
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 roku 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  

• 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  

• dňa 9.9.2014 boli uznesením MsZ č. 132/2014 písm. B  schválené rozpočtové 
opatrenia   8. zmeny rozpočtu  

• dňa 11.11.2014 boli uznesením MsZ č. 162/2014 schválené rozpočtové 
opatrenia 9. zmeny rozpočtu 

 
        Predmetom 10. zmeny rozpočtu  MESTA SEREĎ na rok 2014 je najmä  
aktualizácia rozpočtu na rok 2014 s prihliadnutím na skutočné plnenie rozpočtu  a 
zapracovanie do rozpočtu výsledkov dohodovacieho konania na úseku  
financovania    prenesených kompetencií na úseku vzdelávania. 

 
    
       Návrh rozpočtových opatrení k 10. zmene rozpočtu  zohľadňuje najmä 
nasledovné skutočnosti: 
 
1.príjmová časť: 

• aktualizáciu  rozpočtu  transferov  poskytnutých na prenesený  výkon štátnej 
správy na úseku vzdelávania (na základe výsledkov dohodovacieho konania)  

• zvýšenie rozpočtu tých príjmových položiek , u ktorých už bol  rozpočet 
prekročený (dane z nehnuteľnosti, správne poplatky vybrané stavebným 
úradom) 
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• zníženie rozpočtu na tých položkách , kde sa rozpočet nenapĺňa a nie je 
predpoklad jeho naplnenia ani do konca roka 2014  (poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady, pokuty vybrané stavebným úradom 
i mestskou políciou) 

• na základe doterajšieho vývoja zvýšenie rozpočtu tzv. podielových daní 
 

2.výdavková časť: 
 
• aktualizáciu bežného rozpočtu  a vytvorenie zdrojov na financovanie tých 

výdavkov, ktoré sú nevyhnutné a ktorých krytie v rozpočte je nedostatočné 
(najmä: výdavky na výpočtovú techniku, na opravy a údržbu – miestnych 
komunikácií, školských budov aj pracovných strojov, materiálové výdavky – 
najmä nákup vriec na odpady, pracovných pomôcok pre R-zamestnancov , 
nedostatočné  výdavky na sociálnu oblasť – príspevok stravovanie 
nepracujúcich dôchodcov) 

• aktualizácia kapitálového rozpočtu  
- zvýšenie výdavkov na projektovú dokumentáciu (školy, kaštieĺ) 
- aktualizácia  výdavkov  na nájomné byty 

      -    presun výdavkov z kapitálových výdavkov na cesty do bežných   
           opráv MK 

• aktualizácia rozpočtov škôl  a Domu kultúry -  presunom prostriedkov medzi 
jednotlivými položkami a zapracovanie do rozpočtov zmien vyplývajúcich 
z výsledkov dohodovacieho konania  

 
 
       Prehľad o celkovom  predloženom návrhu na  10. zmenu rozpočtu  je uvedený  
v tabuľkových prílohách č. 1 a 2. Príloha 3 obsahuje rozpočtové opatrenie prijaté 
riaditeľom Domu kultúry a prílohy  4a-4e obsahujú rozpočtové opatrenia navrhované 
riaditeľmi škôl. 
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