
Hlavná kontrolórka mesta Sereď 
 

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Sereď k návrhu rozpočtu Mesta 
Sereď na rok 2015. 

 
Uvedený materiál je spracovaný v zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení 

v platnom znení, § 18f ods. 1 písm. c/, podľa ktorého je úlohou hlavného kontrolóra vypracovať odborné 
stanovisko k návrhu rozpočtu pred jeho schválením v MsZ. Odborné stanovisko bolo predložené 
k návrhu rozpočtu Mesta Sereď na roky 2015 - 2017.  
 
 
 

Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, konkrétne: 
- zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 
- zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej len „zákon č.583/2004“). 
Návrh rozpočtu zohľadňuje príslušné ustanovenia: 
- zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny 
odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p., na základe ktorého mesto vydalo všeobecne záväzné 
nariadenia k jednotlivým miestnym daniam, 
- zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 
- zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p. a 
ostatných súvisiacich právnych noriem. 
- Opatrením MF č. MF/010 175 /2004-42 z 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii 
rozpočtovej klasifikácia v znení neskorších dodatkov 

 
 
Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami Mesta Sereď 

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so všeobecne záväzných nariadeniami mesta 
(ďalej len „VZN“): 
- VZN č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Sereď  
- VZN č. 13/2012 o miestnych daniach, 
- VZN č. 8/2014 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v znení neskorších 
predpisov. 

 
 
Súlad s internými predpismi Mesta Sereď  

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s internými predpismi mesta 
-Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
 
 

Mesto Sereď v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy zostavilo viacročný rozpočet, ktorý predstavuje strednodobý ekonomický nástroj finančnej 
politiky mesta, v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoj územia a potrieb 
obyvateľov vrátane programov mesta najmenej na tri rozpočtované roky.   

Návrh rozpočtu je prekladateľom pripravený prehľadným spôsobom a podrobne popisuje 
spôsob tvorby príjmov ako aj ich čerpanie v komentári, ktorý je jeho súčasťou.  
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 Súčasťou rozpočtu mesta sú rozpočty príjmov a výdavkov zriadených rozpočtových organizácií 
ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.  
  Návrh rozpočtu mesta obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov 
rozpočtu obce. 
 
Viacročný rozpočet na roky 2015 – 2017 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet  
na príslušný rozpočtový rok.  Rozpočet na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce 
dva rozpočtové roky nie sú záväzné.   
 
Predložený návrh rozpočtu obsahuje:  
Východiská predkladateľa pri zostavovaní rozpočtu bežných príjmov ako aj priority a zásady pri 
zostavovaní rozpočtu bežných výdavkov 
 

Predložený návrh rozpočtu Mesta Sereď na rok 2015 bol prerokovaný na úrovni vedenia mesta s 
kompetentnými vedúcimi zamestnancami, ktorí zodpovedajú za spracovanie príslušných rozpočtových 
kapitol a následne predložený na pripomienkovanie orgánom mestského zastupiteľstva.  

Predmetný materiál je spracovaný pre potreby MsZ v Seredi, ktorého cieľom je okrem posúdenia 
súhrnnej charakteristiky návrhu rozpočtu poukázať na možné rozpočtové riziká a faktory rozpočtových 
vzťahov.  
 
Súhrnná charakteristika návrhu rozpočtu.  

Predložený návrh rozpočtu mesta Sereď je na rok 2014 2015 koncipovaný ako vyrovnaný, 
s použitím rezervného fondu a fondu rozvoja bývania na financovanie investičných akcií. Z tohto dôvodu 
je opodstatnené očakávať prijímanie rozpočtových opatrení s následným schvaľovaním zmeny 
rozpočtu na rok 2015.  

Rozhodujúci podiel na príjmoch rozpočtu mesta budú mať transfery zo štátneho rozpočtu a 
daňové príjmy, z výnosov ktorých musí mesto zabezpečiť predovšetkým financovanie svojich 
originálnych kompetencií, ako aj všetkých prenesených kompetencií z orgánov štátnej správy na mestá 
a obce.  

 
V čase schvaľovania rozpočtu nie je  známa informácia aký objem výnosu dane bude 

prerozdeľovaný do miest a obcí . Mesto Sereď rozpočtuje príjmy na rok 2015  v čiastke  3 530 000  € , čo 
zodpovedá roku 2014 a rovnako aj roku 2013. 

Očakávané rozpočtované podielové dane na rok 2015 vo výške 3 530 000 €, zodpovedajú výške 
podielových daní, ktorými Mesto Sereď disponovalo v roku 2009. Najväčší príjem z podielových daní bol 
v roku 2008, kedy predstavovali 4 019 684 €. 

 
Predložený návrh rozpočtu mesta Sereď je na rok 2014 koncipovaný ako vyrovnaný, s použitím 

rezervného fondu a fondu rozvoja bývania na financovanie investičných akcií.  
 

 
Riziká návrhu rozpočtu:  
- neposkytnutie dostatok finančných prostriedkov zo štátu do podielových daní, z ktorých mesto Sereď 
financuje originálne kompetencie  a to najmä /výchovné a vzdelávacie zariadenia/. 
- neukončené súdne spory 
- riešenie havarijných stavov budov v majetku mesta 
- čerpanie úveru ŠFRB resp. poskytnutie dotácie zo ŠR, prípadné čerpanie štrukturálnych fondov 
/úhrada projektov je podmienená použitím vlastných zdrojov, potrebné ponechať dostatok finančných 
prostriedkov  v rezervnom fonde/. 
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Zhrnutie:  

Spracovaný návrh rozpočtu príjmov a výdavkov vyjadruje finančné vzťahy k občanom, 
právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Sereď a vychádza z ustanovení právnych 
predpisov, všeobecne záväzných nariadení mesta, interných noriem mesta, ako aj uzavretých zmluvných 
vzťahov v danom časovom období.  

 
Spracovaný návrh rozpočtu je predložený poslaneckému zboru za účelom poskytnutia základných 

údajov a informácií potrebných k jeho prerokovaniu a schváleniu.  
 

Mestom Sereď bolo dodržané ustanovenie § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení, ktorým je uložená povinnosť zverejnenia návrhu rozpočtu mesta v uvedenej lehote 
spôsobom v meste obvyklým.  

Z predloženého návrhu viacročného rozpočtu Mesta Sereď na roky 2015,  2016, 2017 je záväzný 
rok 2015.  
 
Záver: 

O d p o r ú č a m  
 

schváliť   
 

Návrh rozpočtu na rok 2015 bez výhrad. 
 
 
V Seredi: 25.11.2014                                                         Mgr. Zuzana Horváthová 
                                                                               Hlavná kontrolórka 
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