
Dôvodová správa – kometár k rozpočtu 

Priebeh prípravy rozpočtu mesta Sereď na roky 2019-2021 ide podľa plánu. Zatiaľ sa sústredíme najmä na rok 
2019. Dostali sme návrhy na investície a bežné výdavky mesta od mestom založených organizácií ako aj 
obyvateľov mesta, poslancov. Tieto návrhy sme zosumarizovali do prílohy na septembrové rokovanie 
mestského zastupiteľstva. Dolu v dôvodovej správe sú popísané príjmy ako aj výdavky mesta. Členené sú na 
bežné a kapitálové. Niekedy sa stane, že je tam vsunutý komentár, ktorý nás na niečo upozorňuje. 

5.9.2018 sa konalo prvé stretnutie s poslancami MsZ ohľadom prípravy rozpočtu. Okrem bodovania priorít 
kapitálových investícií pre oblasť mesta a škôl – boli poslancom prednesené požiadavky aj na investície mimo 
bodovania: 

NÁVRH na rok 2019 – investície bez bodovania – bežné i kapitálové výdavky:  

• Nákup smetných nádob pre obyvateľov (hnedé a čierne smetné nádoby) – 11.000 € 
• Presun riadiacej jednotky na polievanie, úprava prívody elektriky na Námestí a inštalovanie hmlovej 

clony na Námestí pre prípad ovlaženia počas horúčav – 10.000 € 
• Vybudovanie zemných trampolín v Zámockom parku pri detskom ihrisku – 5.000 € 
• Pokračovať v modernizácii detských ihrísk – 5.500 € 
• Výmena okien na sociálnych bytoch na Trnavskej ulici – 15.000 € 
• Na vedľajší ZD pre potreby zamestnancov je nákup kancelárskej unimobunky. Tam budú chodiť výpisy 

z váhy či evidovať dovoz a odvoz surovín a návštevníci sa tam budú legitimovať (8.500€). 
• Veľkým projektom bude rozšírenie MŠ DŠ o ďalšie 2 triedy (345.000€, spoluúčasť mesta cca 30.000€). 

Vonkajšie zdroje máme schválené. Už je nové verejné obstarávanie pripravené. 
• Modernizácia mestský rozhlas  5.000 €. Je to na spoluúčasť na projekte a prípadné ďalšie rozšírenie. 
• Modernizácia a doplnenie verejné osvetlenie + 16.000 € na rozvod najviac kazeného obnaženého okruhu 

(Cukrovarská – D. Štúra)  
• Nové projektové dokumentácie (PD) 30.000 € na prípadné výzvy – ako aj aktualizácie terajších PD 
• MsP potrebuje súrne výmenu starých analógových vysielačiek za nové (8.500€) ako aj ďalšie nové 

kamery pre potreby spoluúčasti mesta v projektoch či nové vo vlastnej réžii (5.000€)  
• Nové parkoviská či spevnené plochy 50.000 € - treba určiť miesto kde. Toto bude predmetom stretnutia 

s poslancami a definitíva padne na MsZ 15.11.2018  
• Výmena okien a stavebné úpravy na ŠZŠ Fándlyho – 44.800 € 

 
 
 
 

Príprava rozpočtu 2019 
Bežné príjmy – sú to najmä podielové dane. Ich výšku budeme vedieť až v priebehu mesiaca december. Zatiaľ 
len pracujeme s odhadom podľa posledného roku. Ďalšími príjmovými položkami sú miestne dane a poplatky, 
dividendy zo združenia Komplex, príjmy z vlastníctva – nájomné, príjmy za separáciu, iné. Otáznym pre nás 
ostáva príjem zo SHJ. Keďže je predpoklad stavebných prác pred Gymnáziom v Seredi – je treba už teraz sa 
zaoberať priestormi budúcoročného SHJ. Verím tomu ,že budeme úspešní pri viacerých výzvach o vonkajšie 
zdroje. Prioritou pre nás bude projekt „Podpora opatrovateľskej služby v meste Sereď“. 

