
Informatívna správa 
o plnení rozpočtu mesta Sereď k 30.06.2014 

 
  

         Rozpočet mesta Sereď na rok 2014 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi 
uznesením MsZ č.279/2013 zo dňa 10.12.2013 písm. C. 
          V priebehu 1. polroku 2014 boli schválené rozpočtovými opatreniami tieto 
zmeny rozpočtu mesta Sereď na rok 2014:  

• dňa 18.2.2014 boli uznesením MsZ č. 11/2014 schválené rozpočtové 
opatrenia  1. zmeny rozpočtu  

• dňa 15.4.2014 boli uznesením MsZ č. 55/2014 schválené rozpočtové 
opatrenia   2. zmeny rozpočtu  

•  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  

•  dňa  29.4. 2014 schválil primátor 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  

•  dňa 17.6. 2014 schválilo MsZ uznesením č. 108/2014 rozpočtové opatrenia  
5. zmeny rozpočtu . 

 
Prehľady príjmov a výdavkov a ich percentuálne plnenie k 30.6.2013 sú uvedené 
v Prílohe č. 1.  
 
PRÍJMY:  
                     
Prehľad o skutočne dosiahnutých príjmoch za obdobie I. polroka 2014 a porovnanie 
s rovnakým obdobím roku 2013  je uvedené v nasledovnej tabuľke: 

 
 Rozpočet              

po úpravách   
 na rok 2014 

Plnenie rozpočtu 
               k 

Rozdiel 
r.2014-2013 

% 
plnenia   
rozpočtu 

 
Príjmové ukazovatele: 30.6.2013 30.6.2014 
 
Bežné príjmy(bez RO): 

 
7 367 023 

 
3 959 193 

 
3 950 491 

 
-8 702 

 
53,6 

      
Daňové príjmy spolu: 4 808 300 2 569 242 2 602 796 33 554 51,1 
      v tom:      
113 Podiel daní 3 530 000 1 767 935 1 746 583 -21 352 49,5 
121 Daň z nehnuteľností 818 000 484 507 544 744 60 237 66,6 
133 Dane z špecific. služby 460 300 316 800 311 469 -5 311 67,7 
      
Nedaňové príjmy spolu: 533 070 363 782 217 701 -146 081 40,8 
      v tom:        
211 Príjmy z podnikania 80 000 99 900 0 -99 900 - 
212 Príjmy z vlastníctva 164 100 117 938 84 883 -33 055 51,7 
221 Administratívne poplatky 116 800 41 093 59 891 18 798 51,3 
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222 Pokuty a penále 22 100 11 376 8 204 -3 172 37,1 
223 Popl. a platby z náhod.    
       predaja tovarov a   služieb 

102 470 58 763 48 679 -10 084 47,5 

229 Ďalšie admin. a iné popl.     1 000 464 1 152 688 115,2 
240 Úroky 2 000 6 168 1 808 -4 360 90,4 
292 Ostatné príjmy 44 600 28 080 13 084 -14 996 23,3 
      
Bežné transfery spolu: 2 025 653 1 026 169 1 129 994 103 825 55,8 
      
Vlastné bežné príjmy RO 368 794 265 946 246 233 -19 713 66,8 
   -  Dom kultúry 114 126 86 670 73 094 -13 576 64,0 
    - školy  254 668 179 276 173 139 - 6 137 68,0 
      
Kapitálové príjmy mesta: 166 000 207 583 150 048 -57 535 90,4 
233 Predaj pozemkov 20 000 43 762 12 738 -31 024 63,7 
231 Príjem z predaja majetku 146 000 162 098 137 310 -24 788 94,0 
239 Ďalšie kapitálové príjmy - 1 723 - -1 723 - 
      
Kapitálové príjmy RO: 25 000 29 700 0 -29 700 - 
      

Kapitál. granty a transfery: 549 680 73 455 0 -73 455 - 
      
Príjmové finan. operácie 954 767 396 590 309 323 -87 267 32,4 
      
  Zostatok prostriedkov 309 323 16 590 309 323 292 733 100,0 
  Prevody prostr. z peňaž. fondov 645 444 380 000 0 -380 000 - 
      
ÚHRN PRÍJMOV                    9 431 264 4 932 467 4 656 095 -276 372 49,4 

                        
                Ako môžeme vidieť z prechádzajúceho prehľadu  za obdobie od 1.1.2014 – 

30.6.2014 tvorili skutočné celkové príjmy čiastku 4 656 095  €, čo predstavuje 
plnenie rozpočtu príjmov na  49,4  %.  
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           A/ Bežné príjmy    
 
