
 

V Ý Z V A    M E S T A    S E R E Ď 

na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu 

mesta Sereď  na rok 2020 

v zmysle VZN  č. 3/2016  o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď 

 
Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné doručiť najneskôr 

                                 do 24. januára  2020 (vrátane) do 12.00 hod. 
 

K r i t é r i á 

na poskytnutie dotácií pre oblasť kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti 

a kultúrnej aktivity 

 
1. doba existencie skupiny alebo činnosti jednotlivca a zameranie činnosti,  

2. najvýznamnejšie výsledky dosiahnuté za posledné obdobie, 

3. podiel skupiny alebo jednotlivca na kultúrno-spoločenskom živote mesta, 

4. prínos skupiny alebo jednotlivca na kladnej reprezentácii mesta v regióne i mimo neho, 

5. zabezpečenie vlastných prostriedkov na spolufinancovanie projektov, predloženie  rozpočtu za 

prechádzajúci kalendárny rok, 

6. realizácia propagácie mesta ako poskytovateľa dotácie, zverejnenie aktivít žiadateľa 

realizovaných s finančnou podporu mesta v roku 2019 na webovej stránke Seredských 

noviniek, 

7. projekty zamerané na rozvoj kultúry a reprezentáciu mesta v kultúrnej oblasti, 

8. na túto výzvu žiadateľ môže podať len jednu žiadosť; v opačnom prípade, t. j. ak žiadateľ 

podá dve a viac žiadostí v rámci tejto výzvy, budú všetky jeho žiadosti z rozhodovacieho 

procesu vylúčené. 

9. žiadateľ predloží splnenie povinnosti doplniť údaje do registra MNO v súlade zákona č. 

346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a                     

doplnení niektorých zákonov. 

 

Doručenie žiadostí o dotáciu: do 24.01.2020 do 12.00. hod. 

Posudzovanie žiadostí: do 04.02.2020 

Oznámenie výsledkov procesu schvaľovania žiadostí: do 14 dní od zasadnutia Sociálnej 

a kultúrnej komisie, ktorá bude posudzovať žiadosti 

Uzatváranie zmlúv a ich zverejnenie: do 27.03.2020 

Poukázanie dotácie na účet žiadateľa: do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

Predloženie vyúčtovania dotácie: do 15.12.2020 

 
Žiadosti o dotáciu je potrebné doručiť v stanovenom termíne písomne na adresu MsÚ 
v Seredi, osobne na pult prvého kontaktu MsÚ v Seredi alebo v elektronickej podobe na 
podatelna@sered.sk. Rozhodujúci je termín doručenia. 
 
V Seredi, dňa 14.11.2019                                                            Mgr. Pavlína Karmažínová 
                                                                                             predseda sociálnej a kultúrnej komisie 

mailto:podatelna@sered.sk

