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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 bolo 
schválených rozpočtovými opatreniami týchto 5 zmien 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   

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

• dňa 13.9.2018 schválilo MsZ uznesením č. 166/2018 rozpočtové opatrenia            
4. zmeny rozpočtu a 

• dňa 15.11.2018 schválilo MsZ uznesením č. 188/2018 rozpočtové opatrenia 
5. zmeny rozpočtu na rok 2018. 

     
          Predmetom navrhovaných rozpočtových opatrení k  6. zmene rozpočtu na rok 
2018 je najmä : 
 
Príjmová časť 
 

1. aktualizácia rozpočtu transferov : 
 zníženie  celkového rozpočtu  transferov  poskytnutých na prenesený  výkon 

štátnej správy na úseku vzdelávania ( v tom zníženie nenormatívnych 
prostriedkov na vzdelávacie poukazy , na materské školy, dopravné  a tiež 
dotácie na žiaka so SZP) 

   zvýšenie rozpočtu na položke príspevok na realizáciu projektov 
spolufinancovaných  ÚPSVaR ( dotácia na chránenú dielňu na  mestskej 
polícii ) 

2. aktualizácia  vlastných príjmov  rozpočtových organizácií zriadených mestom  
(v tom:  základné školy,  Materská škola D. Štúra a  Dom kultúry) 

 
Výdavková časť 
 

1. na základe návrhov rozpočtových opatrení riaditeľov  rozpočtových organizácií 
aktualizácie ich rozpočtov (v tom: zapracovanie transferových nenormatívnych 
finančných prostriedkov  pre základné  a materské školy a aktualizácia 
výdavkov s prihliadnutím na zmeny vo vlastných príjmoch) 

2. zvýšenie resp. vytvorenie rozpočtu na tých položkách  s ktorými rozpočet na 
rok 2018 neuvažoval príp. uvažoval s nižšou čiastkou ( v tom najmä: poistné, 
opravy a údržba, mzdy a darčekové poukážky zamestnancom opatrovateľskej 
služby) 

3. aktualizácia rozpočtu na niektorých rozpočtovaných položkách presunom  
finančných zdrojov medzi rozpočtovými programami . 
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           Prehľad o celkovom  predloženom návrhu na  6. zmenu rozpočtu  je uvedený  
v tabuľkových prílohách č. 1 a 2. Príloha 3 obsahuje rozpočtové opatrenia navrhnuté 
riaditeľom Domu kultúry v Seredi a v prílohách  4a – 4e sú uvedené rozpočtové  
opatrenia navrhované riaditeľmi školských rozpočtových  organizácií. 