          1. MESTO bez RO   
 
           Podstatnú časť bežných príjmov mesta Sereď za obdobie  I. polroku  2014 – 
až  65,9  %  tvorili daňové príjmy,  ktoré boli z časového hľadiska plnené  na  51,1 %.      
                                   

                             
 

 Z daní:  
 

1. Príjmy z podielových daní - tvoria najväčšiu časť bežných príjmov za                      
1. polrok 2014 a čiastka 1 746 583 € predstavuje 49,5 % plnenie rozpočtu tejto 
príjmovej položky na rok 2014.  
 
                      

  Január Február  Marec Apríl Máj Jún Spolu 
Rok 2011 399 448 343 614 279 181 354 919 132 321 111 368 1 620 851 
Rok 2012 412 182 289 798 291 245 316 198 280 151 84 446 1 674 020 

Rok 2013 414 912 347 527 301 117 319 103 207 738 177 538 1 767 935 

Rok 2014 394 055 342 627 270 458 350 178 182 904 206 361 1 746 583 
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2. Daň z nehnuteľností:  príjmy za 1. polrok dosiahli výšku 544 744 t. j . 66,6% 
z plánovaných celoročných príjmov a ich objem bol o 60 237 € vyšší ako 
v rovnakom období predchádzajúceho roku. Druhá splátka daní 
z nehnuteľností je splatná 30.9.2014. 

3. Dane za špecifické služby, ktoré tvoria najmä tieto položky:  
 Daň za psa –  k 30.6.2013 bola dosiahnutá skutočnosť 12 105 € , čo 

predstavuje  plnenie rozpočtu na 80,7 % .  
 Daň za ubytovanie – nerozpočtovaná položka bola v skutočnosti 

zaznamenaná v čiastke 427 € 
  Poplatky za užívanie verejného priestranstva– skutočné plnenie 

uvedenej položky v čiastke 20 043 € tvorili príjmy najmä za  užívanie 
verejného priestranstva na parkovanie na verejnom priestranstve, pod 
terasy a pod. 

 Poplatky za komunálny odpad-  skutočné príjmy boli dosiahnuté  
k 30.6.2014 v čiastke 260 622 € , čo predstavuje 63,6 % z celkových 
rozpočtovaných príjmov na tento rok.  Poplatok je splatný do 30.9.2014.  

 Za umiestnenie jadrového zariadenia – Slovenské elektrárne 
Bratislava zaplatili mestu Sereď vyrubenú miestnu daň za umiestnenie 
jadrového zariadenia v Jaslovských Bohuniciach v čiastke   18 272 €. 
 

 Nedaňové príjmy:  
 
        Druhú skupinu  bežných príjmov s podielom 5,5 %  tvorili v I. polroku 2014  
nedaňové príjmy. Ich celkový objem dosiahol čiastku  217 701  €.                                    
(Súčasťou rozpočtu tejto príjmovej skupiny je aj podiel na zisku v záujmovom 
združení Komplex, ktorý  nebol v za sledované obdobie zaslaný na účet mesta). 
Skutočné príjmy tvorili: 
1. Príjmy z vlastníctva:  Za prenájom pozemkov, budov, priestorov , nájomných 

bytov, hrobových miest a od  roku 2013 aj predajnej plochy na  SHJ bol 
skutočný príjem do rozpočtu mesta v 1. polroku 2014 v čiastke 84 883 €.  

2. Administratívne poplatky: Podstatnú časť rozpočtu administratívnych 
poplatkov tvoria správne poplatky za výherné automaty s rozpočtovanou 
čiastkou 81 000 €.  Tieto príjmy budú plnené najmä v novembri a v decembri, 
kedy sa vydávajú povolenia na prevádzkovanie výherných automatov  na 
nasledujúci rok. Za 1. polrok bol príjem z týchto správnych poplatkov v čiastke 
34 000 €.  Okrem poplatkov zaplatených pri vydávaní povolení na 
prevádzkovanie výherných automatov boli za I. polrok vyberané mestom 
v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych   poplatkoch  ostatné správne 
poplatky – matrika (1 197 €), overovanie podpisov (6 325 €), rybárske lístky 
(140 €) , stavebný úrad  (16 955 €) a pod. 

