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ZMENA ROZPOČTU  
návrh v € 

  
 

Príjmy 
 

PRÍJMY VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ 
CELKOM NA ROK 2010  SCHVÁLENÉ   
MsZ dňa 15. a 16.12.2010 

11 227 410 

 
 

• BEŽNÉ PRÍJMY 
 
111 Podiel daní      - 2 969 
111003 Výnos dane z príjmov územnej samospráve - 2 969  

 
 
        Ministerstvo financií SR v zmysle nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní 
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a v súlade so schváleným štátnym rozpočtom na rok 
2010 zverejnilo dňa 28.12.2009 informáciu o garantovanej  výške podielov jednotlivých miest 
a obcí . Na základe tejto informácie sa  predpokladá ,  že výška podielu mesta Sereď na výnose 
dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2010 bude v  objeme 3 336 331 €.                          
V schválenom rozpočte na rok 2010 je uvedená čiastka 3 339 300  €.  Rozdiel v neprospech 
rozpočtu mesta je 2 969  €. Na základe týchto skutočností navrhujeme znížiť položku             
111003 o čiastku 2 969 €. 

 
312 Transfery v rámci verejnej správy       -89 624 
312001 Zo štátneho rozpočtu ( na školstvo) -89 624  

 
V časti Bežné príjmy, položka 312 001 Transfery na školstvo navrhujeme položku prenesené 
kompetencie upraviť z terajšieho objemu financií 1704 670 €  na sumu 1 615 046 €, t. j. znížiť  
o sumu 89 624 €/ 2 700  013 Sk/. 

 
Odôvodnenie : 

Prípisom KŠÚ Trnava zo dňa 27.01.2010 bol mestu oznámený rozpis normatívnych finančných 
prostriedkov na rok 2010 pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v objeme           
1 615 046 €. Schválená výška rozpočtovaných  príjmov mesta zo štátneho rozpočtu  bola 
spracovaná ako sumár  návrhov rozpočtov základných škôl, ktorú z dôvodu pridelenia nižšej 
sumy financií, ako bola rozpočtovaná, navrhujeme znížiť  o 89 624 €.  

       

Úprava bežných príjmov spolu                                            -92 593 
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• PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 
 
450 Z ostatných fin. operácií   +59 772 
453 Zostatok prostriedkov z min. rokov  + 59 772  
 
V príjmových operáciách navrhujeme zapracovať do rozpočtu na rok 2010 nevyčerpaný zostatok 
dotácií z roku 2009. Ide o nasledovné účelové prostriedky : 

� dotácia z KŠÚ Trnava na dopravné v čiastke 297,98 € 
� dotácia na VO ul. Krásna v čiastke 4 979,09 € 
� zostatok účelovej dotácie z MF SR na bežné výdavky – dotácia  

         obciam na zmiernenie výpadku podielových daní v čiastke  
         51 294,85 € 

� prostriedky z Európskej komisie na projekt Europe for Citizen  
          v čiastke 3 200 € 

 

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov  +67 376 
454001  Z rezervného fondu  +67 376  

 
Na krytie zvýšených kapitálových výdavkov – chodník do H. Čepeňa, nákup servera , 
rekonštrukcia WC na MsÚ a nákup kuchynského robota pre MŠ  (47 770 €) a havarijných opráv 
v predškolských zariadeniach (19 606 €) navrhujeme použiť zdroje rezervného fondu v čiastke             
67 376 €. 
 
 
ÚPRAVA PRÍJMOV VRÁTANE FINANČNÝCH 
OPERÁCIÍ CELKOM 

                                +34 555 

   
PRÍJMY VRÁTANE FINANČNÝCH OPERÁCIÍ 
CELKOM NA ROK 2010  PO 1. ÚPRAVE 20.4.2010 

 11 261 965 
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Výdavky 
 
 
VÝDAVKY CELKOM NA ROK  2010 VRÁTANE 
VÝDAVKOVÝCH  FINANĆNÝCH OPERÁCII 
SCHVÁLENÉ  MsZ dňa 15. a 16.12.2009          

 
 

11 227 410 
 
 

• BEŽNÉ VÝDAVKY     
 
Program  1              Rozvoj mesta 
Podprogram  1.1.   Doprava 
Prvok 1.1.3.            Granty SAD 
 
04.5.1.  Cestná doprava  - 3 000 
648 Transfery   
648002 Na mestskú hromadnú dopravu -3 000  

 
              Zmluvne potvrdená výška príspevku SAD na rok 2010 je nižšia o 3 000 € v porovnaní 
s čiastkou schválenou v rozpočte na rok 2010.   
 
