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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. 
         
        Dňa 12.2.2015 boli uznesením MsZ č. 12/2015 schválené rozpočtové opatrenia 
1. zmeny rozpočtu  a 23.4.2015 to boli uznesením MsZ č. 61/2015 schválené 
rozpočtové opatrenia   2. zmeny rozpočtu na rok 2015.  
          Dňa 25.5.2015 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 na rok 2015                  
(viď. Prílohu č. 3) 
 
         Predmetom 4. zmeny rozpočtu sú  rozpočtové opatrenia zohľadňujúce 
nasledovné  skutočnosti: 
 
a) v  príjmovej časti 
 
 zvýšenie vlastných príjmov rozpočtových organizácií  (Dom kultúry,                           

ZŠ J. A. Komenského, MŠ D. Štúra))  
 na základe predpokladov a skutočnosti k 31.5.2015 aktualizácia rozpočtu na 

položke výnosu dane z príjmov územnej samospráve – tzv. podielových daní. 
 

b) vo výdavkovej časti 
 

 vyčlenenie ďalších finančných prostriedkov na krytie výdavkov škôl 
a školských zariadení  

 zapracovanie do rozpočtu na príslušné kapitoly podľa programovej štruktúry 
prostriedkov od poslancov 

 vytvorenie zdrojov na dofinancovanie niektorých investičných akcií , ktoré boli 
v rozpočte poddimenzované – parkoviská, rekonštrukcia a modernizácia MK 
na ul. Športová – zároveň vybranie variantu jej realizácie: 

o  variant A: frézovaním súčasného povrchu, oprava dilatáciií 
a kanalizačných vpustí, úprava časti obruvníkov, penetrácia, 
geotextília, nový AB povrch cca 6cm, značenie–cena cca 55 tis €, 

o  variant B: čiastočná výmena podložia, osadenie nových vpustí 
a rúrového vedenia a celý bod A – cena cca 120 tis €, 

o  a zároveň rozhodnúť, či sa začne od štadióna alebo od 
Kapustnísk. 

  zapracovanie do rozpočtu tých výdavkov s ktorými rozpočet na rok 2015 
neuvažoval príp. uvažoval s nižšou čiastkou (nájomné, vyššie preddavky na 
energie , transfery na šport,  havarijné opravy na školách) 

 vytvorenie samostatných výdavkových položiek na sledovanie výdavkov 
spojených s monitorovaním projektu “ Rekonštrukcia a modernizácia Nám. 
Slobody“ 

 aktualizácia rozpočtov rozpočtových organizácií zriadených mestom na 
základe rozpočtových opatrení predložených riaditeľmi tých organizácií 
     

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