3.  Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb- zahŕňajú v I. polroku 
2014 najmä príjmy za odvysielanie relácií v MR v čiastke  1 155 €, príjem za 
napojenie na PCOO   v čiastke  11 966 €,  príjmy za opatrovateľskú službu             
24 759 €  , príjmy zo separovaného odpadu v čiastke 8 782 , príjmy za 
refundácie energií v čiastke 1 306 €, príjmy z používania verejného WC  645 € 
a  príjmy z predaja prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku 
v čiastke  66 €.                

4.  Úroky: Pravidelným ukladaním a zhodnocovaním peňažných prostriedkov  
rezervného fondu mesta boli za 1. polrok 2014 dosiahnuté príjmy z úrokov 
v čiastke 1 808 €. 
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5.  Ostatné príjmy: - výťažky z lotérií, dobropisov a refundácie výdavkov , 
náhrady škôd a podobné príjmy dosiahli úroveň 13 084 €.                

           
     Bežné transfery:    

 
           Vo  forme bežných transferov poskytnutých z rôznych orgánov štátnej správy,  

    štátneho rozpočtu a fondov boli mestu Sereď poskytnuté finančné prostriedky  
    v úhrnnej čiastke  1 129 994 € . Uvedená čiastka je o 103 825 € vyššia  ako bola  
    v rovnakom období roku 2013 a pozostáva  z nasledovných zložiek: 

          1. Na úhradu výdavkov škôl , ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď a na 
činnosť spoločného školského úradu, boli z Ministerstva vnútra  SR poskytnuté 
prostredníctvom Okresného úradu Trnava zo štátneho rozpočtu SR v rámci dotácii 
na prenesené kompetencie  v  I. polroku 2014 finančné prostriedky  v úhrnnej čiastke 
1 026 675 € .  

                2. Okresný úrad Galanta  poskytol transfery na výkon štátnej správy na úseku: 
•   matričnej činnosti   v čiastke 5 425 €  
•   hlásenia pobytu občanov  a  registra obyvateľov v čiastke 2 667 €  
•    zabezpečenia volieb  prezidenta SR a volieb do  EP v čiastke  28 126 € 

          3.  Okresný úrad  Trnava  poskytol dotáciu  na zabezpečenie starostlivosti 
o vojnové hroby v čiastke 152 € 

            4.  Z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR bol  
v I. polroku poskytnutý transfer v čiastke 15 030 € na zabezpečenie činnosti 
preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a na vykonávanie 
pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie 
v čiastke 698 € . 
           5. Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta boli za sledované  obdobie 
poskytnuté finančné prostriedky na: 

 na  stravu a školské potreby  v celkovej čiastke 3 515 €  deťom, ktorých 
rodičia sú  v hmotnej núdzi  

 rodinné prídavky a dávky v hmotnej núdzi (7 078 €) -  táto položka je 
využívaná ako transfer opakovaných dávok pomoci v hmotnej núdzi 
zaslaných z ÚPSVaR Galanta na účet mesta Sereď, ktoré je osobitným 
príjemcom týchto dávok  

  na podporu projektov regionálnej a miestnej zamestnanosti boli v          
I. polroku  2014 poskytnuté mestu Sereď finančné prostriedky 
v celkovej   čiastke   27 439 €.     

             6.  Z nadácie „Pontis“  boli poskytnuté účelové   prostriedky   
      v čiastke  400 €  realizáciu projektu „Spoločne pre krajšie mesto“. 

               7.  Spoločnosť Transpetrol poskytla Mestu Sereď – mestskej polícii grant 
v čiastke 500 € na realizáciu výdavkov spojených s prevenciou.  
               8.  Súčasťou  príjmov   na   tejto   položke  je  aj   príspevok  v čiastke                 
12 289 €  z Recyklačného fondu na triedenie odpadov. 
 

2.  Bežné príjmy rozpočtových organizácií:    
 
                Do celkových bežných príjmov mesta Sereď sú zahrnuté aj  vlastné  
príjmy rozpočtových organizácií, ktorých je zriaďovateľom – t.j. ZUŠ ,  materských  
a základných škôl a  Domu kultúry v Seredi. Výška ich skutočných bežných  príjmov 
bola  za sledované obdobie zaznamenaná v čiastke 246 233 € ,  z toho príjmy Domu 
kultúry boli v čiastke  73 094  €  a  príjmy škôl  predstavovali úhrnnú čiastku          
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173 139  € . Tieto príjmy sa týkajú najmä príspevkov zákonných zástupcov podľa 
VZN 11/2011 v platnom znení , prenájmu telocviční a nebytových priestorov. 
Podrobnejšie vysvetlenie uvádzajú RO v ich správach o hospodárení.  
 