 
SPOLU :  
Program 1: Rozvoj mesta 

 
 

-3 000 

 
Program  2              Bezpečnosť 
Podprogram  2.2.   Civilná ochrana 
 
02.2.0.  Civilná ochrana  -800 
610 Mzdy -600  
610 Mzdy   
620 Poistné a príspevok do poistných  fondov -200  
620  Poistné a príspevok do poistných fondov   

 
           Časť agendy, ktorú do roku 2010 vykonával referent CO je od 1.1.2010 zabezpečovaná 
dodávateľským spôsobom.  Z uvedeného dôvodu je navrhnutý presun prostriedkov v čiastke         
800 € z tejto časti rozpočtu do programu 8.1. Správa a manažment mesta. 
 
               
SPOLU :  
Program 2: Bezpečnosť 

 
 

-800 
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Program  3:            Životné prostredie 
Podprogram  3.6.   Zimná údržba     
     
05.1.0  Nakladanie s odpadmi  0 
637 Služby   
637004 Všeobecné služby – zimná údržba   

 
   Nadmerná potreba finančných prostriedkov v I. Q 2010 a predpokladaná finančných 
prostriedkov na zimnú údržbu v IV. Q  2010 si vyžaduje zvýšenie rozpočtu o 17 000 €.  
 
     Z dôvodu nedostatkov finančných zdrojov uvedenú požiadavku pri tejto zmene rozpočtu 
neakceptujeme a bude potrebné ju riešiť v ďalšom období roku 2010. 
 
SPOLU :  
Program 3: Životné prostredie 

 
 

0 

 
 
Program  4:               Vzdelávanie 
Podprogram  4.11.    Opravy a údržba  
Projekt 4.11. 2            Zateplenie ZŠ Komenského 
     
09.1.2.1.  Základné vzdelanie   +13 500 
637 Služby   
637005 Špeciálne služby +13 500  

 
                 V schválenom rozpočte na rok 2010 neboli vyčlenené finančné prostriedky v čiastke               

13 500 € na úhradu technickej pomoci poskytnutej spoločnosťou Star EU  pri realizácii projektu 
„Rekonštrukcia a zateplenie  ZŠ J.A. Komenského“. 

 
           

SPOLU :  
Program 4: Vzdelávanie 

 
 

+13 500 

 
 

Program  5            Šport 
   Podprogram  5.2.  Granty TJ, ŠK a občianskym združeniam 
 

08.1.0 Rekreačné a športové služby   5 145 
642  Bežné transfery 5 145  

           
 

Program  5            Šport  
   Podprogram  5.3.  Starostlivosť o futbalový štadión 
 

08.1.0 Rekreačné a športové služby   -5 145 
637004 Všeobecné služby -5 145  
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V zmysle prípisu TJ ŠKF Sereď zo dňa 22. 03. 2010 predkladáme návrh na presun finančných 
prostriedkov v sume 5 145 € z podprogramu 5.3 Starostlivosť o futbalový štadión položka              
637 004  Všeobecné služby na podprogram 5.2 Granty TJ, ŠK a občianskym združeniam položka 
642 001 Bežné transfery s tým, že suma 5 145 € bude účelovo viazaná na úhradu služieb 
zabezpečovaných TJ ŠKF Sereď na mestskom štadióne (starostlivosť o ihriská, upratovacie 
práce, kosenie, drobná oprava a údržba celého areálu).  

 

  SPOLU :  
Program 5: Šport 

 
 

0 

 
 
Program  6            Kultúra 

   Podprogram  6.3.  Informačné média 
   Prvok 6.3.2.            Televízne vysielanie, noviny 
 

08.3.0. Vysielacie a vyd. služby  11 619 
637 Služby   
637004 Všeobecné služby (noviny)     11 619  
 

            V súlade s uznesením  MsZ č 267/2009 a 269/2009 zo dňa 15. a 16.12.2009 je navrhnuté  
do rozpočtu Mesta Sereď zvýšenie položky 637004 Všeobecné služby o čiastku 11 619 € na 
vydávanie Seredských noviniek v počte 10 čísiel . Ďalšie zvýšenie (požiadavka zodpovedného 
redaktora je vyššia o 6 513 € ) nie je z dôvodu nedostatku finančných zdrojov akceptované. 
 
