Bokora  

C. Výpožička majetku mesta Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Metoda – pozemok na 

Komenského ul.  

D. Zverenie hnuteľného majetku mesta Sereď do správy ZŠ Jana Amosa Komenského  

3. Ing. M. Šišo: Schválenie výzvy na predloženie žiadosti o dotáciu na rok 2023 pre oblasť 

RMaŽP + kritéria vyhodnocovania žiadostí 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

1. Otvorenie : 

Člen komisie Ing. Ondrej Kurbel, poverený zastupovaním p. predsedu na dnešnom zasadnutí, 

otvoril zasadnutie komisie a zároveň privítal všetkých prítomných členov a hostí. Opýtal sa 

členov komisie, či majú návrhy na doplnenie programu komisie.  

 

Uznesenie č. 26/2022 

Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pri MsZ schvaľuje program zasadnutia 

Komisie pre rozvoj mesta a životné prostredie dňa 07. 11. 2022. 

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 5  

Za : 5 (DI, OK, JJ, PS, IS) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

 

2. JUDr. Ing. D. Vargová: Nakladanie s majetkom mesta Sereď 

 

A. Zverenie majetku do správy ZŠ Juraja Fándlyho a zriadenie vecného bremena -

atletická dráha  

DV: Oboznámila členov komisie so zverením majetku do správy ZŠ Juraja Fándlyho a so 

zriadením vecného bremena. Konkrétne ide o atletickú dráhu. 
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DI: Mohla by byť atletická dráha prístupná aj verejnosti? Ak by to nebolo možné riešiť 

momentálne v tejto výzve, či by pani riaditeľka nenašla do budúcna nejaké možnosti, ako by 

mohla atletickú dráhu využívať aj verejnosť.  

DV: Užívať atletickú dráhu bezodplatne bude mať Hádzanársky klub na základe zriadenia 

vecného bremena, ktoré je povinné mesto zriadiť aspoň s jedným subjektom v súlade so 

zmluvou uzatvorenou s Fondom na podporu športu. Čo sa týka využívania atletickej dráhy 

inými subjektmi, neviem aký tam bude režim, resp. ako to má pani riaditeľka nastavené. 

Budeme ju informovať o Vašej požiadavke, keďže neviem. 

 

Uznesenie č. 27/2022 

Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pri MsZ prerokovala a odporúča MsZ 

zverenie majetku do správy ZŠ Juraja Fándlyho a zriadenie vecného bremena - atletická 

dráha podľa materiálu č. 12.A.  

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 5  

Za : 5 (DI, OK, JJ, PS, IS) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

 

B. Zriadenie vecného bremena – pozemok na Družstevnej ul. - Branislav Bokora  

DV: Oboznámila členov komisie so zriadením vecného bremena za účelom vybudovania 

vjazdu k parkovacím miestam a uloženia inžinierskych sietí na pozemku na Družstevnej ulici. 
 

Uznesenie č. 28/2022 

Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pri MsZ prerokovala a odporúča MsZ 

schváliť zriadenie vecného bremena na pozemku na Družstevnej ulici, žiadateľ 

Branislav Bokora, podľa materiálu 12.B. 

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 5  

Za : 4 (OK, JJ, PS, IS) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 1 (DI)  

 

C. Výpožička majetku mesta Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Metoda – pozemok na 

Komenského ul.  

DV: Oboznámila členov komisie s výpožičkou majetku mesta Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila 

a Metoda. 

OK: Priestor bude nie len využívaný ale aj udržiavaný tým, kto má túto výpožičku. Je to 

podľa mňa pre mesto prínosom. 

DI: Nebude to oplotené? 

OK: Nebude to oplotené, bude to tak ako doteraz, len tam pribudnú nejaké prvky. Bude to 

voľne prístupné. 

DV: V zmluve bude uvedené, aby predmet výpožičky a s ním umiestnené prvky boli po 

skončení vyučovacieho procesu a školského klubu detí na Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Metoda 

využívané verejnosťou. 

MŠ: Lavička je už obstaraná a jej dodanie a osadenie bude v polovici decembra. 

 

Uznesenie č. 29/2022 

Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pri MsZ prerokovala a odporúča MsZ 

schváliť výpožičku majetku mesta Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Metoda - pozemok na 

Komenského ulici podľa materiálu 12.C. 
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Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 5  

Za : 5 (DI, OK, JJ, PS, IS) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

 

D. Zverenie hnuteľného majetku mesta Sereď do správy ZŠ Jana Amosa Komenského  

DV: Oboznámila členov komisie so zverením hnuteľného majetku mesta Sereď do správy ZŠ 

Jana Amosa Komenského.  

