Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi
Zápisnica č. 6
zo zasadnutia komisie dňa 25. októbra 2021
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 2020/2021 (Mgr.
Kováčová)
3. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o určení
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach,
ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadení (Mgr. Kováčová)
4. Informatívna správa o účasti poslancov na MsZ a členov stálych komisií na zasadnutiach
komisií za 11/2020-10/2021 (Ing. Krajčovič)
5. VI. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2021 - školy (Mgr. Kováčová)
6. Zámer s uvoľnenom bytom č.1 na ul. Námestie slobody 30/8 v Seredi (Mgr. Kováčová)
7. Zmena nájomnej zmluvy – budova na Garbiarskej ul. – žiadosť spol. LRL PROFITECH,
s.r.o. (JUDr. Vargová)
8. Schválenie kritérií oceňovania športovcov (Mgr. Kováčová)
9. Schválenie Výziev na predloženie žiadostí o dotácie na rok 2022 – Šport a Mládež (Mgr.
Kováčová)
10. Rôzne
11. Záver
Prítomní členovia:
PaedDr. Slávka Kramárová (SlK), Božena Vydarená (BV), Róbert Stareček (RS), Ing. Mária
Fačkovcová (MF), Ing. Ondrej Kurbel (OK), Ing. Norbert Kalinai (NK), Pavol Kurbel (PK)
PhDr. Michal Hanus (MH)
Hostia: Ing. Tibor Krajčovič (TK), Mgr. Silvia Kováčová (SK), JUDr. Daniela Vargová
(DV), Miloš Majko (MM)
Začiatok komisie:
Ukončenie komisie:

