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Návrh na uznesenie: 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 16.06.2022 prerokovalo  a 
 
A. schvaľuje 
 
harmonogram prípravy rozpočtu mesta Sereď na roky 2023-25 a 
 
B. berie na vedomie  
 
informácie o príprave viacročného rozpočtu MESTA SEREĎ na roky 2023-25  
 



Dôvodová správa 

V prílohe je navrhnutý predbežný harmonogram prípravy rozpočtu na rok, podľa ktorého budeme 
pracovať. Do harmonogramu je možné dať pozmeňujúce návrhy na jeho zmenu a s tým súvisiace 
termíny či zodpovedné osoby. Harmonogram treba schváliť. Plánované je pracovné stretnutie s terajšími 
poslancami ako aj poslancami s mandátom na rok 2022-26. 

Každoročná príprava rozpočtu je niečím špecifická. Tá tohtoročná bude špecifická hneď z viacerých 
dôvodov. Ako každoročne – musíme zabezpečiť najprv krytie bežných výdavkov na zabezpečenie chodu 
mesta a ním zriadených spoločností. Najmä školských zariadení, ktoré sme každoročne dofinancovali. 
Sme v neistote výšky príjmu z podielových daní a preto tento rok v príprave budú aj školské zariadenia 
riešiť výšku ich vlastných príjmov. Dofinancovať totiž ten nárast všetkých cien len z podielových daní a 
z mesta – nebude možné pri zachovaní všetkých iných mestských výdavkov v takom rozsahu ako boli 
doposiaľ. Spoliehať sa a očakávať, že ceny energií či pohonných hmôt sa vrátia na úroveň spred 
COVID-u či vojny na Ukrajine – je zbytočné mrhanie časom.  

• Dôležitý bude najmä november a december. Budeme možno vedieť už predbežné náklady za 
odpady za rok 2022 a tým určiť výšku poplatku za komunálny odpad na rok 2023. Tu si 
nenavyberáme – podľa zákona aké máme náklady – to prepočítame na výmer za odpady 
v príjmovej časti. Samozrejme – aj tu máme niekoľko činiteľov, ktorým stále vieme ešte 
zasiahnuť do budúcich nákladov za odpady na rok 2023.  

• Budeme snáď vedieť, či budú zastropované ceny energií aj pre verejný sektor, resp. aspoň 
budeme vedieť nami vysúťažené ceny energií pre rok 2023. Prvé kroky k zníženiu nákladov na 
energie sme už teraz urobili, resp. pripravujeme a realizujeme ďalšie. 

• O tom, ako nás zasiahne prípadná valorizácia či iné navyšovania platov vo verejnej správe – je 
škoda sa predčasne baviť. Ešte si pamätáme z posledného roku ako boli bez diskusie so 
samosprávami riešené povinné 350-eurové odmeny, 3%navýšenie platov či deň voľna naviac. 

• Aký bude mať mesto Sereď rozsah opráv budov, komunikácií či frekvencie údržby mesta – to 
budeme pripravovať podľa toho, čo sa dohodneme na najbližších pracovných stretnutiach. 

• Aké dotácie bude poskytovať mesto Sereď budúci rok? Nejdená sa len o dotácie na kultúru, 
šport, sociálne veci, mládež, rozvoj mesta či životné prostredie – ale aj o dotovanie obedov pre 
seniorov, platov opatrovateliek, mestskej dopravy, príspevok pri narodení dieťaťa a pod. Budú  
v takej výške, ako to umožnia príjmy v rozpočte a čo si budeme môcť dovoliť.  

• Niektoré príjmy musíme už vopred stanoviť v roku 2022. Jedná sa nielen o miestne dane (stavby, 
výrobné haly, byty, domy či iné nehnuteľnosti, pozemky, záhrady a podobne...) a výšku poplatku 
za komunálny odpad. Tieto pripravujeme a určíme vopred na nasledujúci kalendárny rok 
a nemôžeme s nimi počas roku 2023 hýbať.  

