
Dôvodová správa 

 

      Návrh rozpočtu mesta Sereď na rok 2016 je plne v kooperácii s možnými výzvami na 
dotácie a grandy, ktoré na toto obdobie očakávame a ako budeme v nich úspešní. Závisí to aj 
od pomoci aj obyvateľov mesta či poslancov. Samozrejme rozpočet súvisí aj od množstva 
peňazí, ktoré MsZ uvoľní na investície rokov 2016-18, resp. od výšky ponechaného 
rezervného fondu Mesta. 

      Odporučil by som nechať výšku rezervného fondu vo výške minimálne 550-600tis € 
a zvyšné investície kryť len ako spoluúčasť pri úspešných projektoch. Predpokladaný zostatok 
rezervného fondu ku koncu roka 2015 bude cca milión €. Výšku investícií treba limitovať 
čiastkou maximálne 250 – 300tis € - resp. iný druh spolufinancovania. 

      Istými investíciami roku 2016 je pokračovanie výstavby nájomných bytov G – pavilón, 
ako aj pokračovanie v čerpaní Nórskych fondov na Zámocký park. Ďalšími prioritami by 
malo byť vysporiadanie sa s pozemkami, ktoré používame pri zabezpečovaní školského 
procesu. V príjmovej oblasti budeme pokračovať s legalizáciou pozemkov, ktoré dlhodobo 
využívajú občania mesta. 

      Ostatné investície budú záležať už len na zdrojoch, ktoré sa nám všetkým podarí vybaviť, 
získať, resp. uspieť v projektoch atď. Otázne ostáva čo s budovami po kotolniach MsBP, ako 
s priestormi pri SLSP, ako so stavbou vodojemu na mestských pozemkoch pri DK, čo 
s priestorom pred Lörincom pri ZŠ JAK, ako s priestormi pod oknami stavebného úradu, čo 
s priestormi v G-pavilóne...  

      Ohľadom školských zariadení: plánujú sa výzvy na zateplenia materských škôlok (máme 
pripravenú dokumentáciu na MŠ Murgašova a MŠ Komenského), výbava základných škôl 
atď – resp. chceme žiadať dohadovacie konania na školské vybavenie pre obe ZŠ. Okrem 
toho rezervujeme čiastku cca 80 tis € na ostatné bežné náklady pre školy. 

     V prílohe je prvotný zoznam investícií, ktorý doplnia poslanci o svoje poznatky a potreby 
podľa stretnutí s obyvateľmi mesta. Vaše návrhy očakávam na mailovej adrese mu@sered.sk 
do 24.9.2015 

      Do 9.10.2015 zašleme všetkým poslancom finálny zoznam investícií na bodovanie 
a najviac bodované investície budú premietnuté do rozpočtu na rok 2015. Bodovanie treba 
uskutočniť do 16.10.2015. 
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