15,30 hod
17,20 hod

1.Otvorenie
Predsedníčka komisie privítala prítomných členov a prečítala program komisie uvedený v
pozvánke. Opýtala sa či má niekto niečo do bodu rôzne.
Uznesenie č.65/2021
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje program zasadnutia Školskej
športovej a bytovej komisie dňa 25.10.2021.
Hlasovanie:
Za
7 MF, SlK, BV, RS, MH, NK, PK
Proti
0
Zdržal sa
0
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2.Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď v školskom roku
2020/2021 /Mgr. Kováčová/
SK – Správy sú spracované a predkladané v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky
MŠVVŠ SR č. 435/2020. Ak máte nejaké otázky zodpoviem Vám na ne alebo ich budem
tlmočiť p. riaditeľkám.
ROZPRAVA
Uznesenie č.66/2021
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala správu ZŠ J. A. Komenského
o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2020/2021 a odporúča MsZ prerokovať a
schváliť.
Hlasovanie:
Za
7 MF, SlK, BV, RS, MH, NK, PK
Proti
0
Zdržal sa
0
Uznesenie č.67/2021
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala správu ZŠ J. Fándlyho
o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2020/2021 a odporúča MsZ prerokovať a
schváliť.
Hlasovanie:
Za
7 MF, SlK, BV, RS, MH, NK, PK
Proti
0
Zdržal sa
0
Uznesenie č.68/2021
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala správu ZUŠ J. F. Kvetoňa
o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2020/2021 a odporúča MsZ prerokovať a
schváliť.
Hlasovanie:
Za
7 MF, SlK, RS, NK, BV, MH, PK
Proti
0
Zdržal sa
0
Uznesenie č.69/2021
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala správu MŠ Komenského
o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2020/2021 a odporúča MsZ prerokovať a
schváliť.
Hlasovanie:
Za
7 MF, SlK, RS, NK, BV, MH, PK
Proti
0
Zdržal sa
0
MF – Chcem členov komisie upozorniť, že sa k správe MŠ D.Štúra ešte nevyjadrila rada
školy. Ako členom rady školy nám bola predložená na rokovanie iná správa. Rada školy má
byť v stredu 27. 10. 2021. Niektoré veci sa v nej opakujú a sú tu uvedené veci čo do nej ani
nepatria. Nebudem hlasovať za schválenie takejto správy.
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SK – Správu môžete dať p. riaditeľke prepracovať a po prepracovaní Vám ju zašleme
mailom. Druhá možnosť je stiahnuť ju z rokovania a pôjde na ďalšie MsZ.
SlK – Som toho názoru, že by sme mali dať p. riaditeľke prepracovať správu a potom byť
informovaní o tom ako dopadla rada školy.
MH – Popri čítaní správy som si otvoril aj webovú stránku škôlky a sú na nej uvedené
neaktuálne údaje, najmä čo sa týka zástupkýň. Okrem toho v správe by malo byť zjednotené
písmo aj forma správy by mala nejako vyzerať. Pani riaditeľka by na tom mala popracovať.
Uznesenie č.70/2021
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ odporúča MsZ prerokovať správu MŠ D.
Štúra o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2020/2021 po jej prepracovaní
a vyjadrení rady školy k tejto správe. Zároveň žiada prepracovanú správu zaslať všetkým
členom komisie do 28.10.2021.
Hlasovanie:
Za
7 MF, SlK, RS, NK, BV, MH, PK
Proti
0
Zdržal sa
0
3. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o
určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadení /Mgr.
Kováčová/
SK – Predkladáme dve zmeny. Jedna je legislatívna, druhá na žiadosť p. riaditeľky ZUŠ.
BV – VZN bolo vyvesené, prišli nejaké pripomienky?
SK – Zatiaľ neprišli žiadne, termín je do 30.10.2021.
ROZPRAVA
Uznesenie č.71/2021
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala návrh Všeobecne záväzného
nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto
Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadení a odporúča MsZ prerokovať a uzniesť sa.
Hlasovanie:
Za
8 MF, SlK, RS, NK, BV, MH, PK, OK
Proti
0
Zdržal sa
0
4. Informatívna správa o účasti poslancov na MsZ a členov stálych komisií na
zasadnutiach komisií za 11/2020-10/2021 (Ing. Krajčovič)
SlK – Dostali sme informáciu ohľadne účasti poslancov na MsZ resp. členov na komisiách.
Môžete sa k tomu vyjadriť.
BV – Chcem sa opýtať na komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov. JUDr. Irsák sa vzdal predsedníctva?
SlK – Bola som oslovená či to zoberiem za neho.
MF – Predseda komisie môže riešiť členstvo v komisii, ak člen nepríde po sebe na 3 komisie.
Chcem sa opýtať p. predsedníčky, či to bude aj nejako riešiť?
PK – Navrhujem, aby si pohovorila s členom, ktorý vynecháva zasadnutia tejto komisie a ak
to nezaberie potom zvážila jeho členstvo v komisii.
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ROZPRAVA
Uznesenie č.72/2021
