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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 2016 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi 
uznesením  MsZ č. 228/2015  dňa 10.12.2015 písm. B.         
          Dňa 18.2.2016 schválilo MsZ  uznesením  č. 8/2016 rozpočtové opatrenia             
1. zmeny rozpočtu na rok 2016. 
         Predmetom navrhovaných rozpočtových opatrení k 2. zmene rozpočtu na rok 
2016 je najmä : 
 
a) v  príjmovej časti 
 
 aktualizácia  rozpočtu  transferov  poskytnutých na prenesený  výkon štátnej 

správy na úseku vzdelávania ( prenesené kompetencie - nenormatívne 
prostriedky – príspevok na učebnice, lyžiarsky výcvik, rozvojové projekty, 
materské školy )  

 zvýšenie vlastných príjmov rozpočtových organizácií  (školských zariadení aj 
Domu kultúry)                           

 zapracovanie do  príjmových finančných operácií rozpočtu mesta na rok 2016 
zostatku dotácií  z roku    2015  a zároveň  na základe skutočnosti za rok 2015 
aktualizácia dotácie poskytnutej na rekonštrukciu kaštieľa a revitalizáciu 
zámockého parku v kapitálových i bežných transferoch a tiež v príjmových   
finančných operáciách) 

 zapracovanie do rozpočtu dotácie poskytnutej z Environmentálneho fondu na 
projekt – „Zníženie prašnosti miestnych komunikácii v meste Sereď „ – na 
nákup zametacieho vozidla so zberom a tiež dotácie poskytnutej zo ŠR na 
prenesený výkon štátnej správy na úseku adries 

 v rámci  zmeny v príjmových finančných operáciách je tiež navrhnutá 
aktualizácia  použitia rezervného fondu na financovanie  kapitálových 
výdavkov a na predpokladanú finančnú spoluúčasť pri realizácií projektov  

 
b) vo výdavkovej časti 

 
 aktualizácia výdavkov projektu „Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia 

zámockého parku v Seredi pre zvýšenie kultúrneho a turistického potenciálu 
mesta „ s prihliadnutím na časový posun v harmonograme projektu 
a kategorizáciu výdavkov 

 na základe návrhov rozpočtových opatrení riaditeľov rozpočtových organizácií 
aktualizácie  rozpočtov škôl  a Domu kultúry  

 použitie dotácií z Environmentálneho fondu na nákup zametacieho auta a zo 
ŠR na register adries 

 presun prostriedkov rozpočtovaných na splátky za rekonštrukciu verejného 
osvetlenia do výdavkových finančných operácií. 

 zapracovanie do rozpočtu použitia zostatku tých dotácií, ktoré boli zahrnuté do 
výsledku hospodárenia za rok 2015 , budú použité až v roku 2016 a schválený 
rozpočet s nimi neuvažoval (výdavky ZŠ J .A. Komenského i ZŠ J. Fándlyho -
na nábytok a dopravné ). 
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           Prehľad o celkovom  predloženom návrhu na  2. zmenu rozpočtu  je uvedený  
v tabuľkových prílohách č. 1 a 2. Príloha  č. 3  obsahuje  rozpočtové opatrenie 
riaditeľa Domu kultúry a v prílohách 4 a – 4 e sú uvedené rozpočtové  opatrenia 
navrhované riaditeľmi školských rozpočtových  organizácií. 