         B/ Kapitálové  príjmy    
 
          1. MESTO bez RO   
 
            Kapitálové príjmy - za I. polrok  2014 boli dosiahnuté  celkové kapitálové 
príjmy v objeme 150 048 € . Tieto boli tvorené výlučne  vlastnými kapitálovými 
príjmami a to:   

• z predaja majetku v čiastke 137 310 € ( v tom predaj bytov 310 € 
a budov a nebytových priestorov – „areál Tecom“ v čiastke 137 000 €)                                                                                                            

• z predaja pozemkov v čiastke 12 738 € ( v tom najmä pozemky 
predávané spolu s nebytovými priestormi – areál Tecom a  tiež    
predaje na základe individuálnych žiadostí schválených MsZ) 
 

          2. Kapitálové príjmy RO 
 
           Za sledované obdobie neboli zaznamenané žiadne kapitálové príjmy u RO 
zriadených mestom Sereď.   
 
         C/ Príjmové finančné operácie 
             
           V rámci  príjmových finančných operácií  bolo za obdobie I. polroku  2014  
účtované použitie zostatku nevyčerpaných prostriedkov z roku 2013 a to: 

  dotácie na  dopravné   ZŠ J. Fándlyho v čiastke  118 €  
 úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na Dolnomajerskej ulici II.  

          v čiastke 309 205 € 
 

             VÝDAVKY:  
 

                       Upravený rozpočet mesta Sereď na rok 2014 uvažuje s  výdavkami 
v úhrnnej  čiastke 9 431 264 € .  

                       Prehľad skutočných výdavkov za I. polrok 2014  podľa jednotlivých skupín 
v porovnaní  s I. polrokom  2013  je uvedený v nasledovnej tabuľke:  
 

 
Výdavkové ukazovatele: 

Rozpočet              
po úpravách   

 na rok 2014 

Plnenie rozpočtu 
               k 

Rozdiel 
r.2014-2013 

% 
plnenia   
rozpočtu 30.6.2013      30.6.2014 

 BEŽNÉ VÝDAVKY (bez RO): 3 848 317 1 957 929 1 816 286 -141 643 47,2 
01. Všeobecné verejné služby 1 542 129 783 673 742 811 -40 862 48,2 
02. Obrana 10 703 5 446 6 359 913 59,4 
03. Verejný poriadok a bezpečnosť           426 410 194 733 183 647 -11 086 43,1 
04. Ekonomická oblasť 355 729 228 515 151 826 -76 689 42,7 
05. Ochrana život. prostredia 605 170 272 758 267 603 -5 155 4,4 
06. Bývanie a občianska vybav. 367 680 167 909 182 045 14 136 49,5 

     08. Rekreácia, kultúra, náb.. 183 520 126 769 109 000 -17 769 59,4 
09. Vzdelávanie 70 759 37 259 31 926 - 5 333 45,1 
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10. Sociálne zabezpečenie 286 217 140 867 141 069 202 49,3 
      
Bežné výdavky RO 3 887 500 1 792 359 1 703 164 -89 195 43,8 

    - Dom kultúry 301 001 141 782 145 371 +3 589 48,3 
    - Školy a školské zariadenia 3 586 499 1 650 577 1 557 793 -92 784 43,4 

      
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (bez RO) 1 538 050 550 366 501 771 -48 595 32,6 
     01. Všeobecné verejné služby 70 000 382 950 31 271 -351 679 44,7 

03. Verejný poriadok a bezpečnosť 28 530 3 008 12 974 9 966 45,5 
04. Ekonomická oblasť 654 620 112 107 99 942 -12 165 15,3 
06. Bývanie a občianska vybav. 761 200 24 050 333 895 309 845 43,8 
08. Rekreácia, kultúra, náb. - 1 600 - -1 600 - 
09. Vzdelávanie 23 700 26 651 23 689 - 2 962 99,9 
      

Kapitálové výdavky RO 109 000 166 200 5 809 -160 391 5,3 
    - Dom kultúry 60 000 166 200 - -166 200 - 
     - Školy 49 000 0 5 809 5 809 11,9 
      
VÝDAV. FINAN. OPERÁCIE   48 397 15 974 23 572 7 598 48,7 
      
   ÚHRN VÝDAVKOV   9 431 264 4 482 828 4 050 602 -432 226 42,9 

           
                   Skutočné výdavky vrátane finančných operácií k 30.6.2014 boli vynaložené v  

čiastke 4 050 602 €,  čo predstavuje plnenie rozpočtu na 42,9 %.  Ak porovnávame 
dosiahnutú skutočnosť s rovnakým obdobím minulého roku, vidíme pokles výdavkov  
v porovnaní s rokom 2013  o 432 226  €.  
 