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala a berie na vedomie informatívnu
správu o účasti poslancov na MsZ a členov stálych komisií na zasadnutiach komisií za
11/2020-10/2021. Zároveň odporúča predsedníčke komisie riešiť neúčasť členov na Školskej
športovej a bytovej komisii.
Hlasovanie:
Za
8 MF, SlK, RS, NK, BV, MH, PK, OK
Proti
0
Zdržal sa
0
5. VI. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2021 - školy (Mgr. Kováčová)
SK – V zmene rozpočtu ide o úpravu normatívnych a nenormatívnych finančných
prostriedkov zo ŠR, mimorozpočtových príjmov škôl a školských zariadení, zohľadnenie
projektu a do rozpočtu škôl a školských zariadený bola zapracovaná dotácia na stravu
z ÚPSVaR. Na MsZ pôjde materiál s pripomienkou, budeme mať už aktuálne čísla
z EDUZBERU.
ROZPRAVA
Uznesenie č.73/2021
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala VI. zmenu rozpočtu mesta Sereď
na rok 2021 a odporúča MsZ prerokovať a schváliť.
Hlasovanie:
Za
8 MF, SlK, RS, NK, BV, MH, PK, OK
Proti
0
Zdržal sa
0
6. Zámer o uvoľnenom byte č.1 na ul. Námestie slobody 30/8 v Seredi (Mgr. Kováčová)
SK – Informovala členov o uvoľnení bytu na Námestí slobody. Predstavila im možné varianty
ako s bytom naložiť.
BV – Situácia je problém na dlhé trate. Už ste rokovali s nájomníkom? Ako sa vyjadril?
SK – Zatiaľ prebehlo iba prvé stretnutie, záznam zo stretnutia je prílohou materiálu.
PK – Určite nie som za odpredaj bytu. Pred tým, ako bude niekomu ponúknutý, malo by ho
dať mesto do obývateľného stavu.
SlK – Som za prvú variantu. Tiež máme takéto problémy na škole.
ROZPRAVA
Uznesenie č.74/2021
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala zámer o uvoľnenom byte č.1 na
Námestí slobody 30/8 v Seredi a odporúča MsZ schváliť variant 1.
Hlasovanie:
Za
7 MF, SlK, RS, NK, BV, MH, OK
Proti
0
Zdržal sa
0
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7.
Zmena nájomnej zmluvy – budova na Garbiarskej ul. – žiadosť spol. LRL
PROFITECH, s.r.o. (JUDr. Vargová)
DV – Predstavila materiál členom komisie. Po prvé ide o predlženie termínu a po druhé o
zmenu užívania časti stavby z prevádzkovania obchodu a služieb (napr. fitnescentrum
s predajom výrobkov) na prevádzkovanie obchodu a služieb (prevádzkovanie detských jaslí).
MF – Podľa mňa by sa k tomuto vyjadriť skôr komisie FaMK a LPK. Už bol podpísaný jeden
dodatok, v ktorom sa predĺžil termín o 15 mesiacov. Spoločnosť LRL PROFITECH vyhrala
VOS s nejakým projektom a teraz ho chce meniť. Nie je zmena účelu silným zásahom do
vysúťažených podmienok? Navrhujem, aby v súlade so zmluvou, išli poslanci ešte pred MsZ
na kontrolu stavby a zistili v akom stave sa nachádza.
OK – Je to zmena účelu klasifikovania stavby. Som zvedavý na vyjadrenie LPK či je to
možné. Či nejde o zásah do účelu nájmu. Podľa mňa časť stavby by mala byť dokončená
v dohodnutom termíne a časť „jaslí“ v posunutom termíne, ak to prejde na LPK takáto zmena
účelu.
NK – Sú jasle prínosom pre mesto? Alebo nie?
MF – Pýtala som sa aká je vyťaženosť jaslí v meste. Idú na 50% všetky deti čo sa prihlásili
zobrali. Majú 15 detí z toho 8 je z mesta Sereď.
SK – Jasle sú určené pre deti od 20 mesiacov do 3 rokov. Rodičom na ne prispieva štát. MŠ
sú primárne pre deti od 3 rokov. Ide o inú výchovno-vzdelávaciu činnosť.
MH – Jediné jasle v meste idú na 50%. V OVS neboli v projekte zahrnuté jasle. Budova mala
byť už dávno v prevádzke (prvý termín bol posunutý o 15 mesiacov).
PK – Termín chcú posunúť z dôvodu COVID. Inde v meste sa stavia, nemajú problém,
pozrite sa ako to rastie za kaplnkou.
ROZPRAVA
Uznesenie č.75/2021
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala žiadosť o zmenu nájomnej
zmluvy – budova na Garbiarskej ul. so spol. LRL PROFITECH, s.r.o a odporúča na
posúdenie Legislatívno-právnej komisii pri MsZ.
Hlasovanie:
Za
8 MF, SlK, RS, NK, BV, MH, PK, OK
Proti
0
Zdržal sa
0
Uznesenie č.76/2021
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ odporúča mestu Sereď vykonať kontrolu
v zmysle nájomnej zmluvy zo dňa 26.09.2017 a jej dodatku z 5.11.2020 za účasti poslancov
MsZ.
Hlasovanie:
Za
8 MF, SlK, RS, NK, BV, MH, PK, OK
Proti
0
Zdržal sa
0
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8. Schválenie kritérií oceňovania športovcov (Mgr. Kováčová)
SK- Minulý rok komisia prijala uznesenie, že za súťažný rok 2019/2020 bude oceňovať
športovcov v roku 2022. Predkladáme Vám na schválenie kritéria oceňovania športovcov
s rovnakým termínom ako Výzvy na dotácie.
ROZPRAVA
Uznesenie č.77/2021
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje kritériá oceňovania športovcov za
súťažné ročníky 2019/2020 a 2020/2021.
Hlasovanie:
Za
6 MF, SlK, BV, RS, PK, NK
Proti
0
Zdržal sa
0

