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Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi 

Zápisnica č. 5 
zo zasadnutia komisie dňa 2. novembra 2020 

 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď v školskom roku 2019/2020 (Mgr. 

Kováčová)  

3. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2013 o určení školských obvodov 

základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď v znení neskorších nariadení 

(Mgr. Kováčová)  

4. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl (Mgr. Kováčová)  

5. Nájom majetku mesta Sereď – Gymnázium Sereď (Mgr. Kováčová)  

6. Schválenie kritérií oceňovania športovcov (Mgr. Kováčová) 

7. Schválenie Výziev na predloženie žiadostí o dotácie na rok 2021 – Šport a Mládež (Mgr. 

Kováčová)    

8. Rôzne 

9. Záver 

 

Prítomní členovia: 

PaedDr. Slávka Kramárová (SlK), Róbert Stareček (RS), Ing. Mária Fačkovcová (MF), Ing. 

Ondrej Kurbel (OK), Ing. Norbert Kalinai (NK) 

Hostia: Mgr. Silvia Kováčová (SK), Ing. Tibor Krajčovič (TK) 

Začiatok komisie:       15.30 hod. 

Ukončenie komisie:   16.40 hod. 

 

1.Otvorenie 

Predsedníčka komisie PaedDr. Slávka Kramárová privítala členov na zasadnutí komisie. 

Oznámila prítomným, že v súvislosti s mimoriadnou situáciou na Slovensku, mesto Sereď 

zabezpečí živý (online) prenos z rokovania komisie, aby ostala komisia verejná. 

Predstavila program a opýtala sa prítomných, či majú niečo do bodu Rôzne. 

 

Uznesenie č.71/2020 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje program zasadnutia Školskej 

športovej a bytovej komisie pri MsZ dňa 2.11.2020. 

Hlasovanie: 

Za  5     MF, SlK, OK, RS, NK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

2.  Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a 

školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď v školskom roku 

2019/2020  
SK – Správy sú spracované v zmysle vyhlášky. Základné školy predložili aj správu 

o zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu počas COVID-19. Všetci učitelia ale aj 

zamestnanci si zaslúžia veľkú pochvalu za to, ako to zvládli. Po celoplošnom testovaní bola 

obmedzená prevádzka MŠ Komenského – prerušená prevádzka elokovaných pracovísk A a B 

z dôvodu pozitívneho zamestnanca. Na základe rozhodnutia ministra školstva nie sú 

v prevádzke CVČ a ZUŠ učí dištančne.  
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ROZPRAVA 

SlK, OK, MF vyjadrili poďakovanie riaditeľom, zamestnancom za prácu počas COVID-

19.  

 

Uznesenie č.72/2020 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala  správu ZŠ J. A. Komenského 

o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku  2019/2020 aj s dodatkom správy počas 

COVID 19 a odporúča MsZ prerokovať a schváliť. 

Hlasovanie: 

Za  5     MF, SlK, OK, RS, NK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

Uznesenie č.73/2020 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala  správu ZŠ J. Fándlyho 

o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku  2019/2020 aj s dodatkom správy počas 

COVID 19 a odporúča MsZ prerokovať a schváliť. 

Hlasovanie: 

Za  5     MF, SlK, OK, RS, NK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

Uznesenie č.74/2020 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala  správu MŠ Komenského 

o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku  2019/2020 aj s dodatkom správy počas 

COVID 19 a odporúča MsZ prerokovať a schváliť. 

Hlasovanie: 

Za  5     MF, SlK, OK, RS, NK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

Uznesenie č.75/2020 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala  správu MŠ D. Štúra o výchovno-

vzdelávacej činnosti v školskom roku  2019/2020 aj s dodatkom správy počas COVID 19  

a odporúča MsZ prerokovať a schváliť. 

Hlasovanie: 

Za  5     MF, SlK, OK, RS, NK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

Uznesenie č.76/2020 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala  správu ZUŠ J. F. Kvetoňa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku  2019/2020 aj s dodatkom správy počas 

COVID 19  a odporúča MsZ prerokovať a schváliť. 

Hlasovanie: 

Za  5     MF, SlK, OK, RS, NK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 
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3. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2013 o určení školských obvodov 

základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď v znení neskorších nariadení  

SK – VZN je predkladané z dôvodu potreby zaradenia nových ulíc do školských obvodov. 

