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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 2017 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi 
uznesením  MsZ č. 203/2016  dňa 8.12.2016 písm. B. 
         
         Predmetom navrhovaných rozpočtových opatrení k 1. zmene rozpočtu na rok 
2017 je najmä : 

1. zvýšenie rozpočtov škôl a školských zariadení na úsekoch zabezpečujúcich 
originálne kompetencie ( materské školy, centrá voľného času, školské jedálne, 
školské kluby, základná umelecká škola, transfer CZŠ a tiež Súkromnému 
centru ŠPP) 

2.  aktualizácia rozpočtu na položkách, ktoré súvisia kúpou nájomných bytov a 
parkoviska na ul. Komenského  

3. predmetom 1. zmeny rozpočtu je aj zapracovanie do rozpočtu príjmov 
a výdavkov súvisiacich so schválením nenávratných finančných prostriedkov  
na realizáciu nasledovných projektov : 
  Rozšírenie kamerového systému (čiastka 11 250 € - v tom dotácia z MV 

SR 9 000 €) 
 Rozšírenie triedeného zberu v meste Sereď ( celková výška 

rozpočtovaných výdavkov je  rozpočtujeme v čiastke 388 320 € - v tom 
nenávratný príspevok 368 903 €) 

 Zníženie energetickej náročnosti MŠ Komenského A v Seredi   (celková 
výška rozpočtovaných výdavkov je  rozpočtujeme v čiastke 396 385 € - 
v tom nenávratný príspevok 264 076 €) 

 Modernizácia interiérového vybavenia kina NOVA ( investícia v celkovej 
hodnote 38 000 € - dotácia Domu kultúry z Audiovizuálneho fondu 
v čiastke 18 000 €) 

4. aktualizácia bežného i kapitálové rozpočtu na základe nových skutočností 
(najmä: zvýšené príjmy na základe vyúčtovania spotreby elektrickej energie 
predovšetkým vo verejnom osvetlení, vyššie predpokladané výdavky na zimnú 
údržbu, vypustenie z rozpočtu na tento rok rekonštrukcie futbalového štadióna,  
zvýšenie rozpočtu na položke,  z ktorej je uhrádzaný príspevok na stravovanie 
nepracujúcim dôchodcom a tiež zvýšenie výdavkov na odvoz odpadov ) 

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

6.  presun nezrealizovanej investičnej akcie (parkovisko Dolnomajerská ul. do 
roku 2017) 

7. v rámci zmeny v príjmových finančných operáciách je uvedené ďalšie použitie 
rezervného fondu na financovanie  kapitálových výdavkov a na predpokladanú 
finančnú spoluúčasť projektov  
 

           Prehľad o celkovom  predloženom návrhu na  1. 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. 


