
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 2022 

pre oblasť kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti a kultúrnej aktivity 

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

neskorších nariadení (ďalej len „VZN č. 3/2016“) 

V súlade s § 3VZN č. 3/2016 vyhlasuje mesto Sereď 

VÝZVU 

na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď, poskytnutú v roku 2022 
na financovanie  projektov realizovaných v oblasti kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti a kultúrnej aktivity 

1. Vyhlasovateľ výzvy:        mesto Sereď. 

2. Cieľ výzvy: podpora projektov realizovaných v oblasti kultúry, záujmovo-umeleckej 

činnosti a kultúrnej aktivity. 

3. Finančné zabezpečenie:  dotácia z rozpočtu mesta Sereď. 

4. 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. 

5. Termíny realizácie projektov:  kalendárny rok 2022

Doručenie žiadostí 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 (vrátane) 

6. Kritériá na poskytnutie dotácií:

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 2021 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.

7. Doručovanie žiadostí o dotáciu:

Žiadosti o dotáciu je potrebné doručiť v stanovenom termíne možným spôsobom: 
 poštou na adresu MsÚ v Seredi, Námestie republiky 1176/10, 926 01  Sereď alebo



osobne na pult prvého kontaktu MsÚ v Seredi  a v elektronickej podobe na podatelna@sered.sk alebo  
 prostredníctvom elektronickej schránky na e-Slovensko.sk.  

 
Rozhodujúci je termín doručenia žiadosti o dotáciu. 
 
Žiadosť o dotáciu musí obsahovať náležitosti podľa prílohy č. 1 VZN č. 3/2016. Posudzovanie žiadostí bude 
prebiehať v súlade s VZN č. 3/2016.  
Celé znenie VZN č. 3/2016, príloha č. 1 VZN č. 3/2016: Žiadosť o dotáciu mesta Sereď a príloha č. 2 VZN č. 
3/2016: Zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Sereď sú zverejnené na webovom sídle mesta 
www.sered.sk 
 
 
V Seredi, dňa 18.11.2021 
 
                                                   
                                                                                                           Ing. Martin Tomčányi v.r. 
                                                                                                                   primátor mesta  
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