
Dôvodová správa 

 
 
              V súlade s par. 11 ods. 4 písm. b zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v platnom 
znení podliehajú všetky zmeny rozpočtu mesta schvaľovaniu Mestským zastupiteľstvom 
a par. 14 ods. 2 písm. a/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladáme návrh na uznesenie 
týkajúce sa rozpočtových opatrení na rok 2011. 
 
Rozpočtové opatrenia budú zapracované do rozpočtu pri najbližšej pripravovanej zmene 
rozpočtu. Potreba  prijatia uznesení k budúcim zmenám rozpočtu vyplýva najmä z týchto 
skutočností: 
 
       1/ Mesto Sereď bolo úspešné pri žiadosti o grant v rámci Grantového programu  MK SR 
na rok 2011 Program 1.1. – Obnovme si svoj dom. Predmetom projektu je pokračovanie 
v rekonštrukčných prácach interiéru a exteriéru objektu renesančných kazemát v bastióne 
seredského kaštieľa, bývalého vodného hradu Šintava, na výstavnú sieň (galériu výtvarného 
umenia).  Celková výška grantu je: 15 000  € a celková výška výdavkov: 21 000 €. 
Podmienkou poskytnutia grantu je vytvorenie vlastných zdrojov v čiastke: 6 000 €. 
   
       2/  V rozpočte MŠ Komenského je vyčlenená čiastka 10 000 € a v rozpočte ZŠ 
Komenského čiastka 5 000 € na rekonštrukčné a modernizačné práce súvisiace s prestavbou 
ŠKD a CVČ. Nakoľko tieto práce realizovalo mesto je potrebné presunúť tieto  prostriedky 
v celkovom objeme 15 000 € do rozpočtu mesta. 
 
 
      3/  V rozpočte mesta na rok 2011 nie sú uvedené finančné zdroje  resp. nie sú postačujúce 
na pokrytie výdavkov v II. polroku 2011. Ide predovšetkým o tieto výdavky : 

a) výdavky spojené s verejným obstarávaním stavebných prác (súvislé a bežné opravy 
MK a rekonštrukcia svetelnej križovatky pri Hutníku) dodávateľským spôsobom.  

b) na úhradu príspevkov novonarodeným deťom v zmysle VZN 
c) na bežné transfery športovým klubom  
d) spojené s výsadbou a ošetrením drevín ( účelové prostriedky v zmysle vydaného 

rozhodnutia o zabezpečení náhradnej výsadby 
 
 
       4/ Návrh uznesení na úseku vzdelávania vyplýva z potreby nákupu uzatváracie ventilu na 
ZUŠ a z dôvodu úhrady vyúčtovacej faktúry z plyn v MŠ Komenského pri ukončení nájmu na 
Jesenského ulici. 
 
        5. Je potrebné tiež doriešiť financovanie vydávania Seredských noviniek v I. polroku – 
vydavateľom bol Dom kultúry a zdroje sú uvedené v rozpočte mesta 
 
        6.  V rozpočte Domu kultúry nie  je okrem noviniek doriešené ani financovanie 
zvýšených výdavkov  s organizovaním 12. ročníka  Seredského hodového jarmoku. 
 
 
                
 
 


