
 
 Dôvodová správa  
 
Žiadosť OZ Deťom pre život 
 
     Na Mestský úrad v Seredi bola dňa 13.6.2017 doručená žiadosť Občianskeho 
združenia Deťom pre život, Bratislava o podporu pre charitatívny projekt „Na 
bicykli deťom pre život 2017“. Výťažok zbierky bude použitý na rekondičné 
pobyty pre rodiny s onkologicky chorým dieťaťom, združenie chce pokračovať 
vo financovaní individuálnej dopravy pre detských onkologických pacientov 
zdarma po celom Slovensku a zároveň podporovať aj detské onkologické 
oddelenia v konkrétnych nemocniciach. Mestské zastupiteľstvo už niekoľkokrát 
podporilo tento projekt. Navrhujeme MsZ podporiť tento projekt sumou 300 €, 
tak ako minulý rok. Pelotón cyklistov bude prechádzať cez mesto Sereď 17.júna 
2017.  
     V zmysle § 10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta rozhoduje 
primátor mesta o poskytnutí finančného daru do výšky 100 € právnickým 
osobám. O poskytnutí vyššieho finančného daru rozhoduje Mestské 
zastupiteľstvo v Seredi. Zdroj v rozpočte mesta Sereď je položka reprezentačné 
výdavky.  
 
Žiadosti na podporu investícií: 
 
Žiadosť Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 
Žiadosť Rady rodičov pri ZŠ J. A. Komenského 
 
     Dňa 7.6.2017 bola na Mestský úrad v Seredi doručená žiadosť Cirkevného 
zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Trnava, 
dcérocirkev Sereď o finančnú výpomoc. Finančné prostriedky žiadajú na 
dostavbu kostola budovaného na Dolnomajerskej ulici v Seredi. 
MsZ v Seredi schválilo uznesením č. 99/2010 zo dňa 15.6.2010 predaj pozemku 
o výmere 550 m2 za cenu 44 €+DPH/m2 pre Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania. Toto uznesenie bolo dňa 5.8.2010 zrušené a prijaté 
nové uznesenie č. 135/2010 kde bola schválený predaj pozemku za cenu 10 € + 
DPH/m2. Toto bolo aj zrealizované.  
     Dňa 6.6.2017 bola na Mestský úrad v Seredi doručená žiadosť Rady rodičov 
pri ZŠ J. A. Komenského v Seredi. Predmetom žiadosti je poskytnutie 
finančného príspevku vo výške 12 tis. € na úpravu vnútro bloku budovy B 
(bývalej ZŠ P. O. Hviezdoslava). 
 
     V zmysle § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov sa môžu dotácie z rozpočtu mesta 
poskytovať právnickým osobám za podmienok ustanovených VZN len na 



podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných 
a verejnoprospešných účelov. V rozpočte mesta sa prostriedky na dotácie 
rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia. Podliehajú ročnému 
zúčtovaniu s rozpočtom mesta a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh 
mesta. Podmienky poskytovania dotácií upravuje VZN č. 3/2016 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu mesta Sereď.  
     Žiadosti neboli podané postupom, ktorý upravuje VZN č. 3/2016 a nie sú 
v rozpočte mesta vytvorené zdroje na financovanie týchto projektov. Jednou z 
možnosti ako dať príspevok  pre ZŠ J. A. Komenského je zaradiť tento projekt 
do bodovania investícií pre budúci rok do kapitálových výdavkov škôl, resp.  
mesta. Samozrejme by bolo dobré vedieť celkové rozpočty oboch investícii.  

 

 

 

  


