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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 2018 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi 
uznesením  MsZ č. 277/2017 písm. B dňa 14.12.2017 . V priebehu roku 2018 boli 
schválené rozpočtovými opatreniami tieto 3 zmeny rozpočtu mesta Sereď na rok 
2018:  

• dňa 15.2.2018 boli uznesením MsZ  č. 32/2018 schválené rozpočtové 
opatrenia  1. zmeny rozpočtu  

• dňa 19.4.2018 boli uznesením MsZ č. 75/2018 schválené rozpočtové 
opatrenia   2. zmeny rozpočtu  a 

• dňa  14.6. 2018 schválilo MsZ uznesením č. 124/2018 rozpočtové opatrenia  
3. zmeny rozpočtu . 

     
          Predmetom navrhovaných rozpočtových opatrení k  4. zmene rozpočtu na rok 
2018 je najmä : 
 
 
a) v  príjmovej časti 
 

1. aktualizácia  rozpočtu  transferov  poskytnutých na prenesený  výkon štátnej 
správy na úseku  
a) vzdelávania (normatívne prostriedky pre základné školy, nenormatívne 

prostriedky na odchodné a učebnice)  
b) matriky 
c) registra adries 
d) evidencie obyvateľstva 

2. zapracovanie do rozpočtu predpokladanej refundácie výdavkov spojených so    
spracovaním zmien  a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie č. 5/2018              

3. aktualizácia vlastných príjmov mesta na základe predpokladaného plnenia za 
rok 2018 ( najmä: zvýšenie príjmov z predaja pozemkov , dane za užívanie 
verejného priestranstva a poplatku za komunálne odpady ) 

4.  zahrnutie do príjmov grantov a dotácií poskytnutých  : 
a) Nadáciou pre deti Slovenska v rámci grantového programu Hodina deťom  

s názvom – „MiŠ  /Minimalizácia šikany/ – implementačný program 
minimalizácie šikany pre učiteľov“.  

b) VÚC na prevenciu kriminality   
c) Univerzitou Konštantína Filozofa Nitra v súvislosti s odbornou praxou 

študentov na MsP  
d) SLSP a.s. Bratislava na údržbu a revitalizáciu verejného priestranstva 

5.  aktualizácia – zvýšenie  vlastných príjmov rozpočtových organizácií                      
(ZŠ Juraja Fándlyho,  ZŠ Jána Amosa Komenského)     
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b) vo výdavkovej časti 
 

1. na základe návrhov rozpočtových opatrení riaditeľov školských rozpočtových 
organizácií aktualizácie  rozpočtov škôl  ( v tom  zapracovanie transferových 
finančných prostriedkov – normatívne i nenormatívne  prostriedky pre 
základné školy , použitie zvýšených vlastných príjmov a tiež zvýšenie 
výdavkov na opravy a údržbu financovaných  mestom v rámci originálnych 
kompetencií ) 

2. zapracovanie do rozpočtu tých výdavkov, ktoré súvisia s realizáciou projektov 
( spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu SR –strecha na kaštieli, VÚC 
Trnava- prevencia kriminality , Nadáciou pre deti Slovenska –minimalizácia 
šikany na školách, Univerzitou Konštantína Filozofa Nitra- odborná prax na 
mestskej polícii , údržba a revitalizácia ul. M . R. Štefánika medzi SLSP 
a budovou Hubertu J.E. ) 

3. zapracovanie do rozpočtu predpokladaných výdavkov na spracovanie  zmien  
a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie č. 5/2018  (uhradené budú 
navrhovateľom na základe zmluvy o spolupráci)      

4. zvýšenie resp. vytvorenie rozpočtu na tých položkách  s ktorými rozpočet na 
rok 2018 neuvažoval príp. uvažoval s nižšou čiastkou ( najmä výdavky na  
úseku dopravy  , prípravnej a projektovej dokumentácie, opráv v amfiteátri, 
výdavky na  vývoz veľkoobjemových kontajnerov) 

5. aktualizácia rozpočtu na niektorých rozpočtovaných položkách presunom 
finančných zdrojov medzi rozpočtovými programami a tiež medzi bežným 
a kapitálovým rozpočtom 

 
           Prehľad o celkovom  predloženom návrhu na 4. zmenu rozpočtu  je uvedený  
v tabuľkových prílohách č. 1 a 2. V prílohách  3a – 3e sú uvedené rozpočtové  
opatrenia navrhované riaditeľmi školských rozpočtových  organizácií. 