 
SPOLU :  
Program 6: Kultúra 

 
 

11 619 

 
 
Program  7            Sociálne služby 

   Podprogram  7.2. Granty subjektov v sociálnej oblasti 
 

10.1.2.4 Prísp. neštát. sub.  0 
642 Bežné transfery   
642001 Občianskym združeniam   

 
Procedurálny návrh  na poskytnutie  dotácie vo výške 1000,- € pre Klub SZZP  v Seredi                     
pri prvej  zmene rozpočtu v rámci možných zdrojov v zmysle uznesenia MsZ č. 25/2010 zo 
dňa 20.2.2010.  
 

     Z dôvodu nedostatkov finančných zdrojov uvedenú požiadavku pri tejto zmene rozpočtu 
neakceptujeme . 
 

SPOLU :  
Program 7: Sociálne služby 

 
 

0 
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Program  8            Správa a manažment mesta 
   Podprogram  8.1. Správa mesta 

 
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy  - 4 080 
633 Materiál 1 820  
633001 Interiérové vybavenie 200  
633004 Prevádzkové stroje, zariadenia 400  
633011 Potraviny 500  
633013 Nehmotný majetok 720  
635 Opravy a údržba -9 900  
635006 Administratívnych budov -9 900  
637 Služby 4 000  
637005 Špeciálne služby +800  
637xxx Vratky príjmov predchádzajúcich období + 3 200  

     
            Na doplnenie interiérového vybavenia  – nákup kancelárskych stoličiek   navrhujeme 
čiastku 200 €. V sume 400 €  by sme chceli zakúpiť 2 ks skartovacích strojov  / odd.EO+OIV / . 
Dodávku nízkomineralizovanej  balenej pitnej CW vody pre  zamestnancov navrhujeme   
v čiastke 500 € a na nákup nehmotného majetku je navrhnutá čiastka 720 €. 
            Z bežných prostriedkov rozpočtovaných na opravu a údržbu majetku mesta navrhujeme 
presun finančných  prostriedkov v čiastke 9 900 €  do kapitálových výdavkov  pol. 717 002  na 
zrealizovanú rekonštrukciu dámskych a pánskych WC na I. poschodí v budove MsÚ. 
             Na finančné zabezpečenie výkonu prác v oblasti požiarnej ochrany dodávateľsky 
navrhujeme zvýšiť rozpočet na položke „špeciálne služby“ o čiastku 800 €. 
              Prostriedky z Európskej komisie na projekt Europe for Citizen  v čiastke 3 200 € je 
mesto Sereď v zmysle projektu povinné zaslať partnerovi projektu (Holandsko). 
  
 SPOLU :  
Program 8: Správa a manažment mesta 

 
 

-4 080 

 

       Úprava bežných výdavkov mesta bez RO +17 239 

        

        Rozpočtové organizácie zriadené mestom: 
 
 Program  4:                Vzdelávanie 
 Podprogram  4.1.       Základné školy  
  
09.1.2.1.  Základné vzdelanie  -89 326 
6xx Bežné výdavky ZŠ   
         V tom: prenesené kompetencie -89 624  
                      dopravné  +298  

 
V súlade s oznámením rozpisu  normatívu finančných prostriedkov na rok 2010 na prenesené 
kompetencie (základné školy) navrhujeme úpravu výdavkovej časti rozpočtu mesta, kapitola 09. 
Výdavky školských RO, položka bežné výdavky na prenesené kompetencie  rozpočtovanú 
čiastkou 1 823 236 € celkom, t. j   na sumu 1 733 612 €, čo predstavuje zníženie celkových 
výdavkov o sumu  89 624 €.  
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Na jednotlivých subjektoch sa predmetná úprava premietne v rozpočtoch nasledovne:  
- ZŠ Juraja Fándlyho                       zníženie rozpočtu o 22 342 €,  
- ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava zvýšenie rozpočtu o 10 838 €, 
- ZŠ Jana Amosa Komenského       zníženie rozpočtu  o 78 120 €.   
Predložený návrh  na úpravu rozpočtovaných výdavkov základných škôl nemá vplyv na   
čerpanie vlastných príjmov rozpočtu mesta.                                                                                         
Použitie výsledku hospodárenia za rok 2009, v ktorom je premietnutá nevyčerpaná dotácia 
z KŠÚ Trnava na dopravné prostriedky pre žiakov 2. stupňa ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi 
s trvalým pobytom v obci Dolná Streda ( spoločný školský obvod). Poskytnutá dotácia bude 
čerpaná v roku 2010 ako presun finančných prostriedkov a zúčtovaná v súlade s legislatívou. 

