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Vzhladom na rozporuplne informacie siriace sa medzi obcanrni o dianí na poslednom zasadnutí Skolskej, 
sportovej a bytovej komisie pri MsZ v Seredi, konanej dna 22.1.20 18, V as ziadam o upresnenie sposobu 
hlasovania pri pridelovani dotacii z verejnych financnych zdrojov jednotlivym ziadatelom - otazkd: 

Prebehlo hlasovanie clenov komisie o dotaciach jednotlivo ku kazdemu ziadatelovi? Alebo sa hlasovalo 
jednym hlasovaním o viacerych dotaciach (vsetkych dotaciach)? 

Dalej prosíme upresnit informaciu, kto konkretne a z akeho dovodu menil zauzivanu prax posudzovania 
rozdelovanych dotacii? Prosíme uviest meno osoby a jej postavenie vo vztahu ku Skolskej, sportovej a 
bytovej komisii a inym verejnym funkciam zastavanym v meste Sered. 

Dakujeme za poskytnute informacie 

Milos Majko 
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Mesto Sered' 
Námestie republiky 1176/10, 926 Ol SEREĎ 

Naše číSlo 
1543/380/2018 

Reporter24 

92601 Sereď 

Vybavuje 
Mgr. Silvia Kováčová 

Vec: Žiadost' o poskvtnutie informácie - odpoved' 

Miesto, dátum 
Sereď, 05. 02 .. 2018 

Na základe Vašej žiadosti zo dňa 30. OL 2018 Vám oznamujeme nasledovné: 

l. Prebehlo hlasovanie členov komisie o dotáciách jednotlivo ku každému žiadateľovi? Alebo 
sa hlasovalo jedným hlasovaním o viacerých dotáciách (všetkých dotáciách)? 

Hlasovanie členov komisie prebehlo nasledovne: 
Jedno hlasovanie o predloženom návrhu pre oblasť podpory práce s mládežou a jedno 
hlasovanie o predloženom návrhu pre oblasť športu a telesnej kultúry. 

2. Kto konkrétne a z akého dôvodu menil zaužívanú prax posudzovania rozdeľovaných 
dotácií? Prosíme uviesť meno osoby a jej postavenie v vzťahu ku školskej, športovej 
a bytovej kmnisii a iným verejným funkciám zastávaným v meste Sereď. 

Spôsob spracovania návrhov na prerozdelenie finančných prostriedkov nie je stanovený ani 
vo VZN ani vo schválených kritériách a výzve na predkladanie žiadostí, je odsúhlasený 
vždy na zasadnutí komisie, ktorej programom je prerozdeľovanie f'mančných prostriedkov. 

Spôsob posudzovania a spracovania návrhu na rozdelenie dotácií na rok 2018 odsúhlasili 
členovia školskej, športovej a bytovej komisie na svojom zasadnutí dňa 22. OL 2018 na 
návrh Róberta Starečka. 

Vyjadrenie p. poslanca Starečka k dôvodu predloženia uvedeného návrhu: 

"Po preštudovaní predložených žiadostí som spracoval návrh na prerozdelenie finančných 
prostriedkov a tento som predniesol na schválenie komisií." 

Róbert Starečekje členom Školskej, športovej a bytovej komisie pri MsZ v Seredi a zastáva 
verejnú funkciu poslanca Mestského zastupiteľstva v Seredi. 

S pozdravom 

Na vedomie: 
Miloš Majko, redakcia Seredonline 

Telefón.: +421- 31-789 2392 
Fax: +421-31-7892447 
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