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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 písm. B dňa 10.12.2015 .         
          Dňa 18.2.2016 schválilo MsZ  uznesením  č. 8/2016 rozpočtové opatrenia             
1. zmeny rozpočtu na rok 2016 a dňa 28.4.2016 schválilo MsZ uznesením č. 57/2016 
rozpočtové opatrenia 2. zmeny rozpočtu na rok 2016. 
 
          Predmetom navrhovaných rozpočtových opatrení k 3. zmene rozpočtu na rok 
2016 je najmä : 
 
a) v  príjmovej časti 
 
 aktualizácia  rozpočtu  transferov  poskytnutých na prenesený  výkon štátnej 

správy na úseku vzdelávania ( dohodovacie konanie  -normatívne prostriedky 
na bazén, dotácia na SŠÚ, vyúčtovanie školy v prírode )  

 zvýšenie vlastných príjmov rozpočtových organizácií  (ZŠ Juraja Fándlyho – 
bežné príjmy,  Dom kultúry- kapitálové príjmy)                           

 zapracovanie do rozpočtu dotácie poskytnutej  Ministerstvom kultúry 
Slovenskej republiky  na projekt s názvom Archeologický výskum stavebného 
objektu druhého predhradia vodného hradu Šintava  

 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  

 na základe vývoja v príjmoch za obdobie 1-5/2016 je v navrhovanej zmene 
premietnutá aj  aktualizácia výnosu z tzv. podielových daní a výnosov 
z podielu na zisku v záujmovom združení Komplex 

 zapracovanie do rozpočtu predpokladanej refundácie výdavkov spojených so 
spracovaním zmien  a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie  

 
 

 
b) vo výdavkovej časti 

 
 na základe návrhov rozpočtových opatrení riaditeľov rozpočtových organizácií 

aktualizácie  rozpočtov škôl  a Domu kultúry  
 použitie dotácie z Ministerstva kultúry SR (+ spolufinancovania)   na úhradu 

bežných výdavkov spojených s archeologickým  výskumom a dokumentáciou 
vykonaného výskumu 

 zapracovanie do rozpočtu tých výdavkov,  s ktorými rozpočet na rok 2016 
neuvažoval príp. uvažoval s nižšou čiastkou ( nákup materiálu a pracovných 
pomôcok pre zamestnancov vykonávajúcich verejnoprospešné práce  spojené 
s čistením a údržbou mesta, nákup kosačky,  poskytnutie vyšších transferov 
na šport a sociálnu oblasť, zvýšené výdavky spojené s prípravou resp. 
realizáciou investičných akcií mesta – posudky, štúdie a pod. ) 

 aktualizácia rozpočtu na niektorých rozpočtovaných položkách presunom 
finančných zdrojov medzi programami 
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 zapracovanie do rozpočtu výdavkov spojených so spracovaním zmien 
a doplnkov  územnoplánovacej dokumentácie  

 na základe schváleného uznesenia MsZ poskytnutie kapitálového transferu 
Správe majetku Sereď s.r.o. na rekonštrukciu objektu Sokolovne a reguláciu  
vykurovania kina NOVA. 

 
Návrh na uznesenie obsahuje aj návrh na ďalšie použitie rezervného fondu na 
financovanie havarijných opráv  majetku  a to z nasledovných dôvodov: 

1. V Materskej škole na Ul. D. Štúra, na základe žiadosti riaditeľky MŠ, 
navrhujeme na MsZ schváliť použitie finančných prostriedkov na odstránenie 
havarijnej situácie kanalizácie v čiastke 15 243 €. Dňa 2.5.2016 bola vykonaná 
obhliadka kanalizácie, pri ktorej bolo zistené jej prepadnutie od šachty, je 
zlomená a sú upchaté všetky prietoky. V prvej etape  je nutné upraviť 
kanalizáciu od šachty k WC učiteliek a v druhej etape odstaviť jedáleň 
a vykonať vybúranie podláh a opraviť nefunkčné pripojenie kanalizácie. 

2. Na základe žiadosti riaditeľky MŠ na Komenského ulici navrhujeme schváliť 
použitie rezervného fondu na odstránenie havarijnej situácie kanalizácie 
v objeme 15 600 €, ktoré sa uskutoční na elokovanom pracovisku na 
Murgašovej ulici. Na základe vykonanej obhliadky kanalizačných zberačov je 
nutné vymeniť kanalizáciu od šachty pri oplotení po prvú šachtu na vnútornej 
ceste MŠ v dĺžke 15 m a zabetónovanie dna šachty, cez ktoré prerastajú 
korene stromov. Kanalizáciu v poslednom pavilóne treba vymeniť starú 
keramickú za PVC. Zistenie havarijného stavu bolo 18.05.2016. 

 
 
           Prehľad o celkovom  predloženom návrhu na  3. 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 d sú uvedené rozpočtové  opatrenia 
navrhované riaditeľmi školských rozpočtových  organizácií. 


