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Informatívna správa 
o plnení rozpočtu mesta Sereď k 30.06.2015 

 
 

         Rozpočet mesta Sereď na rok 2015 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi 
dňa 9.12.2014   uznesením MsZ č.192/2014  písm. B. 
 
          V priebehu 1. polroku 2015 boli schválené rozpočtovými opatreniami tieto 
zmeny rozpočtu mesta Sereď na rok 2015:  

• dňa 12.2.2015 boli uznesením MsZ č. 12/2015 schválené rozpočtové 
opatrenia  1. zmeny rozpočtu  

• dňa 23.4.2015 boli uznesením MsZ č. 61/2015 schválené rozpočtové 
opatrenia   2. zmeny rozpočtu  

• 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 

• dňa  25.6. 2015 schválilo MsZ uznesením č. 101/2015 rozpočtové opatrenia  
4. zmeny rozpočtu . 

 
Prehľady príjmov a výdavkov a ich percentuálne plnenie k 30.6.2015 sú uvedené 
v Prílohe č. 1.  
 
PRÍJMY:  
                     
Prehľad o skutočne dosiahnutých príjmoch za obdobie I. polroka 2015 a porovnanie 
s rovnakým obdobím roku 2014  je uvedené v nasledovnej tabuľke: 

 
 Rozpočet              

po úpravách   
 na rok 2015 

Plnenie rozpočtu    k Rozdiel 
r.2015-2014 

% 
plnenia   
rozpočtu 

 
Príjmové ukazovatele: 30.6.2014 30.6.2015 

 
Bežné príjmy(bez RO): 

 
7 665 053 

 
3 950 491 

 
4 220 536 

 
270 045 

 
55,1 

      
Daňové príjmy spolu: 5 102 580 2 602 796 2 869 409 266 613 56,2 
      v tom:      
113 Podiel daní 3 827 280 1 746 583 1 971 650 225 067 51,5 
121 Daň z nehnuteľností 825 000 544 744 563 392 18 648 68,3 
133 Dane z špecific. služby 450 300 311 469 334 367 22 898 74,3 
      
Nedaňové príjmy spolu: 550 820 217 701 266 379 48 678 48,4 
      v tom:        
211 Príjmy z podnikania 80 000 0 0 - - 
212 Príjmy z vlastníctva 171 300 84 883 102 892 18 009 60,0 
221 Administratívne poplatky 113 200 59 891 39 089 -20 802 34,5 
222 Pokuty a penále 22 100 8 204 10 948 2 744 49,5 
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223 Popl. a platby z náhod.    
       predaja tovarov a   služieb 

102 470 48 679 54 509 5 830 53,2 

229 Ďalšie admin. a iné popl.     1 100 1 152 497 -655 43,1 
240 Úroky 1 000 1 808 3 999 2 191 399,9 
292 Ostatné príjmy 59 650 13 084 54 445 41 361 91,3 
      
Bežné granty spolu: 0 0 1 349 1 349 - 
      
Bežné transfery spolu: 2 011 653 1 129 994 1 083 399 -46 595 53,9 
      
Vlastné bežné príjmy RO 448 816 246 233      279 048 32 815 62,2 
   -  Dom kultúry 158 880 73 094 120 536 47 442 75,9 
    - školy  289 936 173 139 158 512 -14 627 54,7 
      
Kapitálové príjmy mesta: 47 000 150 048 49 572 -100 476 105,5 
233 Predaj pozemkov 5 000 12 738 6 648 -6 090 132,9 
231 Príjem z predaja kap. aktív 42 000 137 310 42 924 -94 386 102,2 
      
Kapitál. granty a transfery: 2 646 035 0 0 0 - 
      
Príjmové finančné operácie 1 045 337 309 323 279 276 -30 047 26,7 
  Zostatok prostriedkov 258 752 309 323 258 752 -50 571 100,0 
  Prevody prostr. z peňaž. fondov 786 585 0 20 524 20 524 2,6 
      