           

         A/ Bežné výdavky    
 

             1. MESTO bez RO 
 
                       Rozpočet mesta Sereď na rok 2014 uvažuje s bežnými výdavkami (bez 

výdavkov RO)  v úhrnnej čiastke  3 848 317 € . Skutočné bežné výdavky k 30.6.2014 
boli vynaložené v úhrnnej čiastke 1 816 286 € ,  čo predstavuje plnenie ich rozpočtu 
na 47,2 %.  Ak porovnávame dosiahnutú skutočnosť s rovnakým obdobím minulého 
roku podľa jednotlivých rozpočtových skupín, vidíme pokles celkových bežných 
výdavkov  o 141 643 €. Pokles sa týka takmer všetkých rozpočtových skupín 
(výnimkou je obrana a sociálne zabezpečenie).  
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                       Bežné výdavky vynaložené  v jednotlivých rozpočtových triedach možno 
charakterizovať nasledovne: 

 
         01.  Všeobecne prospešné služby – predstavujú výdavky spojené s plnením  
          samosprávnych funkcií mesta, daňových a úverových záväzkov mesta, výdavkov na 

prenesený výkon štátnej správy, výdavky spojené s činnosťou spoločného úradu 
vytvoreného na zabezpečenie činností na úseku stavebného poriadku a územného 
plánovania , výdavky na matriku a register obyvateľstva,  úhrady príspevkov Správe 
majetku Sereď s.r.o. , splátky úrokov a poplatkov za bankovú záruku v rámci dlhovej 
služby a ostatné výdavky, ktoré nevieme priradiť jednoznačne do príslušných 
rozpočtových tried. Za obdobie I. polroka 2014 bola v tejto časti rozpočtu  vynaložená 
čiastka  742 811 €. Plnenie rozpočtu  bolo na  48,2 %.   

          
          02. Obrana - Na zabezpečenie úloh v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva SR 

vykonávanej v zmysle zákona č. 42/94 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva boli za 
sledované obdobie vynaložené výdavky v čiastke 6 359 € na úhradu  výdavkov 
spojených so zabezpečením úloh na tomto úseku v podmienkach mesta Sereď.  

 
          03. Verejný poriadok a bezpečnosť – Bežné výdavky na  mestskú políciu boli 

čerpané v súlade s rozpočtom a potrebami mestskej polície v celkovej čiastke              
180 578  €, čo predstavuje časové plnenie rozpočtu na  42,9 %.  

               Na zabezpečenie úloh v oblasti požiarnej ochrany vykonávanej v zmysle zákona 
č. 314/2001 Z.z. o požiarnej ochrane boli vynaložené z rozpočtu mesta výdavky 
v čiastke  3 069 €.  Tieto výdavky predstavujú príspevok vo forme materiálového 
vybavenia, zaplatený mestom v zmysle  Dohody o zabezpečovaní plnenia úloh 
mestského hasičského zboru v Seredi , ktorou sa mesto Sereď zaviazalo prispievať 
hasičskej stanici v Seredi pri zabezpečení jej materiálno-technického vybavenia 
z rozpočtu mesta  príspevkom  v čiastke 0,27 € na obyvateľa . 
 

          04. Ekonomická oblasť –   zahŕňala  v   I.  polroku  2014 výdavky v celkovej čiastke 
151 826 €.  Z toho boli: 

                  a) výdavky na všeobecnú pracovnú oblasť -  spojené s realizáciou  
verejnoprospešných prác pre mesto (čistenie, údržba mesta)  v čiastke    46 604 € . 