Výzva mesta Sereď
V súlade s Uznesením č. 77/2021 Školskej, športovej a bytovej komisie
zo dňa 25. 10. 2021 vyhlasuje mesto Sereď
VÝZVU

na predkladanie návrhov na Oceňovanie najúspešnejších športovcov
Mesta Sereď
za súťažné ročníky 2019/2020 a 2020/2021
Organizátor ocenenia:
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi
Hodnotené obdobie:
súťažné ročníky 2019/2020 a 2020/2021
Harmonogram oceňovania:
 Doručenie schválených kritérií TJ, ŠK, OZ v termíne do 30. 11. 2021.
 Písomné návrhy na ocenenie adresujte na odd. ŠRKaŠ pri MsÚ v Seredi
najneskôr do 17. 01. 2022 (vrátane).
 Zaslanie došlých návrhov členom komisie priebežne po doručení.
 Schvaľovanie návrhov - február 2022 na zasadnutí komisie o 15.30 hod.
 Oznámenie schválených ocenených TJ, ŠK, OZ – do 14 dní od zasadnutia
komisie.
 Oceňovanie športovcov predbežný termín február-marec 2022.
Kategórie:
Športovec
Kolektív
Tréner
Kritériá:
- vynikajúce dosiahnuté výsledky v súťažiach v daných súťažných ročníkoch
2019/2020 a 2020/2021
- navrhnutý jednotlivec, družstvo, tréner reprezentujú svojou účasťou v súťažiach
mesto Sereď
6

-

jednotlivec alebo kolektív môže byť opätovne ocenený, iba ak dosiahol
lepšie výsledky než v minulých súťažných ročníkoch (výnimkou je
obhájenie titulu).

Návrh obsahuje:
Údaje navrhovateľa:
Názov TJ, ŠK, OZ
Sídlo
Kontaktná osoba
Údaje navrhovaného jednotlivca, kolektívu, trénera:
Meno a priezvisko
Kontaktná adresa
Podrobné odôvodnenie návrhu (údaje o dosiahnutých výsledkoch v sledovaných
súťažných ročníkoch)
Fotografie vo formáte jpg., alebo jpeg., prípadne vyhotovená prezentácia z tréningovej
a súťažnej činnosti navrhovaného /na CD alebo USB/
Komisia si vyhradzuje právo navrhnúť jednotlivca, kolektív, trénera podľa vlastného
uváženia.
S návrhmi na ocenenie, ktoré budú predložené po 17. 01. 2022 sa komisia nebude
zaoberať.
V Seredi dňa
Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta
9. Schválenie Výziev na predloženie žiadostí na dotácie na rok 2022 – Šport a Mládež
(Mgr. Kováčová)
SK – Predkladáme Vám pripravené výzvy v rámci programov „Rozvoja telovýchovy
a športu“ a „Podpora a rozvoj aktivít pre oblasť mládeže“ v roku 2022.
ROZPRAVA
Uznesenie č.78/2021
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje Výzvu na predkladanie žiadostí na
poskytnutie dotácie na rok 2022 na rozvoj telovýchovy a športu.
Hlasovanie:
Za
6 MF, SlK, BV, RS, PK, NK
Proti
0
Zdržal sa
0
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Výzva mesta Sereď
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť športu 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 vyhlasuje mesto Sereď
výzvu
na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď, poskytnutú v roku 2022
na financovanie projektov realizovaných v rámci programu

„Rozvoj telovýchovy a športu v roku 2022.“
1. Vyhlasovateľ programu:

mesto Sereď.