 

Uznesenie č. 30/2022 

Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pri MsZ prerokovala a odporúča MsZ 

schváliť zverenie hnuteľného majetku mesta Sereď do správy ZŠ Jana Amosa 

Komenského podľa materiálu č. 12.D. 

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 5  

Za : 5 (DI, OK, JJ, PS, IS) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

 

3. Ing. M. Šišo: Schválenie výzvy na predloženie žiadosti o dotáciu na rok 2023 pre oblasť 

RMaŽP + kritéria vyhodnocovania žiadostí 

MŠ: Oboznámil členov komisie s výzvou na predloženie žiadosti o dotáciu na rok 2023 pre 

oblasť RMaŽP a s kritériami vyhodnocovania žiadostí. Vzhľadom na doterajšie skúsenosti so 

žiadosťami, by som navrhoval doplniť do žiadosti, že sa môžu uchádzať s jedným prvkom 

maximálne do hodnoty 1700 €, pretože potom to už bude kapitálový výdavok.  

OK: Minulý rok sme mali rozpočtované bežné výdavky. Je pravda, že rozpočet na budúci rok sa 

ešte len tvorí. Je otázka, či nastaviť túto dotáciu aj na kapitálové výdavky a tým pádom by sme to 

ešte upravili v rámci rozpočtu mesta. Neviem, či vieme teraz odpovedať na to, či to vieme 

zapracovať. Je to asi na diskusiu aj so zostavovateľom rozpočtu.  

DI: Zahrnul by som do toho aj údržbu, keďže je to dôležité do budúcna. 

OK: Zatiaľ nevieme, či to môže byť kapitálový alebo bežný výdavok. Asi by som to nechal na 

pracovné stretnutie nových poslancov, kde sa bude debatovať o tvorbe rozpočtu. Potom by sme 

dali k výzve nejaké usmernenie, aby ľudia vedeli o čo môžu žiadať a aby to bolo presne 

zadefinované. 

JJ: Údržba je vždy bežný výdavok, takže niekto si môže žiadať aj o dotáciu na údržbu. Možno sa 

treba rozhodnúť, na čo má výzva slúžiť, či na udržiavanie alebo na budovanie nového. 

Budovanie nového je skoro vždy kapitálový výdavok, pretože s máločím sa zmestíme pod 

1700€. 

OK: Osobne by som to bral tak, že komisia by sa vždy mala pozrieť na tie projekty ako sú 

napísané, čo vlastne prinášajú a či majú riešenú údržbu do budúcna. Ak nie, tak či je pre mesto 

daný projekt dostatočným prínosom na to, aby bolo ochotné ho v budúcnosti udržiavať.  

JJ: Skôr rozmýšľam, či táto výzva bude mať reálny význam a dosah bez kapitálových výdavkov.  

OK: Skúsme to upraviť tak, aby tam mohli byť aj kapitálové výdavky a tým pádom treba aj 

zmenu rozpočtu. Toto je iný typ dotácie ako sme zvyknutí pri športe a mládeži. Asi to bude 

o tom, aby komisia prihliadala na konkrétne projekty a rozhodovala sa, či ich podporiť alebo 

nepodporiť. Možno nepodporiť každý projekt, ale pozrieť sa na jeho pozitíva, negatíva a vplyv 
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do budúcna na finančné výdavky mesta. Selektovať jednotlivé návrhy a pozrieť si, či je to naozaj 

prospešné alebo nie.  

PS: Mohli by sme doplniť ďalší bod ku kritériám vplývajúcim na výšku poskytnutej dotácie a to 

udržateľnosť projektu a predpokladané náklady spojené s jeho udržateľnosťou.  

OK: Bod, ktorý hovorí o tom, že po schválení celkovej sumy dotácie je potrebné zaslať 

poskytovateľovi presnú špecifikáciu použitia dotácie s konkrétnymi sumami a položkami bol 

pridaný do výzvy minulý rok. Neosvedčilo sa to a spôsobilo to výrazný nárast agendy.  

Vypustením tohto bodu z kritérií uľahčíme agendu žiadateľom. Myslím si, že by to bolo 

zjednodušenie.  

 

Uznesenie č. 31/2022 

Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pri MsZ schvaľuje doplnenie bodu 8. 