                 b)  výdavky na veterinárnu oblasť  v čiastke 952 € 
                   c) výdavky na cestnú dopravu v čiastke 95 588 € ( v tom: za odvádzanie 

dažďových vôd z komunikácií to bola suma  43 414 €, na   opravy a údržbu 
miestnych komunikácií , na dopravné značenie, nájomné, čistenie uličných vpustov 
a na údržbu svetelnej signalizácie a na zimnú údržbu boli vynaložené výdavky  
v úhrnnej čiastke  35 674 € a  úhrada výkonov  vo  verejnom   záujme pri prevádzke 
licencovanej MHD v Seredi  na základe zmluvy medzi SAD Dunajská Streda                     
a mestom o výkonoch vo verejnom záujme bola v čiastke  16 500 €) 

                 d) výdavky na výstavbu v čiastke 8 682 € ( v tom: spotreba energie 
v prečerpávacích staniciach  bola v čiastke 2 334 €, materiálové výdavky  na nákup 
evidenčných tabúľ boli v čiastke 199 €, za služby -geoplány,  znalecké posudky, 
kolky, a pod. bola vynaložená čiastka 6 149 €). 

 
05. Nakladanie s odpadmi - na prevádzku zberného dvora, za zber, prepravu 
a uloženie  komunálneho odpadu a za nákup zberných nádob boli vynaložené 
výdavky v celkovej čiastke 267 603 €.   
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 06. Bývanie a občianska vybavenosť –na  údržbu verejnej zelene a detských 
ihrísk, prevádzku a údržbu cintorína a verejných WC a na úhradu služieb spojených s 
bývaním bola za I. polrok 2014 vynaložená čiastka  90 389 € . Za spotrebu elektrickej 
energie a za údržbu verejného osvetlenia to bola za sledované obdobie  čiastka                 
91 656 €. 
 
08. Rekreácia, kultúra, náboženstvo  - Celkové výdavky vynaložené v tejto 
skupine predstavovali čiastku  109 000 €.  Uvedená čiastka pozostáva 
z nasledovných výdavkov:  
 na športovú činnosť v celkovej čiastke  77 392  €   - v tom na  podporu 

hráčskych  družstiev bola v zmysle  Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Sereď č. 7/2012 o dotáciách  poskytnutá z rozpočtu  MESTA SEREĎ  čiastka 
70 890 €. Výdavky na športové podujatia organizované mestom boli   v čiastke   
6 502  € . 

 spotreba energií v kaštieli predstavovala za I. polrok 2014  čiastku  248 €  
 na úhradu výdavkov spojených s prípravou a realizáciou SHJ  bola za                      

I. polrok 2014 z rozpočtu mesta vynaložená  čiastka 913 € 
  na základe odporučenia kultúrnej  komisie boli  žiadateľom o poskytnutie 

dotácie na projekty v kultúrnej oblasti v zmysle VZN 7/2012 o dotáciách 
 vyplatené k 30.6.2014 finančné prostriedky vo výške  9 980 €  

 vysielacie a vydavateľské služby – celkové výdavky v čiastke 9 858 € zahŕňajú 
výdavky v čiastke 2 799 € spojené s prípravou  „Seredských noviniek“ , 
úhrada služieb v čiastke 3 300 € v regionálnej televízii KREA  a výdavky na  
opravu a údržbu mestského rozhlasu , ktoré boli v čiastke  3 759 €  

 materiálové výdavky  ZPOZ-u  ,úhrada členských príspevkov , poplatky za 
používanie reprodukovanej hudby v mestskom rozhlase a odmeny  a odvody 
účinkujúcim pri občianskych obradoch boli v I. polroku 2014 v úhrnnej  čiastke  
9 160 € 

 ostatné výdavky na kultúru boli v čiastke 1 449 € (reprezentačné a materiálové 
výdavky na kultúrno-spoločenské akcie) 

 
 09. Vzdelávanie – za obdobie I. polroka  2014  boli bežné výdavky mesta na 
školstvo v celkovej čiastke  31 926  €. Celkové výdavky tejto triedy tvoria: 

a) výdavky mesta na spoločný školský úrad (10 206 €) 
b) výdavky na nákup materiálov, opravy a údržbu a na služby pri organizovaní 

školských podujatí (1 713 €) 
c) bežné transfery ŠKD pri Cirkevnej základnej škole  ( 8 034 €) 
d) výdavky na energie - elektrina, plyn (3 782 €) 
e)  výdavky v sume 7 693 € na opravu a údržbu budov, zariadení a priestorov 

slúžiacich vzdelávaniu (v tom: čiastka 3 500 € čerpaná na čistenie pieskovísk 
detských ihrísk mesta a školských zariadení a čiastka 4 193 €  bola použitá na 
dodanie vnútorných žalúzií na ZŠ Jana Amosa Komenského) 

f) výdavky na ostatné služby organizované oddelením školstva , rodiny, kultúry 
a športu v čiastke 498 € 

