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Školská, športová a bytová komisia pri MsZ v Seredi 
 

Zápisnica č. 7 
zo zasadnutia komisie dňa 7. novembra 2022 

 

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 2021/2022 (Mgr. 

Kováčová)  

3. V. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2022 – školy (Mgr. Kováčová)  

4. Schválenie výpožičky CZŠ a zverenie atletickej dráhy pre ZŠ J.Fándlyho (Mgr.    

Kováčová)  

5. Zverenie hnuteľného majetku mesta Sereď do správy ZŠ Jana Amosa Komenského (Mgr. 

Kováčová)  

6. Schválenie kritérií pre oceňovanie športovcov v roku 2023 (Mgr. Kováčová) 

7. Schválenie Výziev na predloženie žiadostí o dotácie na rok 2023 – Šport a Mládež  (Mgr. 

Kováčová)    

8. Rôzne  

9. 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), PhDr. Michal Hanus 

(MH) 

Hostia: Mgr. Silvia Kováčová (SK), Dušan Irsák (DI) 

Začiatok komisie:        15,30 hod 

Ukončenie komisie:     17,05 hod 
 

1.Otvorenie 

Predsedníčka komisie privítala prítomných členov a prečítala program komisie uvedený v 

pozvánke. Opýtala sa či má niekto niečo do bodu rôzne. 

SK - Iba na objasnenie v bode 4 máte dva materiály schválenie výpožičky CZŠ čo je materiál, 

ktorý ide do MsZ pod číslom 12C a zverenie atletickej dráhy ZŠ J. Fándlyho čo je materiál 

12A na MsZ. V bode rôzne mám pre Vás nejaké informácie ohľadne bytov a k dotácii pre 

ŠKF. 
 

Uznesenie č.95/2022 

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

športovej a bytovej komisie dňa 07.11.2022. 

Hlasovanie: 

Za  6    MF, SlK, BV, RS, OK, 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 

2021/2022 /Mgr. Kováčová/ 

SK –  Správy boli pripravené v zmysle vyhlášky 435/2020, boli prerokovávané na radách 

škôl. Materiálne nedostatky mesto postupne rieši, vyzdvihla by som pestrú ponuku CVČ, 
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mimoškolských aktivít, vzdelávacích poukazov na školách. Taktiež veľmi potrebné 

inkluzívne tímy pri výchovno-vzdelávacích problémoch. 

BV – V nedostatkoch by som vypichla hlavne stavy chodníkov a hlavne potreba asistentov 

učiteľov. 

MF – Nenašla som vyjadrenie rady školy pri správe MŠ D.Štúra. 

Doplnenie informácie: Zasadnutie Rady Materskej školy na Ul. D. Štúra sa uskutočnilo 26. 

10. 2022 a zúčastnení členovia nemali k správe pripomienky.  

OK – Koľko žiadostí máme na MŠ ohľadne zdravotného asistenta. Nemohol by pôsobiť 

aspoň na jednej škôlke? 

SK – MŠ D.Štúra „B“ je inkluzívna škôlka sú tam 2 asistenti, ale zdravotný zatiaľ nie. 

O počte takýchto žiadostí nemám vedomosť, dalo by sa to do budúcna riešiť.  

ROZPRAVA 
 

Uznesenie č.96/2022 

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

o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku  2021/2022 a odporúča MsZ prerokovať a 

schváliť. 

Hlasovanie: 

Za  6    MF, SlK, BV, RS, OK, NK 

Proti            0 

Zdržal sa 0 

 

Uznesenie č.97/2022 

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

o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku  2021/2022 a odporúča MsZ prerokovať a 

schváliť. 

Hlasovanie: 

Za  6    MF, SlK, BV, RS, OK, NK 

Proti            0 

Zdržal sa 0 

 

Uznesenie č.98/2022 

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

o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku  2021/2022 a odporúča MsZ prerokovať a 

schváliť. 

Hlasovanie: 

Za  6    MF, SlK, BV, RS, OK, NK 

Proti            0 

Zdržal sa 0 

 

Uznesenie č.99/2022 

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

o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku  2021/2022 a odporúča MsZ prerokovať a 

schváliť. 

