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.
Rozpočet mesta Sereď na rok 2012 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi
uznesením MsZ č.240/2011 písm. B zo dňa 15.12.2011. V priebehu roku 2012 boli
schválené 2 zmeny tohto rozpočtu:
- prvá zmena rozpočtu bola schválená Mestským zastupiteľstvom dňa
19.4.2012 uznesením č. 80/2012
- dňa 12.6.2012 schválilo Mestské zastupiteľstvo druhú zmenu rozpočtu
uznesením č. 118/2012 .
Predmetom 3. zmeny rozpočtu sú najmä tieto skutočnosti:
 presun realizácie dostavby telocvične tzv. Sokolovne na
obchodnú spoločnosť SMS s.r.o. Sereď
 aktualizácia rozpočtu mesta a rozpočtu škôl na úseku
prenesených kompetencií
 aktualizácia rozpočtu na strane príjmov a výdavkov (najmä s ohľadom
na predaje majetku , vrátenie príjmov z minulých rokov , nákupy
softvéru a pod.)
V rámci navrhovanej zmeny rozpočtu je uvedený aj presun realizácie
dostavby telocvične z MESTA SEREĎ na SMS s.r.o. Sereď formou peňažného
vkladu Mesta Sereď do ostatných kapitálových fondov tejto obchodnej spoločnosti.
Mesto Sereď založilo obchodnú spoločnosť Správa majetku Sereď, s.r.o.
so 100% majetkovou účasťou za účelom
realizovania činností spojených so
správou majetku mesta, ktorý nebol zverený do správy rozpočtových, príspevkových
organizácií zriadených mestom ( prevádzka, údržba, rekonštrukcia, modernizácia,
výstavba ) s cieľom dosiahnutia optimalizácie nákladov súvisiacich so správou a
prevádzkou nehnuteľného majetku mesta, ako i zefektívnenia súvisiacich činností.
Spoločnosť vznikla 01.01.2012 a nedisponuje dostatočnými finančnými
zdrojmi na plnenie účelu, na ktorý bola založená. Z uvedeného dôvodu je potrebné
vložiť do spoločnosti finančné prostriedky. Peňažný vklad bude použitý na realizáciu
investičnej akcie – „ Dostavba telocvične ( čiastka 230 000,- ) Táto investičná akcia
bola schválená v rozpočte mesta na rok 2012.
Nehnuteľný majetok (komplex nehnuteľností, ktorého súčasťou je
rozostavaná stavba „Telocvičňa“, funkčne spojená aj s vedľajšou budovou bývalá
Sokolovňa) bude zhodnotený realizáciou dostavby telocvične, využívaný za účelom
plnenia záväzkov mesta podľa čl. VII Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom
Sereď a AŠK Lokomotíva Sereď č. 4/31/KZ-4/2012 zo dňa 08.03.2012, ktoré
spoločnosť v plnom rozsahu prevzala.
Vklad majetku obce do majetku zakladaných alebo existujúcich
obchodných spoločností v zmysle §9 ods. 2, písm. f) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje mestské zastupiteľstvo, a to
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. V nadväznosti na uvedené je spracovaný
samostatný návrh na uznesenie k peňažnému vkladu.
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Vzhľadom na vzniknuté havarijné situácie v základných školách navrhujeme
MsZ uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervného fondu na riešenie havarijného
stavu v ZŠ Juraja Fándlyho (4 891 €) a ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi
(1 700 €).
 V ZŠ Juraja Fándlyho vznikla havarijná situácia v mesiaci jún 2012, pri
revíznej prehliadke bolo zistené, že kotol vykazuje netesnosti, má prasknutú
zadnú trúbkovnicu a žiarové trubky, z kotla vyteká voda, z tohto dôvodu je
nutná okamžitá oprava, nakoľko aj od septembra 2012 je potrebné vykurovať
bazén školy.
 V ZŠ Jana Amosa Komenského uvoľnené finančné prostriedky z rezervného
fondu budú použité na riešenie havarijnej situácie – opravu svietidiel
v telocvični základnej školy.
Prehľad o celkovom predloženom návrhu na 3 zmenu rozpočtu je uvedený
v tabuľkových prílohách č. 1, 2,a 3.
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