 
10. Sociálne zabezpečenie – v rámci výdavkov na sociálnu oblasť boli za                         
I. polrok   2014 zaznamenané najmä nasledovné výdavky: 
 na opatrovateľskú službu v čiastke  99 639 € 
 na prevádzku DC  pre seniorov v čiastke  5 223 € 
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 výdavky súvisiace s implementáciou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 
službách - na lekársku posudkovú činnosť v čiastke 364 € 

 príspevok na stravovanie dôchodcov  vo výške 3 253 € 
 výdavky na zabezpečenie pohrebu občana, ktorého nemal kto pochovať boli 

v čiastke 228 € 
 vyplatenie príspevkov pri narodení dieťaťa v úhrnnej čiastke  6 800  € 
 na dávky sociálnej pomoci v čiastke 2 334 € 
 na výplatu  dotácií na stravu pre deti  z rodín v hmotnej núdzi , výplatu 

zadržaných rodinných prídavkov a  dávok v hmotnej núdzi v celkovej čiastke  
7 078 €   

 na dotácie poskytnuté na základe odporučenia  sociálno-zdravotnej komisie 
vo výške  16 150 € 

 
        2. Bežné výdavky RO zriadených mestom  
 
         Za obdobie I. polroka 2014 boli v rozpočtových organizáciách zriadených 
mestom t.j. v školách a v Dome kultúry Sereď zaznamenané výdavky v celkovej 
čiastke  1 703 164 €. 
                 

     B/ Kapitálové výdavky     
 

          1. MESTO bez RO   
 

           Schválený kapitálový rozpočet na rok 2014 uvažuje s kapitálovými výdavkami 
v objeme  1 538 050 €. Za obdobie I. polroku 2014 boli  vynaložené výdavky 
v celkovej čiastke 501 771 €, čo predstavuje plnenie kapitálového rozpočtu výdavkov  
na  32,6 % . Skutočné kapitálové výdavky podľa jednotlivých skupín  za sledované 
obdobie a ich podiel na plnení rozpočtovaných kapitálových výdavkov jednotlivých 
skupín v roku 2014 je uvedený v nasledovnom grafe: 
 

            
 
Výdavky na všeobecné verejné služby  - v súlade so schváleným rozpočtom bol 
v I. polroku 2014 poskytnutý kapitálový transfer 30 000 € obchodnej spoločnosti 
zriadenej mestom – Správe majetku Sereď s r.o. na vybudovanie ubytovne v objekte 
so súpisným číslom 2997 postavenom na parcele registra C evidovanom na 
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katastrálnej mape č. 3055 v k.ú. Sereď a bola zakúpená pobočková telefónna 
ústredňa  v čiastke 1 271 €. 
Verejný poriadok a bezpečnosť – pre potreby mestskej polície bolo v I. polroku 
zakúpené osobné motorové vozidlo v čiastke 12 974 €. 
Ekonomická oblasť – zahŕňala v sledovanom období nasledovné skupiny 
výdavkov: 

1) Výdavky na výstavbu – celkovú čiastku 51 405  € tvoria výdavky na 
prípravnú a projektovú dokumentáciu v čiastke 37 601€               
a čiastka 13 804 € bola vynaložená na vybudovanie spevnených plôch 
na cintoríne. 

2) Cestná doprava-  v oblasti dopravy boli v I. polroku vynaložené 
výdavky na rozšírenie parkovacích miesta  v čiastke 13 081 € ( v tom: 
parkoviská na ul.  Pažitná, Legionárska, Jesenského , pred lekárňou 
a pri Poliklinike) a rekonštrukcia MK si vyžiadala výdavky v čiastke 
35 456 € ( v tom: najmä rekonštrukcia ul. Kukučínova , Vonkajší rad, 
rozšírenie komunikácie v Poliklinike a chodník pred poštou). 

Bývanie a občianska vybavenosť  – Mesto Sereď v roku 2014 pokračovalo aj 
v priebehu I. polroku 2014 s výstavbou nájomných bytov na Dolnomajerskej ulici  - 
obytný súbor II.  2x16 b.j. Za sledované obdobie boli vynaložené na tento účel 
úverové prostriedky zo ŠFRB v čiastke  290 179 € a vlastné prostriedky v čiastke              
41 716 €. V tejto skupine sú zahrnuté aj výdavky na nákup čerpadla do studne – 
vodný zdroj na ul. Dolnočepenskej ulici. 
Vzdelávanie –celkové výdavky 23 689 € boli vynaložené na elektroinštalačné práce 
a rekonštrukciu osvetlenia, rekonštrukciu podláh ZŠ J. Fándlyho a havarijnú 
rekonštrukciu kanalizácie ZUŠ. 
 
