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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 .         
          V priebehu roku 2016 boli schválené nasledovné rozpočtové opatrenia: 

 dňa 18.2.2016 schválilo  MsZ  uznesením  č. 8/2016 rozpočtové 
opatrenia   1. zmeny rozpočtu na rok 2016 

 dňa 28.4.2016 schválilo MsZ uznesením č. 57/2016 rozpočtové    
opatrenia 2. zmeny rozpočtu na rok 2016  a 

  dňa  14.6. 2016 schválilo MsZ uznesením č. 91/2016 rozpočtové 
opatrenia  3. zmeny rozpočtu . 

 
 
          Predmetom navrhovaných rozpočtových opatrení  k 4. zmene rozpočtu na rok 
2016 je najmä : 
 
 
a) v  príjmovej časti 
 

• na základe predpokladov a skutočnosti dosiahnutej  k 30.6.2016  je navrhnuté  
zvýšenie  rozpočtu na  príjmovej  položke výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve tzv. podielových daní 

• zvýšenie vlastných príjmov rozpočtových organizácií  (ZŠ Juraja Fándlyho  , 
ZUŠ , Dom kultúry)                           

• zapracovanie do rozpočtu dotácie poskytnutej  Ministerstvom zdravotníctva  
Slovenskej republiky  na realizáciu projektu „“Interaktívne dielne 
s protidrogovou tematikou“ 

• zapracovanie do rozpočtu predpokladaných príjmov : 
a) z refundácie výdavkov spojených so spracovaním zmien  

a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie (č. 2/2016 a 3/2016)   
b)  z refundácie výdavkov vynaložených v roku 2014 pri realizácii 

projektu „ Umenie bez hraníc“ 
c) z náhrady spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín 

 
 

b) vo výdavkovej časti 
 

 na základe návrhov rozpočtových opatrení riaditeľov rozpočtových organizácií 
aktualizácie  rozpočtov škôl  a Domu kultúry zapracovaním do výdavkov 
vyšších príjmov a presun výdavkov medzi jednotlivými rozpočtovými 
položkami 

  použitie dotácie z Ministerstva zdravotníctva SR  na realizáciu projektu       
    „Interaktívne dielne s protidrogovou tematikou“  a tiež použitie príjmov     
    zaplatených ako náhradu spoločenskej hodnoty drevín vo výdavkoch  
    spojených s výsadbou náhradnej zelene 
 zapracovanie do rozpočtu tých výdavkov,  s ktorými rozpočet na rok 2016    

neuvažoval príp. uvažoval s nižšou čiastkou ( spotreby energií, nákup 
materiálu na ozvučenie sobášov, poskytnutie vyšších transferov na  sociálnu 
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oblasť, zvýšené výdavky spojené s prípravou resp. realizáciou investičných 
akcií mesta – posudky, geoplány  a pod. ) 

 aktualizácia rozpočtu na niektorých rozpočtovaných položkách presunom 
finančných zdrojov medzi programami resp. položkami 

 zapracovanie do rozpočtu výdavkov spojených so spracovaním zmien 
a doplnkov  územnoplánovacej dokumentácie č.2/2016 a 3/2016 

 aktualizácia kapitálovej časti rozpočtu – investičných akcií mesta i jeho 
rozpočtových organizácií,  nákup vybavenia na zberný dvor 

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

1. Materskej škole na Ul. D. Štúra, na základe žiadosti riaditeľky MŠ zo dňa 
16.08.2016, ktorou žiada o navýšenie finančných prostriedkov na odstránenie 
havárie kanalizácie, navrhujeme na MsZ schváliť použitie finančných 
prostriedkov na odstránenie havarijnej situácie kanalizácie v čiastke 7 829 €.  
 

2. Na základe žiadosti riaditeľky MŠ na Komenského ulici v Seredi zo dňa 
22.08.2016 navrhujeme schváliť použitie rezervného fondu na odstránenie                
II. etapy havarijnej situácie kanalizácie v objeme 2 591 €. €, ktoré sa uskutoční 
na elokovanom pracovisku na Murgašovej ulici.  

 
 
           Prehľad o celkovom  predloženom návrhu na  4. 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. 