Hlasovanie: 

Za  6    MF, SlK, BV, RS, OK, NK 

Proti            0 

Zdržal sa 0 
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Uznesenie č.100/2022 

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

vzdelávacej činnosti v školskom roku  2021/2022 a odporúča MsZ prerokovať a schváliť. 

Hlasovanie: 

Za  6    MF, SlK, BV, RS, OK, NK 

Proti            0 

Zdržal sa 0 

 

3. V. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2022 - školy (Mgr. Kováčová) 

SK – Úprava normatívnych príjmov – zohľadnenie 500€, Eduzber, dohadovacie konanie 

energie. Úprava nenormatívnych príjmov – jazykové kurzy, odchodné, výška vlastných 

príjmov, príspevky na predškolákov.  

ROZPRAVA 
 

Uznesenie č.101/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala V. zmenu rozpočtu mesta Sereď 

na rok 2022 a odporúča MsZ prerokovať a schváliť. 

Hlasovanie: 

Za  6    MF, SlK, BV, RS, OK, NK 

Proti            0 

Zdržal sa 0 
 

4. Schválenie výpožičky CZŠ a zverenie atletickej dráhy pre ZŠ J. Fándlyho (Mgr.    

Kováčová) 

Navrhujeme zverenie atletickej dráhy do správy ZŠ Juraja Fándlyho a v súlade so zmluvou 

o poskytnutí  fin. prostriedkov zriadenie vecného bremena v prospech HK Slávia. Areál budú 

môcť využívať aj ďalšie školy, športové kluby a verejnosť.  

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.102/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala návrh zverenia majetku do správy 

ZŠ J. Fándlyho a zriadenie vecného bremena – atletický dráha a odporúča MsZ prerokovať 

a schváliť. 

Hlasovanie: 

Za  7    MF, SlK, BV, RS, OK, NK, MH 

Proti            0 

Zdržal sa 0 

 

SK –  Na základe požiadaviek riaditeľky CZŠ navrhujeme riešiť nedostatok vonkajších 

priestorov školy výpožičkou časti pozemku mesta medzi kruhovým objazdom a budovou na  

obdobie 25 rokov.  

ROZPRAVA  

 

Uznesenie č.103/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala návrh výpožičky majetku mesta 

Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Metoda – pozemok na Komenského ul. a odporúča MsZ prerokovať 

a schváliť. 

Hlasovanie: 

Za  7    MF, SlK, BV, RS, OK, NK, MH 

Proti            0 

Zdržal sa 0 
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5. Zverenie hnuteľného majetku mesta Sereď do správy ZŠ Jana Amosa Komenského 

(Mgr. Kováčová)  

SK – Predstavila materiál členom komisie. 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.104/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ prerokovala návrh zverenia hnuteľného 

majetku mesta Sereď do správy ZŠ J. A. Komenského a odporúča MsZ prerokovať a schváliť. 

Hlasovanie: 

Za  7    MF, SlK, BV, RS, OK, NK, MH 

Proti            0 

Zdržal sa 0 

 

 6. Schválenie kritérií oceňovania športovcov (Mgr. Kováčová) 

SK- Moja prvá otázka ako vždy je, či chcete oceňovať športovcov za súťažný ročník 

2021/2022 a ročník 2022? 

ROZPRAVA 
 

Uznesenie č.105/2022 

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

Oceňovanie najúspešnejších športovcov Mesta Sereď za súťažný ročník 2021/2022 a rok 

2022.  

Hlasovanie: 

Za  7    MF, SlK, BV, RS, OK, NK, MH 

Proti            0 

Zdržal sa 0 

 

Výzva mesta Sereď 
V súlade s Uznesením č. xx/2022 Školskej, športovej a bytovej komisie 

zo dňa 07.11.2022 vyhlasuje mesto Sereď 
 

VÝZVU 

 

na predkladanie návrhov na Oceňovanie najúspešnejších športovcov                         

Mesta Sereď 

za súťažný ročník 2021/2022 a rok 2022 

 

Organizátor ocenenia:          Školská, športová a bytová  komisia pri MsZ v Seredi 

Hodnotené obdobie:              súťažný ročník  2021/2022 a rok 2022 

Harmonogram oceňovania: 

 Zverejnenie a zaslanie schválených kritérií TJ, ŠK, OZ v termíne                                 

do 30. 11. 2022. 

