
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. 
          V priebehu roku 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  

• dňa 8.7.2014 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 6. 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  7. zmeny rozpočtu  

• dňa 9.9.2014 boli uznesením MsZ č. 132/2014 písm. B  schválené rozpočtové 
opatrenia   8. zmeny rozpočtu  

 
      Dôvodom na predloženie MsZ rozpočtových opatrení  9. zmeny rozpočtu  je 
najmä potreba aktualizácie  rozpočtu na rok 2014 (mesta i jeho rozpočtových 
organizácií) s prihliadnutím na skutočné plnenie rozpočtu , potreba vytvorenia zdrojov 
na nové aktivity mesta najmä v oblasti investícií a  zreálnenie rozpočtových položiek i 
s prihliadnutím na nižšiu čiastku poskytnutej  dotácie na prevenciu kriminality.  
   
       Návrh rozpočtových opatrení k 9 zmene rozpočtu  zohľadňuje najmä nasledovné 
skutočnosti: 
 
príjmová časť: 
 aktualizáciu  rozpočtu  transferov  poskytnutých na realizáciu projektu 

zameraného na prevenciu kriminality  
 zvýšenie rozpočtu tých príjmových položiek u ktorých už bol prekročený 

rozpočet (podiel na zisku v Komplexe, správne poplatky vybrané stavebným 
úradom,  príjem z predaja majetku)  

 na základe očakávanej skutočnosti ku koncu roka 2014 zvýšenie 
rozpočtovaných vlastných príjmov škôl  
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výdavková časť: 
 
 Aktualizáciu bežného rozpočtu  a zreálnenie výdavkovej časti  rozpočtu  mesta    

s prihliadnutím na skutočné príp. očakávané čerpanie rozpočtu za rok 2014   
s cieľom vytvorenia zdrojov na financovanie zvýšených kapitálových výdavkov     
(nižšie výdavky spojené s použitím dotácie na prevenciu kriminality, presun  
finančných prostriedkov medzi  položkami ) 

 Aktualizácia kapitálového rozpočtu  
- zahrnutie do rozpočtu  nových   investičných príp. zvýšenie rozpočtu  už 
rozpočtovaných investičných akcií   ( vybavenosť nájomných bytov,  II. etapa 
chodníka na uliciach Jesenského  a Komenského, bezbariérové oplotenie 
cintorína) 
- presun investičnej akcie skatebordová dráha do budúcoročného rozpočtu 

           - zvýšenie výdavkov na projektovú dokumentáciu 
 Aktualizácia rozpočtov škôl  -  presunov prostriedkov medzi jednotlivými 

položkami a tiež zvýšením rozpočtov o prekročené vlastné príjmy.  
 

Vzhľadom na vzniknutú havarijnú situáciu kanalizácie na MŠ D. Štúra , 
navrhujeme MsZ uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervného fondu: na úhradu 
bežných  výdavkov pre MŠ Ul. D. Štúra – elokované pracovisko na Cukrovarskej     
ulici v Seredi v objeme 9 783,88,- € s účelovým určením na riešenie tejto       
havarijnej situácie .  
 
 
       Prehľad o celkovom  predloženom návrhu na  9. zmenu rozpočtu  je uvedený  
v tabuľkových prílohách č. 1 a 2. Prílohy 3a-3e obsahujú rozpočtové opatrenia 
navrhované riaditeľmi škôl. 
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