
Dôvodová správa 

 

 

 

Bežné výdavky. 

Príprava rozpočtu nie je len o bodovaní kapitálových výdavkov (investícií) pre ďalší rok. Teraz sme práve vo fáze, že nám 
31.12.2017 končí zmluva na dodávateľa komunálnych služieb. Zber komunálneho odpadu, separovaného odpadu, kosenie, 
orezy stromov a kríkov, polievanie, zimná údržba. Vždy záleží od rozsahu, frekvencie a množstva požadovaných služieb 
či materiálu. Každý z nás si vie predstaviť aj vyššie a kvalitnejšie služby či väčšiu frekvenciu výdavkov. Viac kosení 
napríklad. Aby ste vedeli – práve realizujeme v auguste už 8.kosbu. Oproti 5 kosbám spred 3 a viac rokov. Treba viac na 
údržbu záhonov či stromov, viac techniky na zimnú údržbu...). Ale je to len o presunoch peňazí. Nedá sa siahnuť do 
vrecka hlbšie. Ak niekde pridáme – musíme niekde vziať. Resp. musíme na to získať iný zdroj. Vonkajší zdroj ako dotáciu 
či grand, resp. zvýšiť príjmy na poplatkoch a daniach. Rozhodnite...dnes je na to správny čas. Ak dáme viac na údržbu – 
ostane menej na dotácie či opravy, menej na podujatia prípadne poviete kde. 

Každého z Vás baví určovať priority v investíciách – bodovanie projektov. Ale ak nevytvoríme zdroje či neponížime 
náklady niekde – nebude raz z čoho financovať toto bodovanie. Je tu stále vyšší dopyt po dotáciách. Kultúra, šport, 
mládež, sociálna oblasť...rastú s pribúdajúcimi objektmi aj náklady na ich údržbu + personálne náklady nielen 
valorizáciou – ale vyššími dohodami, ktoré musíme plniť. A nezabúdajme – aká je situácia na pracovnom trhu v Seredi 
a okolí. Narážam na cenu práce a nedostatok ľudí. 

Mesto stále dopláca a hradí za obyvateľov v istých oblastiach. To je v poriadku, je to jeho povinnosť. Musíme robiť veci, 
čo sú pre súkromný sektor nerentabilné či mestá musia zabezpečiť. Ale kde je hranica? Najmä hranica pri komunálnych 
odpadoch, BRO, separátoch, kosení, čistení mesta...? 

Zimná údržba – Obstarávanie sme nastavili tak ako bolo doteraz: 

• Veľký mechanizmus na cesty 
• Zásobovacie auto 
• 3 malé mechanizmy na chodníky 
• Soľ obstaráme my 

Jedinou významnou zmenou je zabudovanie GPS lokátorov do obslužných mechanizmov. Nech máme prehľad kto a kedy 
kde vykonával údržbu. Ideme na 1 rok. Samozrejme – aj toto bude odzrkadlené vo vyššej cene pre mesto. Cenu na roky 
2018/19 ešte teda nevieme. 

Letná údržba –  viac v samostatnej réžii mesta 

• vo vlastnej réžii budeme robiť celé kosenie. Kúpime ešte 2 kuboty + 2 krovinorezy. Dúfam, že do jari budeme 
mať techniku z BRO (ramenáč, traktor, kontajnery, váhu a drvičku + dokúpime vlečku resp. veľké auto na zvoz). 
Budú 4 oblasti mesta. Každá oblasť bude mať svojho kosca na Kubote + vyžínača a čističa.   

• Orezy – toto nezvládneme celé sami. Na to treba 4-člennú partiu s 2 pilčíkmi, záhradníkom a pomocníkom. 
A navyše aj plošinu. Čo ale s tými to ľuďmi v zimnom období? Časť prác budeme realizovať sami a zvyšok 
obstarávať. Najmä sťažené výškové orezy. Sme pred obstrávaním. Cenu na roky 2018/19 ešte teda nevieme. 

