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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 2015 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi 
uznesením MsZ č.192/2014  dňa 9.12.2014 písm. B. 
         
          V priebehu 1. polroku 2015 boli schválené rozpočtovými opatreniami tieto 
zmeny rozpočtu mesta Sereď na rok 2015:  

• dňa 12.2.2015 boli uznesením MsZ č. 12/2015 schválené rozpočtové 
opatrenia  1. zmeny rozpočtu  

• dňa 23.4.2015 boli uznesením MsZ č. 61/2015 schválené rozpočtové 
opatrenia   2. zmeny rozpočtu  

• dňa 25.5.2015 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 2015 

• dňa  25.6. 2015 schválilo MsZ uznesením č. 101/2015 rozpočtové opatrenia  
4. zmeny rozpočtu . 

 
 
         Predmetom 5. zmeny rozpočtu sú  rozpočtové opatrenia zohľadňujúce 
nasledovné  skutočnosti: 
 
a) v  príjmovej časti 
 

 zahrnutie do rozpočtu 
-  dotácie na podporu priemyselnej výroby a služieb    z Ministerstva   
   hospodárstva SR  (4 500 000 €) 
-  dotácie v čiastke 11 000 € z Ministerstva kultúry SR na projekt Obnova  
   časti južného krídla kaštieľa v Seredi – na prípravnú etapu  
   (dokumentácia obnovy kaštieľa) 
-  nenormatívnych finančných prostriedkov na odchodné pre ZŠ (4 197 €) 
-  dotácie poskytnutej z MV SR na realizáciu projektu prevencie kriminality 
   (6 500 €) 
-  dotácií poskytnutých z VÚC Trnava (1 000 €) 

                  - poplatkov od rodičov za letný tábor organizovaný MsP (2 400 €) 
 vypustenie z rozpočtu predpokladanej dotácie v čiastke 2 365 500 € na 

projekt  „Rekonštrukčných prác na centrálnej časti kaštieľa“  
  na základe predpokladov a skutočnosti k 30.6.2015 aktualizácia  

                 niektorých príjmových rozpočtových položiek  ( výnosu dane z príjmov  
                 územnej samospráve – tzv. podielových daní, správnych poplatkov  
                 vybraných stavebným úradom) a zreálnenie rozpočtu  vlastných príjmov  

     rozpočtových organizácií    (Dom kultúry,   ZŠ Juraja Fándlyho,                           
     MŠ D. Štúra))  
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b) vo výdavkovej časti 
 

 zabezpečenie dofinancovania prestavby materskej školy  
 vyčlenenie ďalších finančných prostriedkov na krytie bežných výdavkov                

MŠ Komenského  ( 14 000 €) a ZUŠ J.F. Kvetoňa (6 500 €) 
 vyčlenenie bežných (MŚ D. Štúra) i  kapitálových výdavkov                                           

( ŠJ ZŠ J. A. Komenského, MŠ Komenského, MŠ D. Štúra)  v úhrnnej čiastke 
33 062 € v podprograme 4.11. Opravy a údržba   

 zapracovanie do rozpočtu na príslušné kapitoly podľa programovej štruktúry 
tých prostriedkov od poslancov, ktoré doteraz neboli rozpočtované 

 na základe výsledkov verejného obstarávania vytvorenie zdrojov na 
financovanie I. časti rekonštrukcie a modernizácie MK na ul. Športová          
(23 000 €) 

  zapracovanie do rozpočtu tých výdavkov s ktorými rozpočet na rok 2015 
neuvažoval príp. uvažoval s nižšou čiastkou (poistné, nákup meračov do 
nájomných bytov, inštalácia klimatizačnej jednotky na MsÚ, ) 

 aktualizácia rozpočtov rozpočtových organizácií zriadených mestom na 
základe rozpočtových opatrení predložených riaditeľmi týchto organizácií 
     

         Prehľad o celkovom  predloženom návrhu na  5. zmenu rozpočtu  je uvedený  
v tabuľkových prílohách č. 1, 2, 3, 4a-e . 