ÚHRN PRÍJMOV                    11 852 241 4 656 095 4 828 432 172 337  40,7 

                         
                Ako môžeme vidieť z prechádzajúceho prehľadu  za obdobie od 1.1.2015 – 

30.6.2015 dosiahli  skutočné celkové príjmy čiastku 4 828 432 €, čo predstavuje 
plnenie rozpočtu príjmov na  40,7 %.  
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            A/ Bežné príjmy    
 
          1. MESTO bez RO   
 
           Podstatnú časť bežných príjmov mesta Sereď za obdobie  I. polroku  2015 – 
až  68  %  tvorili daňové príjmy,  ktorých skutočný objem 2 869 409 €  predstavoval 
plnenie  z časového hľadiska  56,2 %.                        

                                                       

 

 
 Daňové príjmy  

 
1. Príjmy z podielových daní - najväčšiu časť bežných príjmov za                      

1. polrok 2015 tvoria už tradične príjmy z tzv. podielových daní. Čiastka               
1 971 650 € predstavuje 51,5 % plnenie rozpočtu tejto príjmovej položky na 
rok 2015.  
 
              Porovnanie príjmu z tzv. podielových daní za I. polrok 2011-2015 
        

  Január Február  Marec Apríl Máj Jún Spolu 

Rok 2011 399 448 343 614 279 181 354 919 132 321 111 368 1 620 851 

Rok 2012 412 182 289 798 291 245 316 198 280 151 84 446 1 674 020 

Rok 2013 414 912 347 527 301 117 319 103 207 738 177 538 1 767 935 

Rok 2014 394 055 342 627 270 458 350 178 182 904 206 361 1 746 583 

Rok 2015 427 574 373 936 333 083 393 526 241 987 201 544 1 971 650 
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2. Daň z nehnuteľností: skutočne dosiahnuté  príjmy za 1. polrok v čiastke 
563 392 €  znamenajú  68,3% plnenie rozpočtu na uvedenej položke a ich 
objem bol o 18 648 € vyšší ako v rovnakom období predchádzajúceho roku. 
Druhá splátka daní z nehnuteľností je splatná 30.9.2015. 

       3. Dane za špecifické služby, ktoré tvoria najmä tieto položky:  
 Daň za psa –  k 30.6.2015 bola dosiahnutá skutočnosť 12 682 € , čo 

predstavuje  plnenie rozpočtu na 79,3 % .  
 Daň za ubytovanie – nerozpočtovaná položka bola v skutočnosti 

zaznamenaná v čiastke 1 400 € 
  Poplatky za užívanie verejného priestranstva– skutočné plnenie 

uvedenej položky v čiastke 23 513 € tvorili príjmy najmä za  užívanie 
verejného priestranstva na parkovanie na verejnom priestranstve, pod 
terasy a pod. 

 Poplatky za komunálny odpad-  skutočné príjmy boli dosiahnuté  
k 30.6.2015 v čiastke 278 500 € , čo predstavuje 71,0 % z celkových 
rozpočtovaných príjmov na tento rok.  Poplatok je splatný do 
30.9.2015.  

 Za umiestnenie jadrového zariadenia – Slovenské elektrárne 
Bratislava zaplatili mestu Sereď vyrubenú miestnu daň za umiestnenie 
jadrového zariadenia v Jaslovských Bohuniciach v čiastke   18 272 €. 
 

 Nedaňové príjmy:  
 
        Druhú skupinu  bežných príjmov s podielom 6,3 %  tvorili v I. polroku 2015  
nedaňové príjmy. Ich celkový objem dosiahol čiastku  266 379  €.                                    
(Súčasťou rozpočtu tejto príjmovej skupiny je aj podiel na zisku v záujmovom 
združení Komplex, ktorý  nebol  za sledované obdobie zaslaný na účet mesta).  
Skutočné príjmy tejto skupiny  tvorili: 
1. Príjmy z vlastníctva:  Za prenájom pozemkov, budov, priestorov , 

nájomných bytov, hrobových miest a od  roku 2013 aj predajnej plochy na  
SHJ bol skutočný príjem do rozpočtu mesta v 1. polroku 2015 v čiastke              
102 892 €.  