„Kritéria vplývajúce na výšku poskytnutej dotácie“ o kritérium: „Udržateľnosť 

projektu a predpokladané náklady spojené s jeho udržateľnosťou“.  

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 5  

Za : 5 (DI, OK, JJ, PS, IS) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

 

Uznesenie č. 32/2022 

Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pri MsZ schvaľuje zmenu v bode č. 7. 

„Kritéria na poskytnutie dotácie“. V tomto bode upravuje bod 4. tak, že jeho znenie 

bude nasledovné: „Oprávnené budú výdavky žiadateľa od 1.1.2023 do 31.12.2023“. 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 5  

Za : 5 (DI, OK, JJ, PS, IS) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

 

Uznesenie č. 33/2022 

Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pri MsZ odporúča informovať 

zostavovateľa rozpočtu, aby bolo možné žiadať o poskytnutie dotácie aj na kapitálové 

výdavky.  

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 5  

Za : 5 (DI, OK, JJ, PS, IS) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

 

Uznesenie č. 34/2022 

Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pri MsZ  schvaľuje výzvy na predloženie 

žiadosti o dotáciu na rok 2023 pre oblasť RMaŽP spolu s kritériami vyhodnocovania 

žiadostí vrátane prijatých zmien. 

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 5  

Za : 5 (DI, OK, JJ, PS, IS) 

Proti : 0 
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Zdržal sa : 0  

 

Výzva na predloženie žiadosti o dotáciu na rok 2023 pre oblasť RMaŽP spolu s kritériami 

vyhodnocovania žiadostí bola Komisiou pre rozvoj mesta a životné prostredie pri MsZ  

schválená v nasledovnom znení: 

 

Výzva mesta Sereď 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2023 pre oblasť rozvoja mesta 

Sereď a životného prostredia v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 

3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení neskorších nariadení 

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 ako 

„VZN č. 3/2016“)  vyhlasuje mesto Sereď 

výzvu 

na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď, poskytnutú v roku 2023                             

na financovanie  projektov realizovaných v rámci programu  

„Podpora a rozvoj aktivít pre oblasť rozvoja mesta Sereď a životného prostredia v roku 
2023“. 

1. Vyhlasovateľ programu:   mesto Sereď. 

2. Cieľ programu: podpora organizovania aktivít zameraných na 

rozvoj mesta Sereď a životné prostredie. 

3. Cieľové skupiny v programe:    obyvatelia mesta Sereď. 

4. Finančné zabezpečenie programu:  dotácia z rozpočtu mesta Sereď. 

5. Oprávnení žiadatelia:  právnické osoby  a fyzické osoby – podnikatelia, 

ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území 

mesta Sereď alebo ktoré pôsobia, vykonávajú 

činnosť na území mesta Sereď, alebo poskytujú 

služby obyvateľom mesta Sereď. 

 

6. Termíny realizácie projektov:   kalendárny rok 2023 

 doručenie žiadosti o dotáciu:  do 18. 01. 2023 (vrátane) 

 posudzovanie žiadostí o dotáciu:  február 2023  

 uzatváranie zmlúv o poskytnutí dotácie: do 31. 03. 2023 (vrátane) 

 predloženie zúčtovania dotácie podľa prílohy č. 2 k VZN 3/2016:  do 15.12. 2023 

7. Kritéria na poskytnutie dotácie: 

Žiadateľ je povinný: 

   realizovať projekt na území  mesta Sereď,  

 v prípade, ak  nebol v minulosti príjemcom dotácie, alebo prišlo u neho počas roka 2022 

k akejkoľvek zmene: 

a) a nemá sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Sereď, priložiť k žiadosti  doklad 

o tom, že  pôsobí, vykonáva činnosť na území mesta Sereď, alebo poskytuje služby 
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obyvateľom mesta Sereď (napr. fotokópia nájomnej zmluvy, zoznam občanov mesta, 

ktorým poskytuje službu a pod.),  

b) priložiť k žiadosti kópiu zmluvy o účte v banke,  

c) ak je združenie, nezisková organizácia, nadácia a pod. priložiť k žiadosti kópiu 

stanov, resp. iný doklad, z ktorého, je zrejmá činnosť žiadateľa, 

 oprávnené budú výdavky žiadateľa od 1.1.2023 do 31.12.2023, 

 informovať mesto Sereď, že je registrovaným platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len 

„DPH”). Ak  je príjemca dotácie registrovaným platcom DPH a môže si uplatniť 

odpočítanie DPH, jeho oprávneným výdavkom pri vyúčtovaní dotácie je výhradne 

výdavok zo sumy základu dane z pridanej hodnoty z predložených dokladov na 

vyúčtovanie, 

 po schválení dotácie uvádzať v príslušných propagačných materiáloch informáciu v 

znení: „PROJEKT JE REALIZOVANÝ S FINANČNOU POPOROU MESTA SEREĎ”  

+ uverejniť k textu logo mesta Sereď a zaslať informáciu o realizácii projektu na mail:  

seredskenovinky@sered.sk na účel zverejnenia v internetovej forme Seredských 

noviniek. 

