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Výzva mesta Sereď 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021 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 zverejňuje mesto Sereď 

výzvu 

na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď, poskytnutú v roku 2021                             
na financovanie  projektov realizovaných v rámci programu  

„Podpora a rozvoj mládežníckych aktivít v roku 2021“. 

Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné doručiť najneskôr 

 do 15. januára 2021 (vrátane) do 12.00 hod. 

 

1. Vyhlasovateľ programu:             Mesto Sereď 

2. Cieľ programu:              Podpora organizovania aktivít zameraných na mládež 

3. Cieľové skupiny v programe:      Deti, mládež a dospelí  

4.  Finančné zabezpečenie programu: Dotácia z rozpočtu mesta Sereď 

5.  Termíny realizácie projektov:  kalendárny rok 2021 

 doručenie žiadosti o dotáciu: do 15. 01. 2021 (vrátane) do 12.00 hod 

 posudzovanie žiadostí:  február 2021 o 15.30 hod  

 uzatváranie zmlúv:   do 31. 03. 2021 (vrátane) 

 predloženie zúčtovania dotácie podľa prílohy č. 2 k VZN 3/2016:  do 15.12. 2021 

6.  Podmienky: 

 Žiadateľ nemá voči Mestu Sereď alebo  mestom zriadeným alebo založeným 

organizáciám záväzky po lehote splatnosti. 

 Voči žiadateľovi nebol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, nie je voči nemu začaté 

konkurzné konanie, alebo povolená reštrukturalizácia, ani nebol zamietnutý návrh, 

alebo nebolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, nie je v likvidácii   

a nie je vedená exekúcia na jeho majetok podľa osobitného predpisu. 

 Žiadateľovi nebol uložený zákaz prijímať dotácie. 
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 Ak je príjemca dotácie registrovaným platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len 

„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. 

 Realizátor projektu bude povinný po schválení celkovej sumy dotácie zaslať 

poskytovateľovi presnú špecifikáciu použitia dotácie s konkrétne uvedenými sumami                

a položkami. Upravený rozpočet bude prílohou zmluvy. Pri vyúčtovaní bude tento 

rozpočet použitý ako podklad ku kontrole čerpania dotácie. 

 Realizátor projektu je povinný v príslušných propagačných materiáloch a na 

viditeľnom mieste spojenom s realizáciou projektu umiestniť informáciu v znení: „ 

PROJEKT JE REALIZOVANÝ S FINANČNOU POPOROU MESTA SEREĎ”         

+ uverejní k textu logo mesta Sereď. Realizátor projektu je povinný  aktualizovať 

informácie o organizácií na www.sered.sk a minimálne 2 krát v priebehu roka zaslať 

informácie o činnosti organizácie na mail seredskenovinky@sered.sk za účelom 

zverejnenia v internetovej forme Seredských noviniek. 

7. Doručovanie žiadostí o dotáciu: 

Žiadosti o dotáciu je potrebné doručiť v stanovenom termíne písomne na pult prvého 
kontaktu MsÚ v Seredi a v elektronickej podobe vo formáte Word a Excel na 
skolstvo.sport@sered.sk, alebo prostredníctvom elektronickej schránky na e-Slovensko.sk. 
Rozhodujúci je termín doručenia. 

 

8. Kritéria vplývajúce na výšku poskytnutej dotácie 

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

členov do 18 rokov 

 Výška členského príspevku 

 Podrobný prehľad aktivít z roku 2020 aj s uvedenými zdrojmi financovania aktivít 

(názov aktivity, počet zúčastnených, z toho členov, zdroje financovania a výšku, popis 

aktivity) 

 Plánované činnosti v roku 2021 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  

9. Pokyny k vypracovaniu žiadosti o dotáciu  

Žiadosť o dotáciu musí obsahovať: 

a)  informácie podľa prílohy č. 1 VZN mesta Sereď 3/2016: 

 Presnú identifikáciu žiadateľa (prijímateľa) – jeho názov, IČO 

 Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu

 Adresu žiadateľa, resp. sídlo organizácie

http://www.sered.sk/
mailto:seredskenovinky@sered.sk
mailto:skolstvo.sport@sered.sk
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 Bankové spojenie

 Tel., fax, mail

 Názov projektu

 Účel použitia dotácie

 Celkový rozpočet projektu

 Požadovanú výšku dotácie

 Miesto a dátum realizácie projektu

 Popis projektu, ktorý musí obsahovať – ciele projektu, cieľové skupiny, popis   

realizácie projektu a jeho prínos do budúcnosti 

 Rozpočet po položkách príjmov a výdavkov projektu 

 Čestné vyhlásenie

 Materiály ( články, fotografie, webové odkazy), v ktorých OZ propagovalo Mesto     

Sereď v predchádzajúcom roku ( ak v tomto roku žiadateľ bol príjemcom dotácie                        

z rozpočtu mesta Sereď) 

 Príjemca dotácie informuje mesto Sereď, či je registrovaným platcom dane z 

pridanej       

hodnoty.



 V prípade ak žiadateľ nebol v minulosti príjemcom dotácie, alebo prišlo u žiadateľa 

počas roka 2020 k akejkoľvek zmene k žiadosti doloží aj: 

 kópiu Zmluvy o účte žiadateľa v banke  

 kópiu dokladu o ustanovení, resp. voľbe štatutárneho orgánu  

 pri združeniach kópiu stanov, resp. iný doklad, z ktorého 

je zrejmé, o aký typ združenia ide 

b)  preukázanie plnenia kritérií podľa prílohy č.3 výzvy 

 Celkový počet členov združenia, z toho s trvalým pobytom v Seredi a počet členov 

do 18 rokov 

 Podrobný prehľad realizovaných aktivít v roku 2020 obsahujúci popis aktivity aj                              

 s prehľadom celkového finančného čerpania

 Prehľad plánovaných aktivít v roku 2021 (názov, popis aktivity, ciele aktivity,                

prehľad finančného čerpania,  časová frekvencia aktivity, predpokladaný počet   

zúčastnených) 

 Výška nájomného potrebného na pravidelnú činnosť 

 

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 09. novembra 2020 

                                                                                Ing. Martin Tomčányi, v.r.  

                                                                                         primátor mesta  

http://www.sered.sk/