 
 Program  4:                Vzdelávanie 
 Podprogram  4.2.       Materské školy 
  
09.1.1.1 Predškolská výchova  +39 266 
6xx Bežné výdavky MŠ 39 266  

 
Na základe požiadaviek riaditeliek materských škôl  navrhujeme úpravu výdavkovej časti 
rozpočtu mesta, kapitola 09.Vzdelávanie , položka bežné výdavky  materské školy  
navrhujeme  zvýšiť o 90 172 €, zo  sumy 728 066 € celkom, na objem  818 238 € z toho : 

a) Materská škola, ul. D Štúra zo sumy 337 892 € na sumu 391 127 €, s použitím na 
tovary a služby  v objeme 75 727 € na mzdy a odvody v objeme 315 400 €, celkové 
zvýšenie o sumu 53 235 € 

b) Materská škola, ul. Komenského zo sumy 390 174 € na sumu 427 111 €, s použitím na 
tovary a služby  v objeme 97 709 € na mzdy a odvody v objeme 329 402 €, celkové 
zvýšenie o sumu 36 937 €. 

   Predložený návrh  na zvýšenie rozpočtovaných výdavkov má vplyv na čerpanie vlastných 
príjmov rozpočtu mesta.    

   Navrhovanými úpravami rozpočtovaných výdavkov školských RO,  by sa položka bežné    
výdavky na originálne kompetencie  zvýšila  o 90 172 €, z  rozpočtovanej  sumy 1 449 669  €  
na sumu 1 539 841 €. 

 
    Z dôvodu nedostatkov finančných zdrojov (výpadok podielových daní) uvedenú 
požiadavku pri tejto zmene rozpočtu akceptujeme čiastočne. Zároveň navrhujeme prijať 
úsporné opatrenia vo výdavkoch týkajúcich sa financovania originálnych kompetencií 
a prehodnotiť priority a nevyhnutnosť výdavkov v jednotlivých školách a školských 
zariadeniach. 
 
Program  4:                Vzdelávanie 
Podprogram  4.4.       Centrum voľného času 
  
09.5.0.0 Centrá voľného času  0 
6xx Bežné výdavky CVČ   

 
Na základe písomnej požiadavky riaditeľky CVČ zo dňa 17. 03. 2010  evidujeme návrh na 
úpravu výdavkovej časti rozpočtu mesta, kapitola 09.Vzdelávanie, položka bežné výdavky  
CVČ  -  zvýšenie o 7 750 €, zo  sumy 53 255 € celkom, na objem  61 005 €, s použitím na 
tovary a služby  v objeme 21 805 € na mzdy a odvody v objeme 39 200 €. 



8 

    Predložený návrh  na zvýšenie rozpočtovaných výdavkov má vplyv na čerpanie vlastných 
príjmov rozpočtu mesta. 

        Z dôvodu nedostatkov finančných zdrojov (výpadok podielových daní) uvedenú 
požiadavku pri tejto zmene rozpočtu neakceptujeme. Zároveň navrhujeme prijať úsporné 
opatrenia vo výdavkoch týkajúcich sa financovania originálnych kompetencií 
a prehodnotiť priority  a následne rozpočty  jednotlivých škôl a školských zariadení. 

 

Program  4:                Vzdelávanie 
Podprogram  4.11.      Opravy, údržba, modernizácia 
  
09.1.1.1 Predškolská výchova  +19 606 
6xx Bežné výdavky MŚ 19 606  

 
MŠ ul. Komenského, požadovaná suma celkom 10 746 €, z toho : 

- Oprava prasknutých omietok stropu v  triedach ul. Murgašova v sume 580 €  
- Čiastočná oprava zatekajúcej strechy na  ul. Murgašova 4 858 € 
- Zhotovenie el. prípojok a revíznych správ na napojenie dodaných počítačov 

v rámci projektu z prostr. ESF na všetkých pracoviskách v objeme 3 508 € 
- Vyhotovenie ochrannej mreže na MŠ ul. Komenského 1 800 € 

MŠ ul. D. Štúra, požadovaná suma celkom 9 960 €, z toho : 
- oprava spadnutého stropu v triede v sume 2641 € 
- zhotovenie ochranných mreží na ul. Pažitnej a ul. Fándlyho v sume 2 385 € 
- Zapojenie zásuvkových obvodov pre napojenie dodaných počítačov v rámci 

projektu z prostriedkov ESF na všetkých pracoviskách v objeme 594  € 
-    odstránenie závad elektroinštalácie na ul. Pažitnej 500 € 
- odstránenie zistených závad na bleskozvode na ul. Pažitnej v sume 660 € 
- signalizačné zariadenie 2 080 € 

                  -     zakúpenie zariadenia do kuchyne ( kuchynský robot )  1 100 € pre MŠ na ul.                 
                        Cukrovarská z dôvodu  nefunkčnosti 
 

09.1.2.1.  Základné vzdelanie   0 
6xx Bežné výdavky  ZŠ J. A. Komenského 0  

 
ZŠ Jana Amosa Komenského v zmysle prípisu zo dňa 16.03.2010 žiada o úpravu rozpočtu na 
opravu sociálnych zariadení vo výške 5 500 €. 

