
Dôvodová správa 
 
        V súlade s par. 11 ods. 4 písm. b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
podlieha schvaľovanie rozpočtu i jeho zmien  mestskému zastupiteľstvu.  
         Rozpočet mesta Sereď na rok 2014 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi 
uznesením MsZ č.279/2013 zo dňa 10.12.2013 písm. C. 
          V priebehu I. polroku 2014 boli schválené rozpočtovými opatreniami tieto 
zmeny rozpočtu mesta Sereď na rok 2014:  

• dňa 18.2.2014 boli uznesením MsZ č. 11/2014 schválené rozpočtové 
opatrenia  1. zmeny rozpočtu  

• dňa 15.4.2014 boli uznesením MsZ č. 55/2014 schválené rozpočtové 
opatrenia   2. zmeny rozpočtu  

•  dňa 25.4.2014 boli v zmysle § 14 ods. 1 a ods. 2 písmená b) a c)  zákona 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov vykonané rozpočtové opatrenia k 3. zmene rozpočtu  

•  dňa  29.4. 2014 schválil primátor v zmysle § 14 ods. 2 písmeno a zákona 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov a v súlade s uznesením MsZ v Seredi č. 12/2014 zo dňa 
18.2.2014 rozpočtové opatrenia  4. zmeny rozpočtu  

•  dňa 17.6. 2014 schválilo MsZ uznesením č. 108/2014 rozpočtové opatrenia  
5. zmeny rozpočtu  

• dňa 8.7.2014 boli v zmysle § 14 ods. 1 a ods. 2 písmená b) a c)  zákona 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov vykonané rozpočtové opatrenia k 6. zmene rozpočtu  
(viď. Prílohu č. 3) 

•  dňa  29.4. 2014 schválil primátor v zmysle § 14 ods. 2 písmeno a zákona 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov a v súlade s uznesením MsZ v Seredi č. 12/2014 zo dňa 
18.2.2014 rozpočtové opatrenia  7. zmeny rozpočtu  
(viď. Prílohu č.4) 
 

              Návrh rozpočtových opatrení k 8 zmene rozpočtu  zohľadňuje najmä 
nasledovné skutočnosti: 
 
Príjmová časť: 

1.  zahrnutie do rozpočtu  : 
 dotácie z Ministerstva zahraničných veci SR na  projekt „ Ľudské  

      práva=      učme sa mať v úcte seba a iných“.  
 dotácie z Ministerstva kultúry SR na projekt Obnova klasicistického 

kaštieľa      v Seredi – bývalého vodného Hradu Šintava – na pamiatkový  
       a reštaurátorský výskum kaštieľa (dokumentácia) 
 predpokladanej  bežnej dotácie na realizáciu projektu cezhraničnej 

spolupráce SR-ČR 2007-13 s názvom „Umenie bez hraníc“   
 výhry v súťaži EKO 
 poplatkov od rodičov za letný tábor   

2. vypustenie z rozpočtu dotácie z Environmentálneho fondu na neúspešný 
projekt  zateplenia a modernizáciu budov   (objekt na ul. Novomestskej- ZŤP) 

3. aktualizáciu príjmovej časti rozpočtov rozpočtových organizácií (Domu 
kultúry, škôl) 
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Výdavková časť: 
1. Aktualizácia výdavkovej časti  rozpočtu  mesta ( zvýšenie rozpočtu na  
     položkách      nákup osobného   vozidla pre MsP  a kosačky , poistné budov,  
     služby) a   presun prostriedkov –  presuny sa týkajú najmä kapitálových  
     finančných   prostriedkov  rozpočtovaných  v rámci programu 3 – životné  
     prostredie a   programu 1 – Rozvoj mesta  a bežných výdavkov  programu              
     8.  Správa   a manažment mesta 
2. Zahrnutie do rozpočtu  

- realizácie projektov, ktorých príjem rozpočtujeme v príjmovej časti rozpočtu 
(kaštieľ, cezhraničná spolupráca, prevencia) 
- nových investičných akcií (rekonštrukcie a modernizácie osvetlenia - cintorín,  
  Bratislavská ul., Kukučínova ul. a Horný Čepeň, vybudovanie petangového  

             ihriska na Jesenského ul, , výstavbu chodníka na uliciach Jesenského  
             a Komenského 
           - nových nákupov (ústredňa, modul ISS)     

3.  Aktualizácia bežného i kapitálového rozpočtu Domu kultúry a bežných  
     rozpočtov  škôl 

 
Vzhľadom na vzniknuté havarijné situácie v základných školách navrhujeme MsZ 
uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervného fondu na riešenie havarijného stavu 
v ZUŠ Jána Fischera Kvetoňa (6 135 €)  a v ZŠ Juraja Fándlyho (2 300 €)  
 Pri predložení zúčtovacej faktúry vody za obdobie júl 2014 bol zistený únik 

vody z vodovodného rozvodu, pri následnej kontrole objektu a vodovodných 
šácht bolo zistené hromadenie vody v jednej z nich. Je potrebné riešiť 
vzniknutú situáciu v ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa 

 V ZŠ Juraja Fándlyho  uvoľnené finančné prostriedky z rezervného fondu 
budú použité na riešenie havarijnej situácie bazénu a kotolne – opravu 
vyrovnávacej nádrže, čerpadla na dávkovanie chemikálií do bazéna 
a obehového čerpadla do kotolne základnej školy. 

 
 
       Prehľad o celkovom  predloženom návrhu na  8. zmenu rozpočtu  je uvedený  
v tabuľkových prílohách č. 1 a 2. Prílohy č. 3 a 4  tvoria rozpočtové opatrenia za 
mesiac júl 2014. Prílohy 5a, 5b ,5c a 5d  obsahujú rozpočtové opatrenia navrhované 
školami a Prílohu č. 6  tvorí  návrh rozpočtových opatrení Domu kultúry. 
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