Bežné výdavky 

Príprava rozpočtu 2018 bola náročná pre neukončené obstarávania najmä na zvoz odpadov a zimnú údržbu. 
Teraz – pri príprave rozpočtu na rok 2019 sme v inej – lepšej situácii. Väčšina bežných výdavkov bude 
kopírovať už zabehanú skúsenosť podľa potrieb úradu pre jeho činnosť. Zameriame sa na najmä na ti rozdielové 
hodnoty a zhodnotíme aktuálny stav.  



Personálne náklady 

• Predbežne je dohodnuté Memorandum navýšenia platov pre verejnú správu o 10% od 1.1.2019. Takto je 
to už aj nastavené v návrhu rozpočtu na rok 2019. 

• Druhou významnou zmenou je zvýšenie minimálnej mzdy. Predpoklad je na 520,00 € (oproti 480 
v tomto roku).  Okrem toho sú to zákonom zvýšené príplatky za nočnú zmenu, soboty, nedele či sviatky  

• Významný položkou sú personálne náklady na opatrovateľskú činnosť. Časť roka 2018 sme už mali 
ukončený projekt na opatrovateľky, čo sme výrazne pocítili na rozpočte. Opatrovaný platí stále 1,00 € za 
hodinu opatrovania. Po skončení projektu mesto znáša viac ako ¾ všetkých nákladov na opatrovateľky. 
Podaním nového projektu je možnosť získať vonkajšie zdroje na ďalších 26 mesiacov. Projekt sme 
podali 17.8.2018 a čakáme na vyrozumenie. 

• Navýšenie pri R-károch je spôsobené prijatím ďalších 2 ľudí na obsluhu došlej techniky. Dolu je 
popísané v službách, čo už sme si ako mesto schopné samo zabezpečiť – bez verejného obstarávania. 

 

Údržba a modernizácia majetku – mesto plánuje dokončiť opravu budovy pre potreby miestnej organizácie 
ZŤP ako aj pre potreby mesta. Ostatné mestské budovy udržovať podľa aktuálnej potreby. Mimo bodovania je 
zahrnuté do akútnych opráv a modernizácii:  

• Treba začať z nasporených prostriedkov za prevádzku verejného osvetlenia už aj meniť elektrické 
vedenia. Preto čiastka 16.000€ je mimo bodovania na najviac vypadávajúci okruh – to časti okruhov 
v okolí ulíc D. Štúra / Cukrovarská. Okrem toho je na bodovaní aj ďalší okruh – podľa preferenie 
poslancov či výskytu výpadkov prívodu elektriky.  

 

Zimná údržba – momentálne máme v našom majetku nasledovné vybavenie: 

• 2 veľké traktory na cesty s posypovým zariadením a radlicou 
• 2 malé traktorčeky s posypom a radlicou na chodníky a iné potreby  
• 2 piagga na zásobovanie soľou 
• posypovú soľ na celú budúcu sezónu 
• personál k všetkým mechanizmom ako aj peší personál k dočisťovaniu lopatami či posypom schodísk 

a prechodov pre chodcov 
• takže našimi nákladmi budú personálne náklady a náklady na servis a chod techniky  

 

Letná údržba –  príchodom mechanizmov  na konci roka – sme stále v lepšej a lepšej výbave. Máme toto 
vybavenie: 