2. Administratívne poplatky: Podstatnú časť rozpočtu administratívnych 
poplatkov tvoria správne poplatky za výherné automaty s rozpočtovanou 
čiastkou 66 000 €.  Plnenie rozpočtu očakávame najmä v novembri 
a v decembri, kedy sa vydávajú povolenia na prevádzkovanie výherných 
automatov  na nasledujúci rok. Za 1. polrok bol príjem z týchto správnych 
poplatkov len v čiastke 7 000 €.  Okrem poplatkov zaplatených pri vydávaní 
povolení na prevádzkovanie výherných automatov boli za I. polrok vybrané 
mestom v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych   poplatkoch  ostatné 
správne poplatky – povolenia na umiestnenie stávkových kancelárií ( 842 €), 
overenie podpisov (5 892 €), malé zdroje znečistenia ovzdušia ( 130 €),  
matrika (1 710 €), stavebný úrad  (21 480 € ) výrub stromov (520 €) a pod. 

3.  Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb- zahŕňajú v I. polroku 
2015 najmä príjmy za odvysielanie relácií v MR v čiastke  1 052 €, príjem za 
napojenie na PCOO   v čiastke  11 372 €,  príjmy za opatrovateľskú službu             
30 107 €  , príjmy zo separovaného odpadu v čiastke 9 686 € , príjmy za 
refundácie energií v čiastke 1 805 €, príjmy z používania verejného WC          
380 € a  príjmy z predaja prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného 
majetku v čiastke  107 €.  
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4. Príjmami z pokút a penále - celkovú čiastku 10 948 € tvoria pokuty 
vyberané mestom za nedodržiavanie príslušných právnych  predpisov. 
Pokuty vyberané  Mestskou políciou v Seredi v blokovom konaní  boli 
v čiastke 10 358 €. 

5.  Ďalšími administratívnymi poplatkami – od znečisťovateľov ovzdušia    
boli za  I. polrok vybrané poplatky v čiastke  497 €.  

6.  Úroky: Pravidelným ukladaním a zhodnocovaním peňažných prostriedkov  
rezervného fondu mesta boli za 1. polrok 2015 dosiahnuté príjmy z úrokov 
v čiastke  3 999 €. 

7. Ostatné príjmy - výťažky z lotérií, dobropisov a refundácie výdavkov , 
náhrady škôd a podobné príjmy dosiahli úroveň 54 445 € ( v tom najmä 
príjem z výťažkov lotérií a iných hier    v čiastke 35 894 €). 

    
           
   Bežné granty  

     
      Nadácia „Pontis“ poskytla v I. polroku 2015 mestu Sereď grant v čiastke 400 € 

na realizáciu projektu „Spoločne pre krajšie mesto 2015“.  
          Mesto Sereď vyhlásilo dobrovoľnú zbierku na pomoc rodine Bohuslava 
Okoličányiho , ktorá ostala po požiari rodinného domu bez strechy nad hlavou, na 
zabezpečenie bývania, vybavenia a zariadenia domácnosti. Za obdobie k 30.6.2015 
bol príjem na transparentnom účte, ktorý bol zriadený pre účely tejto zbierky 
v čiastke 949 €. 
  
   Bežné  transfery    

 
          Vo  forme bežných transferov poskytnutých z rôznych orgánov štátnej správy, 
štátneho rozpočtu a fondov boli mestu Sereď poskytnuté finančné prostriedky  
v úhrnnej čiastke  1 083 399 € . Uvedená čiastka je o 46 595 € nižšia   ako bola   
v rovnakom období roku 2014 a pozostáva  z nasledovných zložiek: 
         1. Na úhradu výdavkov škôl , ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď a na 
činnosť spoločného školského úradu, boli z Ministerstva vnútra  SR poskytnuté 
prostredníctvom Okresného úradu Trnava zo štátneho rozpočtu SR v rámci dotácii 
na prenesené kompetencie  v  I. polroku 2015 finančné prostriedky  v úhrnnej 
čiastke 1 005 335 € .  
         2. Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Okresného úrad u Galanta  
poskytlo v I. polroku 2015 aj  transfery na výkon štátnej správy na úseku: 

