Dôvodová správa

V súlade s par. 11 ods. 4 písm. b zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v platnom
znení podliehajú všetky zmeny rozpočtu mesta schvaľovaniu Mestským zastupiteľstvom
a par. 14 ods. 2 písm. a/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladáme návrh na uznesenie
týkajúce sa rozpočtových opatrení na rok 2011.
Rozpočtové opatrenia budú zapracované do rozpočtu pri najbližšej pripravovanej zmene
rozpočtu.
1/ Mesto Sereď bude v roku 2011 realizovať kriminálno-preventívny projekt Bližšie
k občanom vďaka grantovej podpore zo štátneho rozpočtu z výzvy Rady vlády Slovenskej
republiky pre prevenciu kriminality.
Projekt sa zameriava na vytvorenie a implementovanie systému kriminálnej prevencie pre
občanov mesta Sereď. Realizácia projektu stojí na niekoľkých pilieroch aktivít. V snahe
postaviť základy systematickej kriminálnej prevencie na území mesta Sereď a zapojiť
občiansku komunitu do kriminálnej prevencie na území mesta, zameriava sa projekt na:
a) vytvorenie informačného systému, ako dôležitého informačného zdroja a komunikačného
kanála medzi mestskou políciou a občanmi mesta,
b) realizáciu preventívnych aktivít a programov pre občanov mesta v rôznych cieľových
skupinách, od najmenších občanov až po seniorov.
Prevažná časť aktivít sa viaže na prevenciu viktimácie a bude vykonávaná vo forme besied,
prednášok, prevenčných školských programov, voľnočasových programov a priamej práce
s cieľovými skupinami.
Z dlhodobého hľadiska realizáciou projektu sledujeme preventívne pôsobenie na širokú
verejnosť, na príčiny a podmienky kriminality a sociálnopatologických javov, zvýšenie
dôvery obyvateľov k mestskej polícii a vytvorenie fungujúceho systému zapojenia mestskej
komunity do obecných vecí verejného poriadku a bezpečnosti v meste.
Celková výška grantu je: 13 633 € a celková výška výdavkov: 17 041 €. Podmienkou
poskytnutia grantu je vytvorenie vlastných zdrojov v čiastke: 3 408 €.
2/ Nadácia Orange poskytla mestu Sereď z grantového programu na zvyšovanie kvality života
seniorov, podporu ich integrácie a sebarealizácie s názvom „Zelená pre seniorov 2011“
finančný grant v čiastke 865 €. Tento grant nie je súčasťou rozpočtu na rok 2011.
Výška celkových výdavkov v tej istej sume ako príjmy bude použitá na nákup dataprojektora,
reflexných viest a ďalších reflexných prvkov.
3/ V 1. zmene rozpočtu bol odsúhlasený nákup 2 interaktívnych tabúľ pre ZŠ
P.O.Hviezdoslava v čiastke 6 840 €. V zmysle uznesenia vlády SR je potrebné vybaviť školy
interaktívnymi tabuľami (1 ks na 100 žiakov) v celkovom počte 7 ks.
Kvôli získaniu výhod pri obstarávaní týchto tabúľ navrhujeme presunúť prostriedky zo
ZŠ P.O. Hviezdoslava na mesto Sereď a zároveň realizovať nákup všetkých potrebných tabúľ
mestom. Celková potreba kapitálových výdavkov je 23 940 €.
4/ Návrh uznesení na úseku vzdelávania vyplýva z potreby presunu medzi bežným
a kapitálovým rozpočtom 2 012 € na nákup sporáka a digestora (MŠ Komenského -

elokované pracovisko Podzámska), maľovania chodieb 7 900 € (ZŠ Fándlyho), montáže
uzatváracích ventilov 1 070 € (MŠ D. Štúra a elokované pracoviská Fándlyho a Pažitná)
a 682 € (MŠ Komenského a elokované pracovisko Murgašova), nákupu termonádob 750 €
(MŠ Komenského).