• 3 veľké Kuboty – kosačky na kosenie aj zberným košom 
• 2 väčšie traktory Kubotu na parkové kosenie. Jeden je bez koša, na jeden máme aj „cepák“ (prídavné 

zariadenie na kosenie – mulčovanie). Na kosbu využívame väčšinou len jeden.  
• 8 moderných vyžínačiek (najstaršia je trojročná) 
• 3 ploto strihy (2 nové a 1 starší) 
• 3 motorové píly (2 menšie a 1 veľká)    
• 3 Piaggia na zber odpadov z malých nádob, polievanie (máme 2 sady nádrže a čerpadiel), a zber kosenej 

trávy a prevozy materiálov 
• malé čistiace auto s kefami 
• príchodom kontajnerového nosiča, traktorčeka, štiepkovača, váhy a 10 kontajnerov by sme uzatvorili 

vybavenosť. Resp. uvidíme podľa aktuálnych vonkajších zdrojov. Hodila by sa nám možno malá 
multikára s výškovou plošinou do 9 metrov. Na orezy, čistenie rýn, striech či iné servisné práce pri 
údržbe mesta. Zo servisných prác budeme obstarávať len náročné orezy a výruby. Všetko ostatné už 
máme zabezpečené vlastnými silami. 

 



Údržba ciest, chodníkov, parkovísk – okrem pravidelných výtlkov treba pokračovať vo väčších opravách a 
rekonštrukciách komunikácií. V materiáloch máte správu o stave ciest, chodníkov a parkovísk v meste. Opäť by 
bolo vhodné 1 – 2 väčšie cesty v meste opraviť. A aj chodníky do toho zapojiť. Prípadne samostatne chodníky 
a nazvať rok 2019 rokom opráv chodníkov. Parkoviská – pokračujeme v modernizácii a vybudovaniu ďalších 
parkovacích miest. Zdroje máme z výberu za záber verejného priestranstva (200 € ročne za 1 miesto/50 € ročne 
za 1 miesto ZŤP) čo je cca 50.000 € ročne  

Odpady – zber komunálneho odpadu máme ešte na 1 rok vysúťažený + aj s označením smetných nádob. Ako aj 
uloženie odpadov + zber separátov od sídlisk. Zber separovaného odpadu od rodinných domov, veľkoobjemový 
zber od rodinných domov, týždenný zber z ohrádok od sídlisk – toto všetko už zabezpečujeme našimi ľuďmi a 
pomocou vlastného auta s nástupnou plošinou (toto auto využívame aj pre potreby mestských organizácií a na 
zabezpečenie potrieb na spoločenské  podujatia). Okrem toho máme 2 hony (z toho jeden už málo využívaný a 
zastaraný). Používame ich na manipuláciu s odpadmi na zbernom dvore ako aj v areáli kasární. Rátame s tým, 
že už od začiatku roku 2019 budeme mať aj vlastný kontajnerový nosič, 10 nových kontajnerov, veľký 
štiepkovač, váhu a ďalší traktor. Toto všetko využijeme na prácu s BRO vďaka projektu. K tomu potrebujeme 
unimobunku, kde budú prepojené údaje z váhy pri vstupe. (9.000 €). Budeme potrebovať aspoň 2 nových ľudí. 
Na nich máme peniaze ušetrením na položke zvozu odpadov zo zberného dvora. V roku 2019 je ale nutné 
pokračovať v odvoze nahromadeného (najmä stavebného) odpadu zo ZD (50.000€) ako aj triedenie BRO 
odpadu (35.000€). Počas roka (najmä na jar a v lete) sa modernizuje v domácnostiach – čo pociťujeme nárastom 
odpadov na vedľajšom zbernom dvore. Takisto 2 množstevné zbery odpadov počas roka (jarný a jesenný) nám 
výdatne zaplnia areál. Každý týždeň zbierame zo sídliskových ohrádok nábytky a iný veľký odpad. Tieto všetky 
benefity pre občanov nám zvyšujú stratu pri odpadoch. Resp. mesto to vykrýva z peňazí, ktoré by mohli byť aj 
inde použité.   