 Písomné návrhy na ocenenie adresujte na odd. ŠRKaŠ pri MsÚ v Seredi 

najneskôr do 18. 01. 2023 (vrátane) . 

 Zaslanie došlých návrhov členom komisie priebežne po doručení.  

 Schvaľovanie návrhov - február 2023   



5 
 

 Oznámenie schválených ocenených TJ, ŠK, OZ – do 14 dní od zasadnutia 

komisie. 

 Oceňovanie športovcov predbežný termín  február - marec 2023.  

Kategórie: 

Športovec 

Kolektív 

Tréner 

 

Kritériá:  

- vynikajúce dosiahnuté výsledky v súťažiach v daných súťažných ročníkoch  

2021/2022 a v roku 2022 

- navrhnutý jednotlivec, družstvo, tréner reprezentujú svojou účasťou v súťažiach 

mesto Sereď 

- 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 18. 01. 2023 sa komisia nebude 

zaoberať. 

V Seredi dňa 07.11.2022 
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7. Schválenie Výziev na predloženie žiadostí na dotácie na rok 2023 – 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 2023.  

SlK – Začnime s mládežou.  

SK – Predstavila Výzvu s úpravami. Navrhla vypustiť z bodu 7: 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 a ponechať časť:  v prípade schválenia dotácie budú oprávnenými výdavkami 

výdavky od 01.01.2023  do 31.12.2023.    

OK – Som za zjednodušenie a zníženie byrokracie. 

SlK – Takže hlasujeme za návrh s vypustením časti, ktorú spomínala p.Kováčová 

a ponechaním časti:  v prípade schválenia dotácie budú oprávnenými výdavkami výdavky od 

01.01.2023  do 31.12.2023.    

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.106/2022 

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

poskytnutie dotácie na rok 2023 v rámci programu Podpora a rozvoj aktivít pre oblasť 

mládeže v roku 2023. 

Hlasovanie: 

Za  7    MF, SlK, BV, RS, OK, NK, MH 

Proti            0 

Zdržal sa 0 

Výzva mesta Sereď 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2023 pre oblasť mládeže v zmysle 

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”)   

 

V súlade s ustanoveniami  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 mládeže v roku 2023“. 

1. Vyhlasovateľ programu:             mesto Sereď 

2. Cieľ programu: podpora organizovania aktivít zameraných na mládež 
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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 č. 3/2016:  bezprostredne po je 

použití, najneskôr do 15.12. 2023 

7. Podmienky 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 

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, 

 v prípade schválenia dotácie budú oprávnenými výdavkami výdavky od 01.01.2023  do 

31.12.2023.    

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

„DPH”).Ak je žiadateľ 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. Kritéria vplývajúce na výšku poskytnutej dotácie: 

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

a z toho aktívnych členov, 

mailto:seredskenovinky@sered.sk
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 počet členov do 18 rokov, z toho s trvalým pobytom v Seredi a z toho aktívnych členov, 

 výška členského príspevku, 

 výška nájomného na činnosť, 

 podrobný prehľad aktivít z roku 2022 – uviesť názov, počet zúčastnených, z toho členov 

žiadateľa, uviesť zdroje financovania, výšku finančných prostriedkov, skutočné výdavky 

čerpané na aktivitu spolu a popis aktivít, 

 plánované činnosti v roku 2023 – uviesť názov, popis aktivity, cieľ organizácie, zdroje 

financovania, výšku plánovaných finančných prostriedkov, plánované výdavky, 

plánovanú potrebnú výšku finančných prostriedkov a rozpočet aktivity spolu, 

 plánovanú časovú frekvenciu aktivity s počtom hodín týždenne, mesačne, ročne, 

 plánovaný počet účastníkov z toho členov.  

 

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 do elektronickej schránky mesta Sereď 

prostredníctvom slovensko.sk. Žiadosť je potrebné zaslať aj mailom vo formáte Word                 

a Excel na skolstvo.sport@sered.sk, Rozhodujúci je termín doručenia žiadosti o dotáciu. 



Žiadosť o dotáciu musí obsahovať informácie podľa :  

 prílohy č.1 VZN č. 3/2016, 

 preukázanie plnenia kritérií podľa prílohy č. 2 výzvy. 

