
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 2015 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi 
uznesením MsZ č.192/2014  dňa 9.12.2014 písm. B. 
         
         Predmetom navrhovaných rozpočtových opatrení k 2. zmene rozpočtu na rok 
2015 je : 
 
a) v  príjmovej časti 
 
 aktualizácia  rozpočtu  transferov  poskytnutých na prenesený  výkon štátnej 

správy na úseku vzdelávania ( prenesené kompetencie, nenormatívne 
prostriedky - dopravné, vzdelávacie poukazy, dotácia na žiaka so SZP, 
asistent učiteľa)  

 aktualizácia niektorých príjmových položiek na základe dosiahnutej 
skutočnosti za I. štvrťrok 2015 (správne poplatky vyberané na úseku 
stavebného úradu, príjmy z dobropisov) 

 zapracovanie do rozpočtu predpokladaného príjmu z predaja majetku ( predaj 
rozostavanej stavby pavilónu G  základnej školy na Komenského ulici) 

 zvýšenie vlastných príjmov rozpočtových organizácií  (Dom kultúry,                           
ZŠ J. A. Komenského)  

 zapracovanie do  príjmových finančných operácií rozpočtu mesta na rok 2015 
zostatku dotácií  z roku    2015 a zároveň  na základe skutočnosti za rok 2014 
presun dotácie poskytnutej na rekonštrukciu kaštieľa a revitalizáciu 
zámockého parku  z kapitálových transferov do príjmových finančných 
operácií 

 
b) vo výdavkovej časti 

 
 presun finančných prostriedkov rozpočtovaných v rozpočte mesta na opravy 

a údržbu  škôl do rozpočtu MŚ Komenského (na opravy súvisiace 
s odstránením nedostatkov uvedených v revíznych správach)   

  aktualizácia výdavkov projektu „Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia 
zámockého parku v Seredi pre zvýšenie kultúrneho a turistického potenciálu 
mesta „ s prihliadnutím na časový harmonogram projektu a kategorizáciu 
výdavkov 

 zvýšenie transferov na sociálnu oblasť  
 vytvorenie bežných zdrojov na úhradu sociálnych služieb vyplývajúcich pre 

mesto zo zákona  
 zosúladenie rozpočtu na položke služby (televízne vysielanie) , z ktorej je 

realizovaná úhrada  výdavkov za služby spoločnosti Slovmédia,  so 
schváleným uznesením MsZ (zvýšenie položky) 

 vytvorenie v rozpočte kapitálových zdrojov na  rekonštrukciu a prestavbu 
budov s cieľom rozšíriť kapacitu  materských škôl , na rozšírenie verejného 
osvetlenia v meste a na technické zhodnotenie obslužnej budovy zberného 
dvora 
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 presun finančných prostriedkov rozpočtovaných na nákup premietačky 
v rozpočte Domu kultúry do rozpočtu mesta 

 na základe návrhov rozpočtových opatrení riaditeľov rozpočtových organizácií 
aktualizácia rozpočtov škôl  a Domu kultúry  

 zapracovanie do rozpočtu použitia zostatku tých dotácií, ktoré boli zahrnuté do 
výsledku hospodárenia za rok 2014 , budú použité až v roku 2015 a schválený 
rozpočet s nimi neuvažoval (kamerový systém, výdavky ZŠ J .A. Komenského 
na havarijné opravy a časť výdavkov na  prenesené kompetencie). 
 
     

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