• Čo sa týka investícií: budeme pokračovať len v tých, kde sme boli úspešní pri získaní 
nenávratných vonkajších zdrojov, resp. dokončovať tie, kde sme už po konaniach a po verejnom 
obstarávaní. O ďalších investíciách či príprave nových investícií – je zbytočné sa teraz viac baviť 
a robiť si plány.  

• A treba spomenúť aj fakt, že začiatok rozpočtu budeme konzultovať s terajším zastupiteľstvom – 
no jeho definitívnu podobu schváli už nové zastupiteľstvo. Samozrejme s nástupom roku 2023 
má nové zastupiteľstvo opäť možnosť riešiť zmeny v rozpočte podľa aktuálnej situácie, ktorú 
teraz nik nedokáže odhadnúť. 

Záverom by sme radi doplnili informáciu, že budúci rok sme v očakávaní opravy železničného mosta 
a aj našej finančnej spoluúčasti na prvkoch, ktoré sme ako mesto pri realizácii požadovali. Z tohto 
dôvodu, ako aj odstávky mosta v Hlohovci, by sme radi občanov uistili, že sa nechystáme na žiadne 
odstavenie či obmedzenie verejného osvetlenia v meste Sereď. Najmä kvôli bezpečnosti cestnej 
premávky pre možné obchádzky ako aj účinnosti kamerového systému v meste. 



Rozpočtový proces Čo Kto Kedy

Zostavenie rozpočtového harmonogramu prednosta 30.5.2022
   Rozpočtový Schválenie rozpočtového harmonogramu primátor 1.6.2022
 harmonogram Zverejnenie rozpočtového harmonogramu Finančné oddelenie 1.6.2022

Rokovanie o príprave návrhu rozpočtu MsZ 16.6.2022

Zverejnenie výzvy na vypracovanie a predloženie
rozpočtových požiadaviek Finančné oddelenie 30.6.2022
Zverejnenie výzvy na vypracovanie a predloženie
rozpočtových požiadaviek Finančné oddelenie  priebežne

     Zostavenie Predloženie rozpočtových požiadaviek na 
     rozpočtu finančné oddelenie a odd. ŠRKŠ  (školy) Subjekty RP 19.8.2022

Rokovanie o návrhu rozpočtu MsZ 13.9.2022
Rokovanie o návrhu rozpočtu prac. stretnutie poslancov 26.9.2022 bežné výdavky
Spracovanie rozpočtových požiadaviek do 1. návrhu rozpočtu Finančné oddelenie 3.10.2022
Predloženie 1. návrhu rozpočtu vedeniu mesta Finančné ddelenie 6.10.2022
Rokovanie o 1. návrhu rozpočtu - korekcie rozpočtu prednosta MsÚ od 7.10.2022 - 11.10.2022

Úpravy návrhu rozpočtu podľa záverov rokovaní Finančné oddelenie 18.10.2022
Schválenie návrhu rozpočtu primátorom mesta primátor 21.10.2022
Spracovanie návrhu rozpočtu do MsZ Finančné oddelenie 2.11.2022

    Schvaľovanie Rokovanie o návrhu rozpočtu MsZ 15.11.2022
     rozpočtu Zverejnenie návrhu rozpočtu na pripomienkovanie Finančné oddelenie 23.11.2022

Predloženie návrhu rozpočtu na rokovanie odborných komisií prednosta MsÚ 23.11.2022
Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu hlavný kontrolór 23.11.2022
Rokovanie o návrhu rozpočtu prac. stretnutie poslancov cca 24.11.2022
Schvaľovanie rozpočtu MsZ 8.12.2022

     Plnenie Vedenie účtovníctva a výkazníctva Finančné oddelenie priebežne
     rozpočtu Správy o plnení rozpočtu Finačné oddelenie podľa požiadaviek MsZ

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami Hlavný kontrolór priebežne

Spracoval: T. Krajčovič                                                                       Schválil: Ing. Martin Tomčányi

V Seredi dňa: 30.05.2022

Harmonogram prípravy viacročného rozpočtu MESTA SEREĎ na roky 2023-25
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