 
          2. Kapitálové výdavky RO zriadených mestom  
 
            Rozpočtované kapitálové výdavky škôl v čiastke 49 000 € boli za I. polrok 
2014 čerpané v objeme 5 809 € (modernizácia školskej jedálne ZŠ J.A.Komenského- 
nákup kotlov). 
 
 

       C/ Výdavkové finančné operácie  
 
           Skutočné výdavky za finančné operácie boli čerpané na 48,7 % 
predpokladaných ročných výdavkov v tejto kategórii.  
             Splátka istín  úverov  poskytnutých zo  Štátneho  fondu rozvoja bývania bola 
za sledované obdobie v čiastke 21 887 €. V tom : 

 na výstavbu  23 nájomných bytov na Čepeňskej ulici v Seredi  bola  
vynaložená  čiastka 4 894 €  

 splátka úveru na  2x 16 nájomných bytov na ulici Dolnomajerskej   
v Seredi – I. etapa  bola 9 781 € a 

 splátka úveru na  2x 16 nájomných bytov na ulici Dolnomajerskej 
v Seredi – II. etapa  bola  7 212 €. 

            Leasingové splátky osobného motorového vozidla mestskej polície boli za              
I. polrok 2014 v čiastke 1 685 €. 
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Celkové rozpočtové hospodárenie mesta Sereď za 1. polrok 2014 

       
 

        Schválený rozpočet 
                na rok 2014 

 

Celkové príjmy a výdavky 

Plnenie 
rozpočtu 
k 30.6.2014 

 
ÚHRN PRÍJMOV 9 431 264 4 656 095  
ÚHRN VÝDAVKOV 9 431 264               4 050 602   

 Rozdiel 0                  605 493   
 

 
   

   Bežné príjmy  7 735 817  4 196 724 
   Bežné výdavky 7 735 817  3 519 450 
   Rozdiel 0  677 274  

  
 

   
   Kapitálové príjmy  740 680  150 048 
   Kapitálové výdavky 1 647 050  507 580 
   Rozdiel -906 370  -357 532 
   

 
   

   Príjmové fin. operácie 954 767  309 323 
   Výdavkové fin. operácie 48 397  23 572 
   Rozdiel 906 370  285 751 
    

 
Výsledok hospodárenia 

                 Rozdiel medzi skutočne dosiahnutými príjmami a skutočne vynaloženými 
výdavkami za sledované obdobie t.j. od 1.1.2014 do 30.6.2014 predstavuje výsledok 
hospodárenia – prebytok,  ktorý  k 30.6.2014   bol vo výške     605 493 €.  
 

Rezervný fond 
                 Počiatočný stav rezervného fondu bol k 1.1.2014 v sume 1 068 044 €.    
Tvorba v roku 2014 z výsledkov hospodárenia roku 2013 bola  v zmysle uznesenia 
MsZ č. 52/2014 zo dňa 15.4.2014  v čiastke 223 305  € . V súlade s uznesením MsZ 
č. 108/2014 zo dňa 17.6.2014 boli doplnené zdroje rezervného fondu o čiastku 
304 762 €. Za sledované obdobie 1.polroku 2014 neboli prostriedky rezervného 
fondu použité. Zostatok k 30.6.2014 bol   1 596 111 €.  
                  Prostriedky rezervného fondu sú využívané na realizáciu finančných 
obchodov s voľnými  finančnými  prostriedkami a na uloženie prostriedkov na  
termínované  vklady (SLSP, Unicredit Bank). 
 

Fond rozvoja bývania 
                Fond rozvoja bývania je tvorený  z prostriedkov získaných predajom  
 bytov. Počiatočný stav fondu k 1.1.2014 bol  119 315 €.  V súlade s uznesením  
 MsZ č. 52/2014 zo dňa 15.4.2014  bol v priebehu I. polroku 2014 tvorený fond 
rozvoja bývania  v čiastke 13 489  €. Počas 1. polroku  2014 tento fond nebol  
čerpaný. Zostatok   prostriedkov v tomto fonde k 30.6. 2014  bol  132 804 €.                        
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