•   matričnej činnosti   v čiastke 5 590 €  
•   hlásenia pobytu občanov  a  registra obyvateľov v čiastke 5 315 €  
•   zabezpečenia februárového  referenda  v čiastke  8 320 € 

          3.  Okresný úrad  Trnava  poskytol dotáciu  na zabezpečenie starostlivosti 
o vojnové hroby v čiastke 164 € 

            4.  Z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR bol  
v I. polroku poskytnutý transfer v čiastke 14 978 € na zabezpečenie činnosti 
preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a na 
vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové 
komunikácie v čiastke 696 € . 
           5. Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta boli za sledované  
obdobie poskytnuté finančné prostriedky na: 
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 na  stravu a školské potreby  v celkovej čiastke 3 135 €  deťom, 
ktorých rodičia sú  v hmotnej núdzi  

 rodinné prídavky a dávky v hmotnej núdzi- v čiastke 8 697 € -  táto 
položka je využívaná ako transfer opakovaných dávok pomoci 
v hmotnej núdzi zaslaných z ÚPSVaR Galanta na účet mesta Sereď, 
ktoré je osobitným príjemcom týchto dávok  

  na podporu projektov regionálnej a miestnej zamestnanosti boli v          
I. polroku  2015 poskytnuté mestu Sereď finančné prostriedky 
v celkovej   čiastke   15 069 €.     

             6. Na základe zmluvy o spolupráci uzatvorenej Medzi mestom Sereď 
a Implementačnou agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia boli mestu poskytnuté  za I. polrok 2015 finančné prostriedky na výkon 
opatrovateľskej služby v čiastke 16 100 €. 
 
2.  Bežné príjmy rozpočtových organizácií:    
 
                Do celkových bežných príjmov mesta Sereď sú zahrnuté aj  vlastné  
príjmy rozpočtových organizácií, ktorých je zriaďovateľom – t.j. ZUŠ ,  
materských  a základných škôl a  Domu kultúry v Seredi. Výška ich skutočných 
bežných  príjmov bola  za sledované obdobie zaznamenaná v čiastke 279 048 € ,  
z toho príjmy Domu kultúry boli v čiastke  120 536  €  a  príjmy škôl  predstavovali 
úhrnnú čiastku 158 512 € . Tieto príjmy sa týkajú najmä príspevkov zákonných 
zástupcov podľa VZN, prenájmu telocviční a nebytových priestorov. Podrobnejšie 
vysvetlenie uvádzajú RO v ich správach o hospodárení.  
 
         B/ Kapitálové  príjmy    
 
          1. MESTO bez RO   
 
           Kapitálové príjmy - za I. polrok  2015 boli dosiahnuté  celkové kapitálové 
príjmy v objeme 49 572 € . Tieto boli tvorené výlučne  vlastnými kapitálovými 
príjmami a to:   

• z predaja majetku v čiastke 42 924 € ( v tom najmä predaj 
rozostavaného pavilónu G ZŠ Komenského za čiastku 42 000 €, 
predaj bytov 674 € a predaj vyradeného a neupotrebiteľného 
hmotného investičného majetku v  čiastke 250 €)                                                                                                            

• z predaja pozemkov v čiastke 6 648 € ( v tom  pozemky predané na 
základe uznesení MsZ – Hrubý, Biháriová, Weiss) 
 

          2. Kapitálové príjmy RO 
 
           Za sledované obdobie neboli zaznamenané žiadne kapitálové príjmy u RO 
zriadených mestom Sereď.   
 
