
Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Sereď  č. 3/2016 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu mesta Sereď v znení neskorších nariadení  

 

ŽIADOSŤ O DOTÁCIU  MESTA SEREĎ  NA ROK 2021 

Označenie cieľovej oblasti:  ............................................................................ 

 

1) Žiadateľ  
(Názov PO, FO, IČO):       

 

2) Štatutárny zástupca organizácie 
(Meno, priezvisko) 

 

3) Adresa žiadateľa  
(sídla, resp. trvalého pobytu) 

 

4) Bankové spojenie:                

5) Tel., fax, mail:  

6) Názov projektu   

7) Účel použitia dotácia:  

8) Celkový rozpočet akcie:  

9) Požadovaná výška dotácie:  

10) Miesto a dátum realizácie:    

 

POPIS PROJEKTU: 

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

 

Cieľové skupiny (pre koho je projekt určený): 

 

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

Prínosy projektu do budúcnosti: 

 

 

 



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

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

Členské  

Sponzori  

Dotácia mesta  

Iné  

  

Príjmy spolu  

  

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

  

  

  

  

  

Výdavky spolu  

 

 

 

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 vyhlásenie žiadateľa, že ku dňu podania žiadosti vo vzťahu k nemu nebol podaný návrh na 
vyhlásenie konkurzu, nie je voči nemu začaté konkurzné konania 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  

 

............................................................................................... (meno a priezvisko) ako štatutárny orgán 
žiadateľa v zmysle § 2 ods. 4  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď  č. 3/2016 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení neskorších nariadení  

 

čestne vyhlasujem, že ku dňu podania žiadosti 

 

nebol voči  ......................................................... (názov žiadateľa) podaný návrh na vyhlásenie 
konkurzu, nie je voči nemu začaté konkurzné konania 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. 

 

 

 

V ........................................... 

Dátum: .................................. 

 
 
 
 
 
     ............................................................................ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sereď č. 3/2016 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu mesta Sereď v znení neskorších nariadení 

ZÚČTOVANIE DOTÁCIE POSKYTNUTEJ Z ROZPOČTU MESTA SEREĎ  

v roku 2021 

Žiadateľ (Názov PO, FO, IČO)        
Štatutárny zástupca žiadateľa  
Adresa žiadateľa   
Bankové spojenie   IBAN             
Tel., fax, mail:  
Názov projektu   
Schválená výška dotácie  

     

Výdavky projektu:     
Výdavky  (na akú položku, aký tovar, službu  a koľko bolo použité Suma v € 
  

  
  
  
  
  
  

Výdavky spolu  
 
 
Prílohy k zúčtovaniu: 
 
Kópie dokladov, ktoré dokumentujú čerpanie dotácie v súlade s § 5 ods. 2 Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Sereď č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení neskorších 
nariadení 
 
Dokumentácia o realizácii aktivít projektu (fotografie, propagačné materiály – programy, pozvánky, 
výstrižky z tlače a pod.). 
 
V ........................................... 
Dátum: .................................. 

      
                                                                                  
............................................................................ 

                                                                         podpis príjemcu alebo štatutárneho orgánu  príjemcu 
                    odtlačok pečiatky, ak ňou príjemca disponuje 
 



Príloha č.3 Výzvy

Počet členov OZ

Počet členov do 18 rokov

Výška členského príspevku

Výška nájomného na činnosť

Názov
z toho 

členov OZ

Zdroje financovania

Výška finančných prostriedkov

Skutočné výdavky čerpané                   
na aktivitu SPOLU

Názov

Zdroje financovania

Výška plánovaných finančných 
prostriedkov

Plánované výdavky 

Plánovaná potrebná výška 
finančných prostriedkov

Rozpočet aktivity SPOLU

Plánovaná časová frekvencia aktivity
týždenne mesačne ročne

počet hodín
z toho 

členov OZ

Popis aktivity

Popis aktivít:

V prípade Príjmov uveďte napr.Členské príspevky, 2% z dane, Sponzorské, Dotáciu od mesta, Iné....

V prípade Výdavkov uveďte napr. Náklady na dopravu, Prenájom, Materiálne zabezpečenie a iné podľa funkčnej klasifikácie účt.                            