• Polievanie – nemáme na to kapacity. Treba nám polievacie auto (je ale drahé) – resp. 2 multikáry s nádržou 
a čerpadlom. Opäť je to vec investičných peňazí. Čo s mechanizmami a najmä ľuďmi v zimnom období? Preto 
zasa navrhujem obstarávať dodávateľským spôsobom. 

 

Údržba budov ?  

• Ako Arcidiecéza a STORM? Sme už po tretej OVS na objekt Garbiarskej ulici. Kam s uvedenými 
spoločnosťami a ich aktivitami. Chceme ich tu naďalej? A do akej miery? 



Údržba ciest ?  

 

Odpady – asi najviac rezonujúca oblasť v rozpočte. Práve obstarávame zvoz odpadov, zvoz separátov a odvoz VOkov. 

• Narastá nám množstvo komunálneho odpadu. Pritom počet obyvateľov mesta klesá. No nik z nás nemá pocit, 
že je ľudí v meste menej. 

• Kvalita separácie je nevyhovujúca. Je možnosť celú separáciu vyňať z rozpočtu. Poklesnú nám náklady na 
mzdy 5 ľudí na ZD, plno starostí s triedením a odpadom z dotriedenia, energia poklesnú či potreba materiálu. 
Prídeme ale o položku v príjmoch za separáty. Je to o vhodnom nastavení. PET fľaše sú totiž jediným 
zaujímavým artiklom z finančného hľadiska separácie. A to pekne vytriedené podľa farby a vylisované. 
Nechcem však zatvárať oči pred nedisciplinovanosťou niektorých spoluobčanov.  

• Začali sme verejne obstarávať tieto služby. To jest: 
o  zvoz komunálneho odpadu z RD, činžiakov a podnikateľských subjektov 
o  zvoz separátov z RD a činžiakov 
o  vývoz VOK-ov zo ZD 
o  prenájom auta na separáty od RD (streda) 

• Zvoz odpadu zo stanovíšť budeme riešiť svojpomocne. Ako aj zber separátov od RD 
• Svojpomocne aj jarný a jesenný velkoobjemový zber. Bude časovo mimo sezónu kosenia. 
• Všetko zosumarizovať v novom VZN – najmä: 

o zmeniť frekvenciu vývozu komunálu od podnikateľov na „veľkosť nádoby“.  
o pridať možnosť zakúpenia vriec (najmä na hlásené akcie, kde sa vyprodukuje množstvo vriec 

odpadov). Možnosť je ale zakúpiť si to aj pre ostatných obyvateľov či podnikateľov. 
o pokúsiť sa dostať príjmy bližšie k nákladom do budúcna, resp. ponížiť náklady. Čo by sa získalo na 

príjmoch – išlo by výlučne do odpadového hospodárstva. Mesto stále dopláca odpad od obyvateľov.  
o v súťaži na zvoz KO – povinnosť dodávateľa označiť nádoby pre RD ako aj u podnikateľov v meste. 

Označenie by bolo 2018 a o rok 2019. 
• BRO. Prebehlo niekoľko stretnutí s Krošlákom (bioplynka) či Šulákom (zber). Len pre ujasnenie. P. Krošlák 

nám platí ročne prenájom cca 4.000 € za pozemok. Ale okrem toho nám platí zvoz konárov, čiernych vriec (to 
je okolo 25.000 € ročne) – no najmä zvoz hnedých nádob. Je ich cca 2.300 kusov po RD. Jedna nádoba zvoz 
stojí cca 0,70 € bez DPH – čo je s DPH 0,84. Za 1 zvoz je to 2.300 x 0,84 čo je 1.932,00 €. Za minimálne 36 
týždňov je to cca 70.000,00 €. Problém je, že ten zvoz z hnedých kontajnerov je často nepoužiteľný.  Melie sa 
to v zbernej mašine a stačí 15-20 nečistých kontajnerov a celá biomasa je znehodnotená. Jeden pondelkový 
zvoz sú 2-3 autá. Niekedy tomu boli 4. Ak by sme to zvážali v sakloch – trvalo by to týždeň a bolo by treba 3 
autá a s posádkou každé po 4 ľudí. Predražené a časovo náročné. Ak máte iné riešenie – sem s ním... Možným 
riešením je príspevok p. Krošlákovi ročne na triedičku tejto biomasy. Prepočítajme si, koľko by nás to stálo, 
keby sme si to mesto robilo a prevádzkovalo samo. A čo s tou BIOmasou. 