Návrh nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie a v stanovenom termíne neboli 

predložené pripomienky. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.77/2020 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala návrh VZN, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č.8/2013 o určení školských obvodov základných škôl, ktorých zriaďovateľom 

je mesto Sereď v znení neskorších nariadení a odporúča sa MsZ na ňom uzniesť. 

Hlasovanie: 

Za  5     MF, SlK, OK, RS, NK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

 

4. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl 

SK – Končí sa 4 ročné obdobie, na ktoré boli zvolení zástupcovia na všetkých školách do rád 

škôl okrem ZŠ J. A. Komenského.  

MF – Chápem dobre, že doterajší členovia budú oslovení, či to chcú vykonávať naďalej? 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.78/2020 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala delegovanie zástupcov 

zriaďovateľa do rád škôl a odporúča MsZ schváliť pôvodných zástupcov, ak o to budú mať 

záujem. 

Hlasovanie: 

Za  5     MF, SlK, OK, RS, NK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

5. Nájom majetku mesta Sereď – Gymnázium Sereď 

SK – 31.12.2020 končí nájom Gymnáziu na Školskej ul. Príjem za predchádzajúci rok bol 

7 373€. Je potrebná rekonštrukcia krytiny strechy, z toho dôvodu tam bolo stanovené aj také 

nájomné.  

OK – Krytina je v zlom stave, je to nebezpečné. Máme nejaké info o zlúčení škôl resp. 

o zrušení gymnázia? 

SK – Nemáme žiadne oficiálne správy. Vieme o petícii inak máme informácie iba z webu. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.79/2020 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala nájom majetku mesta Sereď na 

Gymnázium Sereď a odporúča MsZ  nájom schváliť na požadované obdobie. 

Hlasovanie: 

Za  5     MF, SlK, OK, RS, NK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 
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6. Schválenie kritérií oceňovania športovcov 

SK – Ako každý rok aj teraz sa Vás pýtam, či chcete oceňovať športovcov za súťažný ročník 

2019/2020, alebo spojiť dva ročníky a oceňovanie robiť v roku 2022. 

MF – Nie všetci mohli tento rok trénovať, súťažiť, preto nemali rovnaké možnosti, nebolo by 

to fér, som za zrušenie oceňovania za tento súťažný ročník. 

NK – Nemám taký názor, niekto mohol dosiahnuť pekný výsledok aj v tomto roku. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.80/2020 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ bude oceňovať športovcov za súťažný ročník 

2019/2020 v roku 2022. 

Hlasovanie: 

Za  4     MF, SlK, OK, RS,   

Proti            1     NK 

Zdržal sa 0 

 

7. Schválenie Výziev na predloženie žiadostí o dotácie na rok 2021 – Šport a Mládež 

SK – Výzvy boli upravené podľa novelizované znenia VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií. 

Navrhujeme termín predkladania žiadostí na 15.1.2021. Predstavila členom komisie zmeny. 

MF – V bode 3 Cieľové skupiny v programe, by som vynechala „obyvatelia mesta Sereď“. 

V bode 6 prvá zarážka, vymenila by som slovo záväzky za pohľadávky. V bode 8 by som 

vynechala „Dosiahnuté športové výsledky za predchádzajúci rok“ keďže ten bol taký aký bol. 

Tiež by som zohľadňovala výšku nájomného za priestory, kde vykonávajú kluby svoju 

činnosť. 

SK – Navrhujem z dôvodu GDPR vyhodiť zoznam členov a namiesto toho nám kluby uvedú 

počet členov ku dňu podania žiadosti/z toho s trvalým pobytom v meste Sereď, počet členov 

do 18 rokov/z toho s trvalým pobytom v meste Sereď a počet registrovaných na zväze/z toho 

do 18 rokov. 

TK – V návrhu rozpočtu na rok 2021 je zapracované zvýšenie finančných prostriedkov na 

dotácie na šport o 30 000€ viac, čiže 230 000€. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.81/2020 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje Výzvu na predkladanie žiadostí na 

poskytnutie dotácie na rok 2021 na rozvoj telovýchovy a športu s odsúhlasenými zmenami. 

Hlasovanie: 

Za  5     MF, SlK, OK, RS, NK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

Výzva mesta Sereď 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021 na rozvoj telovýchovy a športu 

v zmysle VZN 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 „VZN č.3/2016 ) zverejňuje mesto Sereď 
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výzvu 

na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď, poskytnutú v roku 2021                                
na financovanie  projektov realizovaných v rámci programu  

„ Rozvoj telovýchovy a športu v roku 2021“. 
Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné doručiť najneskôr  

 
do 15. januára  2021 (vrátane) do 12.00 hod. 