 

8. Kritéria vplývajúce na výšku poskytnutej dotácie: 

 

 História žiadateľa (občianskeho združenia) 

 Počet členov žiadateľa (združenia) 

 Spoluúčasť žiadateľa (združenia) na projekte 

 Prínosy projektu do budúcnosti (záber projektu pre mesto Sereď a jej obyvateľov) 

 Udržateľnosť projektu a predpokladané náklady spojené s jeho udržateľnosťou 

 

9. Doručovanie žiadostí o dotáciu: 

 

Žiadosti o dotáciu je potrebné doručiť do 18. 01. 2023 (vrátane), osobne  na pult prvého 

kontaktu Mestského úradu v Seredi alebo poštou na adresu Mestského úradu v Seredi, 

Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď alebo v elektronickej podobe vo formáte Word a 

Excel na podatelna@sered.sk , alebo do elektronickej schránky mesta Sereď prostredníctvom 

slovensko.sk. Rozhodujúci je termín doručenia žiadosti o dotáciu. 

 

Žiadosť o dotáciu musí obsahovať informácie podľa prílohy č. 1 VZN mesta Sereď č. 3/2016.   

Posudzovanie žiadostí bude prebiehať v súlade s VZN č. 3/2016. 

Prílohy k žiadosti sú uverejnené na www.sered.sk .  

 

V Seredi dňa 07. novembra 2022 

 

                                                                                Ing. Martin Tomčányi, v.r.  

                                                                                         primátor mesta  

 

 

mailto:seredskenovinky@sered.sk
mailto:podatelna@sered.sk
http://www.sered.sk/
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Po skončení zasadnutia komisie a v čase písania tejto zápisnice boli Ing. Ondrejovi Kurbelovi, 

poverenému zastupovaním predsedu komisie, poskytnuté tieto informácie k možnosti 

poskytnutia kapitálových dotácií pre žiadateľov:  

Z rozpočtu mesta je možné poskytovať dotácie na bežné výdavky, nie na kapitálové a to 

z  dôvodu, že mesto je v súlade so zákonom o obecnom zriadení a so zákonom o majetku obcí 

povinné svoj majetok zveľaďovať a zhodnocovať – nie investovať do cudzieho majetku. 

Kapitálový rozpočet je každý rok schodkový, na vykrytie schodku sa používa rezervný 

fond.  Zo schodkového rozpočtu nie je možné poskytovať dotácie. 

Na základe uvedeného OK odporúča, aby k výzve, ktorú schválila komisia bola doplnená 

informácia pre žiadateľov o dotáciu, že je možné sa uchádzať o bežné dotácie, nie 

o kapitálové ( t.j. obstaranie investícií nad 1 700 € ) 

4. Rôzne: 

1.   

DI: Na minulej komisii RMaŽP som mal pripomienku ohľadne priemyselného parku a firiem 

Agrall s.r.o. a Lidl. Bol som sa tam pozrieť a nič sa tam nezmenilo. Dokonca je to tam ešte 

horšie. Chcem aby sa tam tie stromy vysadili. Budem pokračovať aj naďalej v tom, aby sa 

v tejto veci dialo niečo k lepšiemu.  

ZV: Pri spoločnosti Agrall s.r.o. nebolo dodržané kolaudačné rozhodnutie, takže sa tam môže 

vykonať stavebný dozor. Zo strany životného prostredia nemám oporu v zákone ako by som 

mohla postupovať. 

 

Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pri MsZ berie na vedomie informáciu o stave 

zelene a nedodržaní kolaudačného rozhodnutia firiem Agrall s.r.o. a Lidl. 

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 5  

Za : 5 (DI, OK, JJ, PS, IS) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

 

 

5. Záver: 

OK: Poďakoval prítomným za účasť a o 17.49 hod. ukončil zasadnutie. 

 

 
 

 

 

 

 

Ing. Ondrej Kurbel   

  poverený vedením komisie 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. M. Grillová  