Narastá nám množstvo komunálneho odpadu. Pritom evidenčný počet obyvateľov mesta klesá. No nik z nás 
nemá pocit, že je ľudí v meste menej. Hojne sa nakupuje a teda aj viac je odpadov. Kvalita separácie je však 
nevyhovujúca. V roku 2019 bude nutné prehodnotiť triedenie odpadu. Je možnosť celú separáciu (zber, 
triedenie, odvoz, osvetu) vyčleniť z rozpočtu a ponechať to dodávateľským spoločnostiam. Poklesli by nám 
náklady na mzdy o 4-5 ľudí na ZD, plno starostí s dotriedením a následným  odpadom z dotriedenia. Poklesne 
nám čiastočne energia či spotreba materiálu. Prídeme ale o položku v príjmoch za separáty. Ale to je až od roku 
2020 a bude nutné na to urobiť prepočty a kalkulácie + nastaviť finančný model. PET fľaše sú totiž jediným 
zaujímavým artiklom z finančného hľadiska separácie. A to pekne vytriedené podľa farby a aj vylisované 
(máme  2 vlastné lisy – jeden na ZD a jeden v kasárňach a jeden perforátor na ZD).  

Stále doplácame na nedisciplinovanosť ľudí v oblastiach ako komunálny odpad, BRO, separátoch, čistení mesta. 
Doterajšia osveta nedosahuje požadované účinky. Ak sú vhodné nápady na zlepšenie súčasného stavu – sem 
s nimi. Teraz je ten správny čas. 

Dotácie – komu a v akej výške?  

• Kultúra? Šport? Mládež?   
• Dotácia SAD na miestnu dopravu – tu je možnosť dokonca vypovedania zmluvy zo strany SAD, ak 

nebude mesto kryť stratu vo väčšej miere. Tak sme sa predbežne do na návrhu na rok 2019 dali dotáciu 
vo výške 65.000 € ročne. Zároveň ale miestna doprava bude gratis pre deti, tehotné mamičky 
a dôchodcov.  

• Na obedy seniorom? Denné centrum činnosť? Prípadná nocľaháreň, pohreby, sociálne dávky 
jednotlivcom, príspevky na obed seniorom...? 

 



Kultúrne podujatia – v návrhu rozpočtu sú novinkou oddelené náklady na SHJ a Vianočné trhy. Je to pre 
lepšiu informovanosť o každom podujatí. Takisto sú tam už aj mzdové prostriedky za ľudí, ktorí zabezpečujú 
chod SHJ. Doteraz to všetko znášalo mesto v R-károch a personálnych nákladoch. 

 

Zvážiť investície a vybrať z priloženej tabuľky, kde sú navrhované investície: 

• Investície na základe odporučenia poslancov, obyvateľov, mestského úradu – zoradené podľa oblastí 
• Rekonštrukcie vybraných komunikácií odporúčam najprv do 150.000 € – treba určiť kde presne  
• Vybrať projekty s vonkajšími zdrojmi, do ktorých pôjdeme. Nedá sa reagovať na všetky výzvy a grandy. 

Stojí to veľké peniaze na projektové dokumentácie ako aj nejednotnosť pri finálnom výzore projektu, 
veľa času + treba na to aj personálne zázemie. Najviac času a práce potom zaberie verejné obstarávanie.  

• Nič viac zatiaľ nedávať do návrhu rozpočtu na rok 2019 do budúceho februára, kedy už budeme vedieť 
presné hospodárenie roku 2018 a presnejší výhľad na rok 2019 (aj výšku podielových daní)  

• Aktuálne sú projekty so spoluúčasťou mesta – rozšírenie MŠ? Revitalizácia kaštieľ? Zateplenie MsÚ? 
Futbalový štadión?  

• Projekty financované výlučne z mesta: Tenisové kurty? Prekrytie tržnice + parkoviská + oddychová 
zóna 

 

Investície v školských zariadeniach do 110.000 € na rok 2019. Treba určiť ktoré (osobitné bodovanie) 

 

Aktuálny stav projektov k 5.9.2018 obsahuje materiál č. 12 dnešného zastupiteľstva 