 

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  

4. Finančné zabezpečenie programu: Dotácia z rozpočtu mesta Sereď 

5. Termíny realizácie projektov:      kalendárny rok 2021 

 doručenie žiadosti o dotáciu:  do 15. 01. 2021 (vrátane) do 12.00 hod 

 posudzovanie žiadostí:  február 2021 o 15.30 hod 

 uzatváranie zmlúv:   do 31. 03. 2021 (vrátane) 

 predloženie zúčtovania dotácie podľa prílohy č.2 k VZN 3/2016 :  do 15. 12. 2021 

6. Podmienky:  

 Žiadateľ nemá voči mestu Sereď alebo mestom zriadeným alebo založeným 

organizáciám záväzky po lehote splatnosti. 

 Voči žiadateľovi 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 vedená exekúcia na jeho majetok podľa osobitného predpisu.  

 Žiadateľovi nebol uložený zákaz prijímať dotácie. 

 Ak je príjemca dotácie registrovaným platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len 

„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. 

 Realizátor projektu bude povinný po schválení celkovej sumy dotácie zaslať 

poskytovateľovi presnú špecifikáciu použitia dotácie s konkrétne uvedenými sumami 

a položkami. Upravený rozpočet bude prílohou zmluvy. Pri vyúčtovaní bude tento 

rozpočet použitý ako podklad ku kontrole čerpania dotácie.  

 realizátor projektu je povinný v príslušných propagačných materiáloch a na 

viditeľnom mieste spojenom s realizáciou projektu umiestniť informáciu v znení:              

„ PROJEKT JE REALIZOVANÝ S FINANČNOU POPOROU MESTA SEREĎ” + 

uverejní k textu logo mesta Sereď. Realizátor projektu je povinný aktualizovať 

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

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

zverejnenia v internetovej forme Seredských noviniek. 

 

http://www.sered.sk/
mailto:seredskenovinky@sered.sk
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7. Doručovanie žiadostí o dotáciu: 

Žiadosti o dotáciu je potrebné doručiť v stanovenom termíne písomne na pult prvého kontaktu 
MsÚ v Seredi a zároveň v elektronickej podobe vo formáte Word a Excel na 
skolstvo.sport@sered.sk , alebo prostredníctvom elektronickej schránky na e-Slovensko.sk. 
Rozhodujúci je termín doručenia. 
 

8. Kritéria vplývajúce na výšku poskytnutej dotácie 

             Počet členov ku dňu podania žiadosti z toho s trvalým pobytom v Seredi a počet     

           členov do 18 rokov 

 Počet súťažných družstiev ku dňu podania žiadosti, z toho registrovaných na zväze 

 Účasť jednotlivých družstiev v súťažiach / názov, úroveň / 

 Priemerný počet tréningových hodín týždenne u jednotlivých družstiev klubu 

 Dosiahnuté športové výsledky za predchádzajúci rok 

 Informovanosť verejnosti o výsledkoch 

 Výška členského príspevku na člena klubu na rok 2021 schváleného ŠK, OZ 

 Výška nájomného za priestory v ktorých žiadateľ vykonáva svoju činnosť – tréningy, 

súťažná činnosť 

 

9. Pokyny k vypracovaniu žiadosti o dotáciu  

Žiadosť o dotáciu musí obsahovať: 

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

 Presnú identifikáciu žiadateľa (prijímateľa) – jeho názov, IČO  

 Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu 

 Adresu žiadateľa, resp. sídlo organizácie 

 Bankové spojenie 

 Tel., fax, mail 

 Názov projektu 

 Účel použitia dotácie 

 Celkový rozpočet projektu 

 Požadovanú výšku dotácie 

 Miesto, dátum, resp. časový harmonogram realizácie projektu 

 Popis projektu, ktorý musí obsahovať – ciele projektu, cieľové skupiny, popis 

realizácie projektu a jeho prínos do budúcnosti 

 Rozpočet po položkách príjmov a výdavkov projektu

 Čestné vyhlásenie  

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

Sereď v predchádzajúcom roku (ak v roku 2020  bol žiadateľ príjemcom dotácie z 

rozpočtu mesta Sereď) 

 Príjemca dotácie informuje mesto Sereď, či je registrovaným platcom dane z pridanej 

hodnoty. 