Cieľ organizácie

Plánovaný počet účastníkov

  Názov OZ: 

Celkový počet členov OZ, ŠK ku 
dňu podania žiadosti

z toho s 
trvalým 

pobytom v 
Seredi

z toho 
aktívnych 

členov

Vysvetlivky: Tabuľku odporúčame upraviť podľa rozsahu činnosti OZ. V prípade organizácie s väčším počtom aktivít, žiadame                 
o vyplnenie uvedených údajov ku každej aktivite samostatne.

Podrobný prehľad aktivít z roku 2020

Plánované činnosti v roku 2021

Počet zúčastnených



Príjmy Spolu €

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

SPOLU

Výdavky Spolu €

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

SPOLU

Pečiatka

Všetky položky rozpočtu musia byť v slovnom komentári rozčlenené na jednotlivé podpoložky,

nedôsledné, nejasné, resp. nepreukázateľné sumy môžu viesť k neposkytnutiu dotácie,   

Vysvetlivky k vypracovaniu údajov

 Podpis štatutáraV Seredi dňa:

resp. môžu ovplyvniť jej výšku.

Hospodárenie ŠK, OZ rok 2020

Názov ŠK, OZ: 

Príjmy:

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

Položky je potrebné podrobne rozpísať podľa presného plánovaného čerpania, podľa funkčnej klasifikácie účtovníctva 

Žiadame venovať náležitú pozornosť vypracovaniu príloh ku kritériám!

Výdavky:



1. Počet členov ku dňu podania žiadosti

z toho s trvalým pobytom v Seredi

2. Počet členov do 18 rokov

z toho s trvalým pobytom v Seredi

3. Počet členov registrovaných na zväze

z toho s trvalým pobytom v Seredi

Počet aktívnych členov z celkového počtu registrovaných 

4. Priemerný počet tréningových hodín týždenne  

5. Výška členského príspevku na člena klubu na rok 2021

6.

7.

8.

9.

10.

V Seredi dňa: Pečiatka                                                                           Podpis štatutára:

Vlastné ihrisko umožňujúce tréningy

Plánované športové súťaže organizované klubom (názov, úroveň, počet účastníkov celkovo, z toho z klubu, ...) 

Dosiahnuté športové výsledky v roku 2020:                                                                                                                                                                                                                                                            

Propagácia Mesta Sereď: 

Sumár akcií organizovaných v meste Sereď alebo v spolupráci s mestom Sereď : 

Názov ŠK, OZ: 

Kritérium SPOLU 

11.

Plánované športové súťaže iné (názov, úroveň, počet účastníkov celkovo, z toho z klubu,  ďalšie info)



družstvo: družstvo: družstvo: družstvo: družstvo:

1. Počet členov ku dňu podania žiadosti

z toho s trvalým pobytom v Seredi

2. Počet členov do 18 rokov

z toho s trvalým pobytom v Seredi

3. Počet členov registrovaných na zväze

z toho do 18 rokov

4. Počet družstiev ku dňu podania žiadosti

z toho registrovaných v súťažiach

5.
Priemerný počet tréningových hodín týždenne  u 

jednotlivých družstiev

6. Výška členského príspevku na člena klubu na rok 2021

7.
Účasť jednotlivých družstiev na súťažiach (názov, úroveň 

- miestna, okresná, krajská, medzinárodná, ...)

Názov ŠK, OZ:

Kritérium SPOLU 



V Seredi dňa: Pečiatka Podpis štatutára

1. - 7.

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

8.

Dosiahnuté športové výsledky v roku 2020: 

Vysvetlivky k vypracovaniu údajov

Je potrebné podrobne špecifikovať uvedené položky podľa zamerania športového klubu, občianskeho združenia, rozpísať podľa družstiev



Príjmy (z akých zdrojov budú finančné 

prostriedky)
Spolu €

1.

2.

3.

4.

SPOLU

Výdavky (na akú položku, tovar, 

službu a koľko budete potrebovať na 

projekt)

Spolu €

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

SPOLU

V Seredi dňa: Pečiatka

resp. môžu ovplyvniť jej výšku.

Rozpočet ŠK, OZ na rok 2021  
*1

Názov ŠK, OZ: 

Podpis štatutára

Príjmy:

Vysvetlivky k vypracovaniu údajov

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

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

Výdavky:

Žiadame venovať náležitú pozornosť vypracovaniu príloh ku kritériám!

Všetky položky rozpočtu musia byť v slovnom komentári rozčlenené na jednotlivé podpoložky,

nedôsledné, nejasné, resp. nepreukázateľné sumy môžu viesť k neposkytnutiu dotácie,   
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