2. Cieľ programu:

podpora organizovania športových a pohybových aktivít
pre obyvateľov mesta.

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 2022.
 doručenie žiadosti o dotáciu:
do 17. 01. 2022 (vrátane).
 posudzovanie žiadostí o dotáciu:
február 2022
 uzatváranie zmlúv o poskytnutí dotácie: do 31. 03. 2022 (vrátane)
 predloženie zúčtovania dotácie podľa prílohy č. 2 k VZN 3/2016: do 15.12. 2022
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 2021
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
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,
8

c) ak je združenie, nezisková organizácia, nadácia a pod. priložiť k žiadosti kópiu
stanov, resp. iný doklad, z ktorého, je zrejmá činnosť žiadateľa,
 po schválení celkovej sumy dotácie zaslať poskytovateľovi – mestu Sereď presnú
špecifikáciu použitia dotácie s konkrétne uvedenými sumami
a položkami; upravený
rozpočet bude prílohou zmluvy o poskytnutí dotácie a pri vyúčtovaní bude tento rozpočet
použitý ako podklad ku kontrole čerpania dotácie,
 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 a na viditeľnom
mieste spojenom s realizáciou projektu
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.
Žiadateľ je povinný vyplniť aj prílohu č. 3 výzvy v Excel formáte.



Podrobný rozpočet po položkách na rok 2022 v členení na všetky príjmy a výdavky
Celkové hospodárenie ŠK, OZ v roku 2021 po položkách, podľa príjmov
a výdavkov
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 2022
 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 klub propagoval mesto Sereď
 vypísať športové výsledky dosiahnuté v roku 2021
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 2022
počet členov so špecifikáciou uvedenou v prílohe č.3 výzvy
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účasť jednotlivých družstiev na súťažiach
počet družstiev ku dňu podania žiadosti
dosiahnuté športové výsledky v roku 2021

8. Doručovanie žiadostí o dotáciu:
Žiadosti o dotáciu je potrebné doručiť do 17. 01. 2022 (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, a v elektronickej podobe vo formáte Word
a Excel na skolstvo.sport@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 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení neskorších nariadení.
Prílohy k žiadosti sú uverejnené na www.sered.sk .
V Seredi dňa xx. novembra 2021
Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta
Uznesenie č.79/2021
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje Výzvu na predkladanie žiadostí na
poskytnutie dotácie na rok 2022 v rámci programu Podpora a rozvoj aktivít pre oblasť
Mládeže.
Hlasovanie:
Za
6 MF, SlK, BV, RS, PK, NK
Proti
0
Zdržal sa
0

Výzva mesta Sereď
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 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 vyhlasuje mesto Sereď
výzvu
na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď, poskytnutú v roku 2022
na financovanie projektov realizovaných v rámci programu
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„Podpora a rozvoj aktivít pre oblasť mládeže “.
1. Vyhlasovateľ programu:

mesto Sereď.