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

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

 

V Seredi dňa 10. novembra 2022 

                                                     

 

                                                                                  Ing. Martin Tomčányi 

                                                                                         primátor mesta  

 

 

SK – Výzva na dotáciu pre oblasť Šport je pripravená na 1.polrok 2023 keďže ešte nie je 

schválený rozpočet mesta a nevieme čo nás čaká. Taktiež treba určiť čiastku na prerozdelenie. 

Rovnako ako vo výzve pre mládež navrhujeme vypusti v bode 7 časť: 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 a upraviť: v prípade schválenia dotácie budú oprávnenými výdavkami 

výdavky od 01. 01. 2023  do 30. 06. 2023.  

mailto:skolstvo.sport@sered.sk
http://www.sered.sk/
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BV – Navrhujem čiastku 130 000€ na 1.polrok 2023. 

SK – Taktiež navrhujeme zapracovať do bodu 8: 8.1. Nákup športového oblečenia nie je 

oprávneným výdavkom projektu. 8.2. Oprávneným výdavkom pri zahraničnom sústredení je 

len 20% z nákladov. 

NK – Každý šport má svoje špecifikácie, nevidím opodstatnenie v obmedzovaní použitia 

pridelených finančných prostriedkov.  

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.107/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje termín realizácie projektu „Rozvoj 

telovýchovy a športu v prvom polroku 2023“: prvý polrok 2023  

Hlasovanie: 

Za  6    MF, SlK, BV, RS, MH, NK 

Proti            0 

Zdržal sa 0 

 

Uznesenie č.108/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje finančné zabezpečenie programu 

„Rozvoj telovýchovy a športu v prvom polroku 2023“ vo výške 130 000€. 

Hlasovanie: 

Za  6    MF, SlK, BV, RS, MH, NK 

Proti            0 

Zdržal sa 0 

 

Uznesenie č.109/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje termín realizácie projektu „Rozvoj 

telovýchovy a športu v prvom polroku 2023“ s predložením zúčtovania dotácie podľa prílohy 

č. 2 k VZN č.3/2016: bezodkladne po jej použití, najneskôr do 15.12.2023. 

Hlasovanie: 

Za  6    MF, SlK, BV, RS, MH, NK 

Proti            0 

Zdržal sa 0 

 

Uznesenie č.110/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje vypustenie časti v bode č.7: 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 a upraviť: v prípade schválenia dotácie budú 

oprávnenými výdavkami výdavky od 01. 01. 2023  do 30. 06. 2023,  

.Hlasovanie: 

Za  6    MF, SlK, BV, RS, MH, NK 

Proti            0 

Zdržal sa 0 

 

Uznesenie č.111/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ schvaľuje zapracovať do bodu 8 bod 8.1. 

Nákup športového oblečenia nie je oprávneným výdavkom projektu a bod 8.2. Oprávneným 

výdavkom pri zahraničnom sústredení je len 20% z celkových nákladov. 
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Hlasovanie: 

Za  0 

Proti            6    MF, SlK, BV, RS, MH, NK 

Zdržal sa 0 

Návrh neprešiel! 

 

Uznesenie č.112/2022 

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

poskytnutie dotácie na rok 2023 v rámci programu Rozvoja telovýchovy a športu v prvom 

polroku 2023 v znení schválených pozmeňujúcich návrhov. 

Hlasovanie: 

Za  6    MF, SlK, BV, RS, MH, NK 

Proti            0 

Zdržal sa 0 

 

Výzva mesta Sereď 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na prvý polrok 2023 pre oblasť športu                           

v zmysle 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“) 

V súlade s ustanoveniami  VZN č. 3/2016  

vyhlasuje mesto Sereď 

výzvu 

na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď, poskytnutú                                    
v prvom polroku 2023 na financovanie  projektov realizovaných v rámci programu  

„Rozvoj telovýchovy a športu v prvom polroku 2023.“ 

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: dotácie z rozpočtu mesta Sereď  

v celkovej výške 130 000 €.  