V prípade, ak žiadateľ nebol v minulosti príjemcom dotácie, alebo ak prišlo u žiadateľa 

počas roka 2020  k akejkoľvek zmene k žiadosti doloží aj: 

 kópiu Zmluvy o účte žiadateľa v banke  

mailto:skolstvo.sport@sered.sk


7 
 

 kópiu dokladu o ustanovení, resp. voľbe štatutárneho orgánu  

 pri združeniach kópiu stanov, resp. iný doklad, preukazujúci, o aký typ združenia ide 

 b)  preukázanie plnenia kritérií podľa prílohy č. 3 výzvy 

 Podrobný rozpočet po položkách  na rok 2021 v členení na všetky príjmy a výdavky 

 Celkové hospodárenie  ŠK, OZ v roku 2020 po položkách, podľa príjmov                              

a výdavkov 

 Počet členov ŠK, OZ ku dňu podania žiadosti, pri individuálnych športoch počet 

členov prihlásených do súťaží registráciou na zväze 

Pri individuálnych športoch uviesť : 

 počet členov ku dňu podania žiadosti, z toho s trvalým pobytom  v Seredi 

 počet členov do 18 rokov,  z toho s trvalým pobytom v  Seredi 

 počet registrovaných členov na zväze, z toho do 18 rokov 

 počet registrovaných členov na zväze, z toho aktívnych 

 priemerný počet tréningových hodín týždenne 

 výšku členského príspevku na rok 2021 

 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 2020 

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 2021 

 účasť jednotlivých družstiev na súťažiach 

 počet členov do 18 rokov,  z toho s trvalým pobytom v Seredi 

 počet družstiev ku dňu podania žiadosti 

 počet registrovaných hráčov v súťažiach, z toho do 18 rokov 

 počet registrovaných hráčov na zväze, z toho aktívnych   

 dosiahnuté športové výsledky v roku 2020 

 

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

z rozpočtu mesta Sereď v znení neskorších nariadení. 

 

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

 

 

V Seredi dňa  

                                                                           Ing. Martin Tomčányi,  

                                                                                  primátor mesta  

 

http://www.sered.sk/
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Uznesenie č.82/2020 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje Výzvu na predkladanie žiadostí na 

poskytnutie dotácie na rok 2021 pre oblasť Mládeže. 

Hlasovanie: 

Za  5     MF, SlK, OK, RS, NK   

Proti            0         

Zdržal sa 0 

 

Výzva mesta Sereď 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021 pre oblasť mládeže v zmysle VZN 

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

nariadení 

 

V súlade s ustanoveniami  VZN mesta Sereď č 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 
Sereď v znení neskorších nariadení zverejňuje mesto Sereď 

výzvu 

na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď, poskytnutú v roku 2021                             
na financovanie  projektov realizovaných v rámci programu  

„Podpora a rozvoj mládežníckych aktivít v roku 2021“. 

Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné doručiť najneskôr 

 do 15. januára 2021 (vrátane) do 12.00 hod. 

 

1. Vyhlasovateľ programu:             Mesto Sereď 

2. Cieľ programu:              Podpora organizovania aktivít zameraných na mládež 

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

4.  Finančné zabezpečenie programu: Dotácia z rozpočtu mesta Sereď 

5.  Termíny realizácie projektov:  kalendárny rok 2021 

 doručenie žiadosti o dotáciu: do 15. 01. 2021 (vrátane) do 12.00 hod 

 posudzovanie žiadostí:  február 2021 o 15.30 hod  

 uzatváranie zmlúv:   do 31. 03. 2021 (vrátane) 

 predloženie zúčtovania dotácie podľa prílohy č. 2 k VZN 3/2016:  do 15.12. 2021 

6.  Podmienky: 

 Žiadateľ nemá voči Mestu Sereď alebo  mestom zriadeným alebo založeným 

organizáciám záväzky po lehote splatnosti. 

 Voči žiadateľovi 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 

vedená exekúcia na jeho majetok podľa osobitného predpisu. 

 Žiadateľovi nebol uložený zákaz prijímať dotácie. 
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 Ak je príjemca dotácie registrovaným platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „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. 

 Realizátor projektu bude povinný po schválení celkovej sumy dotácie zaslať 

poskytovateľovi presnú špecifikáciu použitia dotácie s konkrétne uvedenými sumami                

a položkami. Upravený rozpočet bude prílohou zmluvy. Pri vyúčtovaní bude tento 

rozpočet použitý ako podklad ku kontrole čerpania dotácie. 