• všetko toto musíme verejne obstarávať. A nikdy to už nebude tak lacné ako doteraz. Terajší dodávateľ by 
Vám o tom vedel povedať. Isto –  išlo to neraz na hranicu kvality. Je to ale zapríčinené nedostatkom ľudí 
v našom kraji a tým trpí aj terajší dodávateľ služieb.  
 

 

Personálne náklady 

• Predbežne je dohodnuté Memorandum navýšenia platov pre verejnú správu o 4% od 1.1.2018 
a formou 2% odmeny od 1.9.2018 na 4 mesiace. Pre pedagogických pracovníkov je to 6% navýšenie.  

• Máme nedostatok opatrovateliek. Za posledný mesiac máme 4 výpovede od R-károv. 
• Máme vytypovaných ľudí na kosenie a úpravu záhonov. Budeme potrebovať však ešte obsluhu 

krovinorezov, pomocné sily, šoféra, záhradníka. Opäť aj tu dúfame v zdarného dodanie techniky 
z projektu BRO. 

 

Dotácie – komu a v akej výške? 

• Kultúra? Šport? Mládež? Sociálne? 
 



NÁVRH na rok 2018:  

Kapitálové výdavky mesto - Odporúčame vykonať tieto investície: 

• modernizácia mestský rozhlas  5.000,00 € 
• modernizácia a doplnenie verejné osvetlenie 15.000 € 
• nákup 2 kosačiek, vlečky/auto, krovinorezy 60.000 € 
• nová rampa a brána ZD 7.000 € 
• nové projektové dokumentácie 25.000 € 
• výkup pozemkov pod MŠ Fándlyho 20.000 € 
• kamery MsP 6.000 € 
• nové parkoviská či spevnené plochy 42.000 € - treba určiť kde 
Spolu je to na KV 182.000 €.  

Zvážiť investície do: 

• Rekonštrukcie vybraných chodníkov a ciest v hodnote do 150.000 € - treba určiť kde  
• Investície v školách do 80.000 € - treba určiť kde 
• Vybrať projekty s vonkajšími zdrojmi, do ktorých pôjdeme. Nedá sa reagovať na všetky výzvy a 

grandy. Stojí to veľké peniaze na projektové dokumentácie a treba na to aj personálne zázemie. 
• Nič viac zatiaľ nedávať do návrhu rozpočtu na rok 2018 do budúceho februára, kedy už budeme 

vedieť hospodárenie roku 2017 a presnejší výhľad na rok 2018. Resp. budú ďalšie zaujímavé pre nás 
výzvy. 

 

• Aktuálne sú projekty so spoluúčasťou mesta – rozšírenie MŠ?, zateplenie MŠ KOM? Zateplenie MŠ 
DŠ ? Revitalizácia kaštieľ, park, chodníky, osvetlenie – južné krídlo a statika? Revitalizácia park D. 
Štúra? Zateplenie MsÚ? Polievacie auto? Zateplenie budovy SZZP? Futbalový štadión? Tenisové 
kurty? A iné nové možné výzvy a projekty? 

• Školské projekty? 
• Pripraviť dokumentáciu a výkazy na kryté mestské trhovisko + parkovisko? 

 

Rok 2018 je rok nových 5-ročných koncepcií: 

Školstvo, šport, kultúra, bytová, komunitný plán sociálnych služieb na roky 2019 – 2023  

 

Aktuálny stav projektov k 21.9.2017 obsahuje materiál č. 6 


