
Dôvodová správa 

 

      Návrh rozpočtu mesta Sereď na rok 2015 ide s očakávaním úspešnosti Mesta v prípade 
dotácií a výziev, ktoré na toto obdobie očakávame a samozrejme od množstva peňazí, ktoré 
MsZ uvoľní na investície rokov 2015-17, resp. od výšky nerozdeleného rezervného fondu 
Mesta. 

      Odporučil by som nechať výšku rezervného fondu vo výške 650tis € a zvyšné investície 
kryť len ako spoluúčasť pri úspešných projektoch. Predpokladaný zostatok rezervného fondu 
ku koncu roka 2014 bude niečo cez 1 milión €. Takže výšku investícií treba limitovať 
čiastkou maximálne 350tis € - resp. si vziať úver či iný druh spolufinancovania. 

      Istými investíciami roku 2015 je pokračovanie výstavby ciest a chodníkov v zámockom 
parku – pre potreby presunutia sem tradičných trhov.  

      Ďalšími prioritami by malo byť vysporiadanie sa s nedokončenou stavbou G-pavilónu 
a stále narastajúce vysoké náklady na verejné osvetlenie. Navrhoval by som dokončenie 
stavby výstavbou ďalších nájomných bytov. Mesto by opäť s využitím prostriedkov ŠFRB 
postavilo cca 24 bytových jednotiek a uspokojíme narastajúci počet záujemcov o tento druh 
bývania. Pri verejnom osvetlení je nutná výmena či iný druh modernizácie – aj keby bola len 
čiastočná. Je možné, že aj tu budú vypísané výzvy.  

      Ostatné ako som spomínal – bude záležať už len na zdrojoch, ktoré sa nám všetkým 
podarí vybaviť, získať, resp. uspieť v projektoch atď. Beží nám stále projekt Rekonštrukcie 
kaštieľa, Zateplenia zasadačky MsÚ, otázne ostáva čo s budovami po kotolniach MsBP, 
plánujú sa výzvy na zateplenia materských škôlok, výbava základných škôl atď. 

     V prílohe je prvotný zoznam možných investícií, ktorý doplnia poslanci o svoje poznatky 
a potreby podľa stretnutí s obyvateľmi mesta. V druhom liste je zoznam požiadaviek škôl. 
Vaše návrhy na doplnenie očakávam na mailovej adrese mu@sered.sk do konca tohto týždňa 
– 14.9.2014. 

V utorok 16.9.2014 zašleme všetkým poslancom finálny zoznam investícií na bodovanie 
a najviac bodované investície budú premietnuté do rozpočtu na rok 2015. Bodovanie treba 
uskutočniť do 22.9.2014. 
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