 Realizátor projektu je povinný v príslušných propagačných materiáloch a na viditeľnom 

mieste spojenom s realizáciou projektu umiestniť informáciu v znení: „ PROJEKT JE 

REALIZOVANÝ S FINANČNOU POPOROU MESTA SEREĎ” + uverejní k textu logo 

mesta Sereď. Realizátor projektu je povinný  aktualizovať informácie o organizácii                       

na www.sered.sk a minimálne 2 krát v priebehu roka zaslať informácie o činnosti 

organizácie na mail seredskenovinky@sered.sk za účelom zverejnenia v internetovej 

forme Seredských noviniek. 

 

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 vo formáte Word a Excel na skolstvo.sport@sered.sk, 
alebo prostredníctvom elektronickej schránky na e-Slovensko.sk. Rozhodujúci je termín 
doručenia. 
 

8. Kritéria vplývajúce na výšku poskytnutej dotácie 

 Počet členov ku dňu podania žiadosti, z toho s trvalým pobytom v Seredi a počet členov 

do 18 rokov 

 Výška členského príspevku 

 Podrobný prehľad aktivít z roku 2020 aj s uvedenými zdrojmi financovania aktivít (názov 

aktivity, počet zúčastnených, z toho členov, zdroje financovania a výšku, popis aktivity) 

 Plánované činnosti v roku 2021 s popisom aktivít, cieľom organizácie, časovou 

frekvenciou aktivít (počet hodín týždenne, mesačne, ročne), podrobné členenie nákladov              

a výšku finančných prostriedkov spojených s ich realizáciou, zdroje financovania činnosti 

v členení typ, zdroj, výška finančných prostriedkov,  predpokladaný počet účastníkov, 

z toho členov OZ  

9. Pokyny k vypracovaniu žiadosti o dotáciu  

Žiadosť o dotáciu musí obsahovať: 

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

 

 Presnú identifikáciu žiadateľa (prijímateľa) – jeho názov, IČO 

 Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu

 Adresu žiadateľa, resp. sídlo organizácie

 Bankové spojenie

 Tel., fax, mail

 Názov projektu

 Účel použitia dotácie

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

 Požadovanú výšku dotácie

 Miesto a dátum realizácie projektu

 Popis projektu, ktorý musí obsahovať – ciele projektu, cieľové skupiny, popis   

realizácie projektu a jeho prínos do budúcnosti 

 Rozpočet po položkách príjmov a výdavkov projektu 

 Čestné vyhlásenie

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

Sereď v predchádzajúcom roku ( ak v tomto roku žiadateľ bol príjemcom dotácie                        

z rozpočtu mesta Sereď) 

 Príjemca dotácie informuje mesto Sereď, či je registrovaným platcom dane z pridanej       

hodnoty.



 V prípade ak žiadateľ nebol v minulosti príjemcom dotácie, alebo prišlo u žiadateľa 

počas roka 2020 k akejkoľvek zmene 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 

 

 Celkový počet členov združenia, z toho s trvalým pobytom v Seredi a počet členov do 

18 rokov 

 Podrobný prehľad realizovaných aktivít v roku 2020 obsahujúci popis aktivity aj                              

 s prehľadom celkového finančného čerpania

 Prehľad plánovaných aktivít v roku 2021 (názov, popis aktivity, ciele aktivity,                

prehľad finančného čerpania,  časová frekvencia aktivity, predpokladaný počet   

zúčastnených) 

 Výška nájomného potrebného na pravidelnú činnosť 

 

 

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

z rozpočtu mesta Sereď v znení neskorších nariadení.  

 

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

 

 

V Seredi dňa    

 

                                                                                   Ing. Martin Tomčányi,  

                                                                                         primátor mesta  

 

http://www.sered.sk/
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8. Rôzne 

SlK- Chcem Vás iba informovať o žiadosti na projekt vybudovania plážového ihriska od 

volejbalistov v areáli ZŠ J. Fándlyho. 

SK – Informovala o VI. zmene rozpočtu pre školy. 

 

9. Záver 

Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí. 

 

 

 

 

 

                                                                                 PaedDr. Slávka Kramárová, v.r.            

                                                  predsedníčka Školskej, športovej a bytovej komisie pri MsZ 

 

 

V Seredi dňa 3. 11. 2020 

zapísala: Vadovičová 
 


