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Výzva mesta Sereď 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre oblasť rozvoja mesta 

Sereď a životného prostredia v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď 

č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení neskorších nariadení  

 

V súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 3/2016 o 

poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení neskorších nariadení(ďalej len ako 

„VZN č. 3/2016“) zverejňuje mesto Sereď 

 

výzvu 

 

na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď, poskytnutú v roku 2022                             
na financovanie  projektov realizovaných v rámci programu 

 

„Podpora a rozvoj aktivít pre oblasť rozvoja mesta Sereď a životného 
prostredia v roku 2022“. 

 

1. Vyhlasovateľ programu: mesto Sereď. 

2. Cieľ programu: podpora organizovania aktivít zameraných na 

rozvoj mesta Sereď a životné prostredie. 

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 2022 

 doručenie žiadosti o dotáciu:  do 17. 01. 2022(vrátane) 

 posudzovanie žiadostí o dotáciu:  február 2022  

 uzatváranie zmlúv o poskytnutí dotácie:  do 31. 03. 2022 (vrátane) 

 predloženie zúčtovania dotácie podľa prílohy č. 2 k VZN č. 3/2016:  do 15.12. 2022 

 

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 

2021 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 
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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, 

 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, 

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

len „DPH”).Ak  je príjemca dotácie 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 prípadných propagačných materiáloch 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 

 História žiadateľa (občianskeho združenia) 

 Počet členov žiadateľa (združenia) 

 Spoluúčasť žiadateľa  (združenia) na projekte 

 Prínosy projektu do budúcnosti  (záber projektu pre mesto Sereď a jej obyvateľov) 

 

9. Doručovanie žiadostí o dotáciu: 

Žiadosti o dotáciu je potrebné doručiť do 17. 01. 2022 (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 v elektronickej podobe vo formáte Word 

a Excel na podatelna@sered.sk, alebo do elektronickej schránky mesta Sereď 

prostredníctvom slovensko.sk. Rozhodujúci je termín doručenia žiadosti o dotáciu. 

 

Žiadosť o dotáciu musí obsahovať informácie podľa prílohy č. 1 VZN č. 3/2016. 

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

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

V Seredi dňa 18. novembra 2021 

     - podpísané - 

                                                                                Ing. Martin Tomčányi, v.r.  

                                                                                         primátor mesta  
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