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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 2013 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi 
uznesením MsZ č.267/2012 zo dňa 11.12.2012 písm. C . V priebehu roku 2013 boli schválené 
3 zmeny tohto rozpočtu a to: 
           - dňa 26.2.2013 bola uznesením MsZ č. 36/2013 schválená 1.  zmena tohto rozpočtu  
           - dňa 16.4. 2013 uznesením MsZ č. 91/2013 to bola 2. zmena rozpočtu a 
          -  dňa 11.6.2013   uznesením MsZ č. 140/2013 bola schválená 3. zmena rozpočtu.   
 
            Predmetom 4. zmeny rozpočtu  sú najmä tieto skutočnosti: 
 

1. Nové dotácie a  granty - zapracovanie do rozpočtu mesta na rok 2013 finančných 
prostriedkov, ktoré mesto získalo z Ministerstva kultúry SR (projekt Pocta sv. 
Cyrilovi a Metodovi) , Ministerstva vnútra (na bazén ZŠ J.A. Komenského) 
a z VÚC na realizáciu projektov najmä v oblasti kultúry a vzdelávania. 

2. Zrušenie ZŠ P.O. Hviezdoslava  - zreálnenie rozpočtu ZŠ J.A. Komenského  v 
dôsledku  prebratia majetku, záväzkov a pohľadávok  zrušenej ZŠ P.O.Hviezdoslava 

3. Presun prostriedkov- 
a) základe rozhodnutia poslancov zo správy do príslušných rozpočtovaných 
programov (šport, kultúra, Dom kultúry-knižnica) 
b) z niektorých rozpočtovaných položiek na iné (zreálnenie rozpočtu z pohľadu 
skutočných potrieb- najmä zapracovanie výdavkov a príjmov spojených 
s organizovaním letného tábora MsP) 
c) medzi rozpočtom mesta a rozpočtom ZUŠ (výdavky rozpočtované na opravy 
a údržbu v ZUŠ zabezpečilo mesto) 

4. Zabezpečenie v rozpočte zdrojov na krytie niektorých zvýšených  potrieb  
- bežných (najmä výdavky spojené s verejným obstarávaním energií, povinným  
  zverejňovaním údajov týkajúcich sa nakladania s majetkom, s poskytovaním  
  dotácií na šport, nákupom interiérového vybavenia pre ZŠ  pod.) 
- kapitálových ( rozšírenie kamerového  systému, rekonštrukčné práce v kaštieli)  

 
              Prehľad o celkovom  predloženom návrhu na  4. zmenu rozpočtu  je uvedený  
v tabuľkových prílohách č.  1,2,3,4,  5 a 6. 
 
                
 
 