 

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:  prvý polrok 2023 



11 
 

 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 č. 3/2016:  bezprostredne po jej 

použití, najneskôr do 15.12. 2023 

7. Podmienky 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: 

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, 

 v prípade schválenia dotácie budú oprávnenými výdavkami výdavky od 01. 01. 2023  do 

30. 06. 2023,  

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

„DPH”).Ak je žiadateľ 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. Kritériá vplývajúce na výšku poskytnutej dotácie 

 Podrobný rozpočet po položkách  na prvý polrok 2023 v členení na všetky príjmy 

a výdavky. 

 Celkové hospodárenie žiadateľa v roku 2022 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 členov registrovaných na zväze, z toho s trvalým pobytom v Seredi, 

 počet aktívnych členov z celkového počtu registrovaných, 

 priemerný počet tréningových hodín týždenne, 

mailto:seredskenovinky@sered.sk
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 výšku členského príspevku na rok 2023, 

 uviesť či je žiadateľ vlastníkom ihriska umožňujúceho tréningy, 

 stručne popísať plánované akcie organizované žiadateľom (názov, úroveň, počet 

účastníkov, ...), 

 plánované športové súťaže iné (názov, úroveň, počet účastníkov, ďalšie info), 

 vypísať sumár akcií organizovaných žiadateľom v meste Sereď, alebo v spolupráci 

s mestom, 

 popísať, ako žiadateľ propagoval mesto Sereď, 

 vypísať dosiahnuté športové výsledky v roku 2022. 

Pri kolektívnych 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 členov registrovaných na zväze, z toho do 18 rokov, 

 počet družstiev ku dňu podania žiadosti, z toho registrovaných v súťažiach, 

 priemerný počet tréningových hodín týždenne u jednotlivých družstiev, 

 výšku členského príspevku na rok 2023, 

 účasť jednotlivých družstiev na súťažiach (názov, úroveň – miestna, okresná,     

   krajská, medzinárodná...), 

 dosiahnuté športové výsledky v roku 2022. 

 

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 do elektronickej schránky mesta Sereď 

prostredníctvom slovensko.sk. Žiadosť je potrebné zaslať aj mailom vo formáte Word                 

a Excel na skolstvo.sport@sered.sk, Rozhodujúci je termín doručenia žiadosti o dotáciu. 



Žiadosť o dotáciu musí obsahovať informácie podľa: 

 prílohy č. 1 VZN č. 3/2016, 

 preukázanie plnenia kritérií podľa prílohy č. 2A výzvy INDIVIDUÁLNE ŠPORTY, 

príp. prílohy č. 2B výzvy KOLEKTÍVNE ŠPORTY.   

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

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

V Seredi dňa 10. novembra 2022 

                                                                                  Ing. Martin Tomčányi 

                                                                                         primátor mesta  

 

 

 

mailto:skolstvo.sport@sered.sk
http://www.sered.sk/
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8. Rôzne 

SK – Bodom programu MsZ je aj dotácia pre ŠKF. Tento bod už bol prerokovaný na komisii 

dňa 05.09.2022 s prijatím uznesenia č.94/2022.  

SK – Bola ukončená rekonštrukcia bytového domu na Čepeňskej ul. 4305, kolaudácia by 

mala prebehnúť 29.11.2022.  

SK – Po úspešnom verejnom obstarávaní začala rekonštrukcia bytu na Nám. slobody 30/8. 

Termín ukončenia je 20.12.2022. 

SK – Uvoľnila sa nám garsónka na M.R.Štefánika. O možnostiach jej ďalšieho využitia Vás 

budeme informovať na ďalšom zasadnutí komisie. 

MF – Nemohla by byť ponúknutá jednému z nájomníkov na sociálnych bytoch, ktorý ma 

zmluvu na dobu neurčitú? 

ROZPRAVA 

 

Uznesenie č.113/2022 

Školská, športová a bytová komisia pri MsZ berie na vedomie informácie ohľadne bytov 

v majetku mesta Sereď. 

Hlasovanie: 

Za  6    MF, SlK, BV, RS, MH, NK 

Proti            0 

Zdržal sa 0 

 

9. Záver 

Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí a rozlúčila sa, 

keďže toto bolo posledné zasadnutie v takomto zložení. 

  

 

 

 

PaedDr. Slávka Kramárová, v.r. 

predsedníčka Školskej, športovej a bytovej komisie pri MsZ 

 

 

 

V Seredi dňa 08. 11. 2022 

zapísala: Vadovičová 


