
Dôvodová správa 
 
        V súlade s par. 11 ods. 4 písm. b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  podlieha 
schvaľovanie rozpočtu i jeho zmien  mestskému zastupiteľstvu.  
         Rozpočet mesta Sereď na rok 2014 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi uznesením 
MsZ č.279/2013 zo dňa 10.12.2013 písm. C. 
        Dňa 18.2.2014 boli uznesením MsZ č. 11/2014 schválené rozpočtové opatrenia 1. zmeny 
rozpočtu  a 15.4.2014 to boli uznesením MsZ č. 55/2014 schválené rozpočtové opatrenia            
2. zmeny rozpočtu na rok 2014.  
          Dňa 25.4.2014 boli v zmysle § 14 ods. 1 a ods. 2 písmená b) a c)  zákona 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vykonané 
rozpočtové opatrenia k 3. zmene rozpočtu na rok 2014 (viď. Prílohu č. 4) 
          Primátor mesta schválil dňa  29.4. 2014 v zmysle § 14 ods. 2 písmeno a zákona 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 
a v súlade s uznesením MsZ v Seredi č. 12/2014 zo dňa 18.2.2014 rozpočtové opatrenia                    
4. zmeny rozpočtu na rok 2014 (viď. Prílohu č. 5). 
         Predmetom 5. zmeny rozpočtu sú  rozpočtové opatrenia zohľadňujúce nasledovné  
skutočnosti: 
 zahrnutie do rozpočtu nových dotácií : 

    -   schválenej dotácie  na územnoplánovaciu dokumentáciu 
    -   predpokladaných dotácií z Ministerstva financií  na havarijné opravy budov  
        (Špeciálna ZŠ na Fándlyho ul.,    schodisko Domu kultúry) 
    -  dotácií z Enviromentálneho fondu na zateplenie a modernizáciu budov 
        (zasadačka MsÚ, objekt na ul. Novomestkej- ZŤP) 

 aktualizácia niektorých príjmových aj výdavkových položiek na základe  skutočnosti 
za obdobie k 30.4.2014 a vytvorenie zdrojov na úhradu niektorých bežných výdavkov, 
ktoré neboli rozpočtované príp. boli rozpočtované v nižšej čiastke ako sa predpokladá 
v skutočnosti  (vyššie správne poplatky na úseku stavebného úradu, zvýšenie rozpočtu 
na položkách súvisiacich s výpočtovou technikou, službami , servisom, opravami 
a údržbami dopravných prostriedkov, odstupným, poskytnutím transferovo na šport, 
bankovou zárukou a pod.)  

 z dôvodov zabezpečenia starostlivosti o zeleň v meste Sereď je potrebné vytvoriť 
zdroje na nákup výkonnej  kosačky  

 presun prostriedkov v rámci výdavkov na vzdelávanie – z bežného do kapitálového 
rozpočtu (rekonštrukcia a modernizácia )  

 zaradenie investičnej akcie – chodník ul. Jesenského  a Komenského  
 aktualizácia príjmových položiek v rámci rozpočtu Domu kultúry  
 zvýšenie rozpočtu MŠ Komenského na položkách mzdy a odvody a tiež zvýšenie 

výdavkov o prekročené rozpočtované príjmy  
 zvýšenie rozpočtu ZUŠ o odchodné 
 zapracovanie do rozpočtu grantu poskytnutého z Transpetrolu a jeho použitia na 

výdavky spojené s prevenciou 
  použitie rezervného fondu na financovanie nekrytých kapitálových výdavkov 

 
       Prehľad o celkovom  predloženom návrhu na  5. zmenu rozpočtu  je uvedený  
v tabuľkových prílohách č. 1 a 2. Prílohy 3a, 3b ,3c a 3d  obsahujú rozpočtové opatrenia 
navrhované rozpočtovými organizáciami. Prílohy č. 4 a 5 tvoria rozpočtové opatrenia za 
mesiac apríl 2014. 
         Návrh na uznesenie obsahuje aj doplnenie uznesenia k výsledku hospodárenia za rok 
2009 o  vysporiadanie zostatku prebytku finančných operácií . 
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