   Predložený návrh  na zvýšenie rozpočtovaných výdavkov má vplyv na čerpanie vlastných 
príjmov rozpočtu mesta. 

        Z dôvodu nedostatkov finančných zdrojov (výpadok podielových daní) uvedenú 
požiadavku pri tejto zmene rozpočtu neakceptujeme. Zároveň navrhujeme prijať úsporné 
opatrenia vo výdavkoch týkajúcich sa financovania originálnych kompetencií 
a prehodnotiť priority  a následne rozpočty  jednotlivých škôl a školských zariadení. 
 
SPOLU :  
Program 4: Vzdelávanie - RO 

 
 

-30 454 

        
 

Úprava bežných výdavkov spolu -13 215 
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• kapitálové výdavky 
 
Program  1              Rozvoj mesta 
Podprogram  1.1.   Doprava 
Prvok 1.1.2.            Výstavba a rekonštrukcia a súvislé opravy Mk 
 
04.5.1.  Cestná doprava  33 500 
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie   
717001  Realizácia nových stavieb 33 500  

 
       Na dokončenie stavby „Chodník Horný Čepeň“ sú potrebné finančné prostriedky v čiastke 

33 500 €. 
 
SPOLU :  
Program 1: Rozvoj mesta 

 
 

33 500 

 
 
 Program  3:            Životné prostredie 
 Podprogram  3.4.   Mestské pohrebiská 
     
     
05.1.0  Nakladanie s odpadmi   1 190 
716 Prípravná a projektová dokumentácia 1 190  

 
        Čiastka 1 190 € predstavuje náklady na projektovú dokumentáciu pre potrebu  
   vybudovania chodnikov na cintoríne v Seredi – nová časť. 

 
   Program  3:            Životné prostredie 
    Podprogram  3.7.  Starostlivosť o zeleň 
    Prvok 3.7.2.           Detské ihriská  
 
 

06.2.0  Rozvoj obcí  - 1 190 
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie   
717001  Realizácia nových stavieb -1 190  

 
                    Z položky 717001 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie žiadame presunúť    

čiastku 1 190 € na vytvorenie zdrojov pre projektovú dokumentáciu v podprograme 3.4. 
Mestské pohrebiská. 

               
               

SPOLU :  
Program 3: Životné prostredie 

 
 

0 
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    Program  8            Správa a manažment mesta 
      Podprogram  8.1. Správa mesta 

 
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy  13 170 
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení   
713002 Nákup výpočtovej techniky 3 270  
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie   
717002 Rekonštrukcie a modernizácie 9 900  

 
            V čiastke 3 270 je rozpočtovaný nákup nového serveru.    Nový server je potrebný pre 

zavedenie eGOV služieb, na ktorom sa bude prevádzkovať eGovernment ako privátna, tak aj 
všeobecné zóna. Informácie z informačného systému budú prístupné pre verejnosť, ktorá bude 
môcť získať potrebné informácie. Aplikácia z bezpečnostných dôvodov musí bežať na 
samostatnom serveri, keďže k nej bude pristupovať široká verejnosť.   

              Presun prostriedkov v čiastke 9 900 € z bežného rozpočtu do kapitálového – na 
rekonštrukciu WC na 1. poschodí MsÚ je uvedený v tejto časti rozpočtu. 

 
 

SPOLU :  
Program 8: Správa a manažment mesta 

 
 

13 170 

 
 

09.1.1.1 Predškolská výchova  +1 100 
7xx Kapitálové výdavky MŚ + 1 100  

 
 
          Na  zakúpenie zariadenia do kuchyne ( kuchynský robot )  1 100 € pre MŠ na ul.                 
   Cukrovarská z dôvodu  nefunkčnosti navrhujem vyčleniť v rozpočte čiastku 1 100 €. 

 
              

SPOLU :  
Program 4: Vzdelávanie - RO 

 
 

+1 100 

 
 
 

Úprava kapitálových výdavkov spolu 47 770 

   
ÚPRAVA VÝDAVKOV VRÁTANE 
FINAČNÝCH OPERÁCII  CELKOM 

+34 555 

  
VÝDAVKY CELKOM NA ROK 2010   
PO 1. ÚPRAVE 20.4..2010 11 261 965 

             
                       


