
 
 

na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2012 v zmysle VZN mesta 

Sereď č. 5/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Sereď 
 

 
 

1. skupina:  Oprávnenosť na posudzovanie žiadostí  

a) Predloženie dokladu o registrácii Občianskeho združenia /OZ/                              

na Ministerstve vnútra SR a aktuálnych stanov. 

b) Preukázanie propagácie mesta Sereď v prípade obdržania dotácie v roku 2011 

(doložiť fotografie, články, linky,… ) 

c) Žiadosť o dotáciu môžu predložiť občianske združenia, ktorých hlavná 

činnosť je zameraná v zmysle § 2 ods. 2, 3 VZN č. 5/2006 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu Mesta Sereď s výnimkou tých, ktorí majú ťažiskovú činnosť, alebo 

predmet aktivity, na ktorú dotáciu žiadajú zameraný   na šport a kultúru, 

zdravotníctvo a sociálne veci.  

d) Školská a športová komisia sa bude zaoberať len žiadosťami adresovanými 

výlučne pre oblasť  mládeže. Nesprávne adresované žiadosti podľa zamerania 

nebudú postúpené na rokovanie inej komisie. 

e) Žiadosť o dotáciu je potrebné spracovať podľa formuláru, ktorý tvorí prílohu 

č. 1  VZN č. 5/2006 a doručiť v písomnej podobe na pult prvého kontaktu                

a v elektronickej podobe na adresu skolstvo.sport@sered.sk v termíne                           

do 28. februára 2012. 

f) K vypracovanej žiadosti je potrebné vyplniť aj tabuľku z 2. skupiny kritérií.  

 

2. skupina: Kritériá rozhodujúce o výške poskytnutej dotácie 

a) Počet členov ku dňu podania žiadosti, z toho členov do 18 rokov 

b) Výška členského príspevku 

c) Podrobný prehľad aktivít z roku 2011 aj s uvedenými zdrojmi financovania 

aktivít (názov aktivity, počet zúčastnených, z toho členov, zdroje financovania 

a výšku, popis aktivity) 

d) Plánované činnosti v roku 2012 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  

                                                                         
                                                                                            Ing. Norbert Kalinai, v.r. 

                                                                      predseda Školskej a športovej komisie pri MsZ 

 

Termín predkladania projektov na rok 2012 

je do 28. februára 2012 
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