2. Cieľ programu:

podpora organizovania aktivít zameraných na mládež

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 2022.
 doručenie žiadosti o dotáciu:
do 17. 01. 2022 (vrátane).
 posudzovanie žiadostí o dotáciu:
február 2022.
 uzatváranie zmlúv o poskytnutí dotácie: do 31. 03. 2022 (vrátane).
 predloženie zúčtovania dotácie podľa prílohy č. 2 k VZN 3/2016: do 15.12. 2022.
7. Kritéria na poskytnutie dotácie
Žiadateľ je povinný:
 priložiť k žiadosti vyplnenú prílohu č.3, ktorá je súčasťou výzvy - podrobný prehľad jeho
aktivít v roku 2021 aj s uvedenými zdrojmi financovania aktivít (názov aktivity, zdroje
financovania a výšku, popis aktivity, počet zúčastnených),
 priložiť k žiadosti plánované činnosti v roku 2022 s popisom aktivít, cieľov žiadateľa,
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,
 v prípade občianskych združení uviesť v žiadosti počet členov ku dňu podania žiadosti,
z toho s trvalým pobytom v Seredi a počet členov do 18 rokov a výška členského
príspevku,
 uviesť v žiadosti počet hodín/dní potrebných na prípravu a na realizáciu projektu,
 realizovať projekt na území mesta Sereď,
 v prípade, ak nebol v minulosti príjemcom dotácie, alebo prišlo u neho počas roka 2021
k akejkoľvek zmene:
d) 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
obyvateľom mesta Sereď (napr. fotokópia nájomnej zmluvy, zoznam občanov mesta,
ktorým poskytuje službu a pod.),
e) priložiť k žiadosti kópiu zmluvy o účte v banke,
f) ak je združenie, nezisková organizácia, nadácia a pod. priložiť k žiadosti kópiu
stanov, resp. iný doklad, z ktorého, je zrejmá činnosť žiadateľa,
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po schválení celkovej sumy dotácie zaslať poskytovateľovi – mestu Sereď presnú
špecifikáciu použitia dotácie s konkrétne uvedenými sumami
a položkami; upravený
rozpočet bude prílohou zmluvy o poskytnutí dotácie a pri vyúčtovaní bude tento rozpočet
použitý ako podklad ku kontrole čerpania dotácie,
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 a na viditeľnom
mieste spojenom s realizáciou projektu
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. Doručovanie žiadostí o dotáciu:
Žiadosti o dotáciu je potrebné doručiť do 17. 01. 2022 (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, a v elektronickej podobe vo formáte Word a
Excel na skolstvo.sport@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 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta Sereď v znení neskorších nariadení.
Prílohy k žiadosti sú uverejnené na www.sered.sk .
V Seredi dňa xx. novembra 2021
Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta
10. Rôzne
SlK – Máme ešte niečo do bodu rôzne?
MM – Chcel by som sa vyjadriť ohľadne problematiky sociálnych bytov.
Uznesenie č.80/2021
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ súhlasí, aby sa pán M. Majko vyjadril
k problému sociálnych bytov.
Hlasovanie:
Za
6 MF, SlK, BV, RS, PK, NK
Proti
0
Zdržal sa
0
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MM – Sociálne byty sa dlhodobo neriešia. Už pred 12 rokmi som na komisii navrhoval
zmeniť štatút sociálnych bytov na ubytovňu. Urýchlil a zjednodušil by sa tak problém
s vysťahovaním neplatičov. Pred bytmi je kamera MsP. Majú mať prehľad o tom, čo sa tam
deje. Ešte o polnoci je počuť z predného domu krik detí. Okolo bytov je veľký neporiadok,
potkany ohrozujú susedné domy, v bytoch bývajú aj ľudia, ktorí tam nemajú povolenie na
pobyt od mesta.
SK – Nie je pravda že sa situácia nerieši. Skoro na každom zasadnutí komisie sú členovia
informovaní o stave na mestských bytoch, resp. o vykonaných opatreniach. V sociálnych
bytoch sú na základe odporúčania ŠŠBK vykonávané pravidelné kontroly. Na predný dom bol
vypracovaná dokumentácia ohľadne úpravy a zmeny na sociálne zariadenie, na ktoré by
mohlo mesto dostať financie.
MM – Bol by som rád, aby ma prizvali na jednanie o zmene účelu stavby.
ROZPRAVA
Uznesenie č.81/2021
Školská, športová a bytová komisia pri MsZ odporúča Legislatívno-právnej komisii
posúdiť možnosť preklasifikovať sociálne byty na ubytovňu.
Hlasovanie:
Za
6 MF, SlK, BV, RS, PK, NK
Proti
0
Zdržal sa
0
11. 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 26. 10. 2021
zapísala: Vadovičová
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