         C/ Príjmové finančné operácie 
             
           V rámci  príjmových finančných operácií  bolo za obdobie I. polroku  2015  
účtované : 
          1. Použitie zostatku nevyčerpaných prostriedkov z roku 2014 v čiastke 
258 752 € a to: 
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 nevyčerpaných účelových prostriedkov na realizáciu projektu  
„Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia zámockého parku v Seredi pre 
zvýšenie kultúrneho a turistického potenciálu mesta  vo výške               
205 127 €. 

 nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo ŠR  v  čiastke  195 € 
na dopravné (ZŠ J. A. Komenského =137 €, ZŠ J. Fándlyho=58 €) 

 nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo ŠR  v  čiastke              
23 700 € na havarijné opravy ZŠ Komenského 

 nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov , ktoré poskytol mestu 
Okresný úrad Trnava  zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 
2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality „Prevencia kriminality 
na mestských sídliskách“ v čiastke 12 000 € 

 z nevyčerpaných  prostriedkov v čiastke 17 730 €  poskytnutých na 
prenesený výkon štátnej správy na úseku základného školstva  

         2  V súlade so schváleným rozpočtom na rok 2015 a v intenciách § 10 ods. 8 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov boli do príjmových finančných operácií zahrnuté 
prostriedky rezervného fondu v celkovej čiastke  20 524 €. Tieto prostriedky boli 
použité na financovanie kapitálových výdavkov spojených s opravou statiky na               
ZŠ Jána Amosa Komenského. 

 
             VÝDAVKY:  
 

                       Upravený rozpočet mesta Sereď na rok 2015 uvažuje s  výdavkami 
v úhrnnej  čiastke  11 852 241 € .  

                       Prehľad skutočných výdavkov za I. polrok 2015  podľa jednotlivých skupín 
v porovnaní  s I. polrokom  2014  je uvedený v nasledovnej tabuľke:  
 
 
Výdavkové ukazovatele: 

Rozpočet                       
po úpravách 
na rok 2015 

Plnenie rozpočtu 
               k 

Rozdiel 
r.2015-
2014 

% 
plnenia 

rozpočtu 30.6.2014   30.6.2015 
                                          
Bežné výdavky (bez RO): 

 
4 079 471 

 
1 816 286 

 
1 963 705 

 
147 419 

 
48,2 

01. Všeobecné verejné služby 1 624 148 742 811 779 029 36 218 48,0 
02. Obrana 10 580 6 359 5 200 -1 159 49,2 
03. Verejný poriadok a bezpečnosť 435 200 183 647 191 754 8 107 44,1 
04. Ekonomická oblasť 392 783 151 826 251 505 99 679 64,0 
05. Nakladanie s odpadmi 612 280 267 603 262 512 -5 091 42,9 
06. Bývanie a občianska vybav. 364 450 182 045 178 738 -3 307 49,0 
08. Rekreácia, kultúra, náb.. 233 640 109 000 104 333 -4 667 44,7 
09. Vzdelávanie 119 610 31 926 18 158 -13 768 15,2 
10. Sociálne zabezpečenie 286 780 141 069 172 476 31 407 60,1 

      
Bežné výdavky RO 4 076 023 1 703 164 1 726 561 23 397 42,4 
    - Dom kultúry 345 308 145 371 203 656 58 285 59,0 
    - Školy a školské zariadenia 3 730 715 1 557 793 1 522 905 -34 888 40,8 

      
Kapitálové výdavky  (bez RO) 3 495 523 501 771 184 147 -317 624 5,3 
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01. Všeobecné verejné služby 41 000 31 271 39 687 8 416 96,8 
03. Verejný poriadok a bezpečnosť 24 200 12 974 17 282 4 308 71,4 
04. Ekonomická oblasť 177 500 99 942 84 906 -15 036 47,8 
05. Nakladanie s odpadmi 5 250 - - - - 
06. Bývanie a občianska vybav. 32 300 333 895 1 755 -332 140 5,4 
08. Rekreácia, kultúra, náb. 3 094 267 - 25 166 25 166 0,8 
09. Vzdelávanie 121 006 23 689 15 351 - 8 338 12,7 

      
Kapitálové výdavky RO 155 524 5 809 36 544 30 735 23,5 
     - Školy 155 524 5 809 36 544 30 735 23,5 
      
Výdavkové  finan. operácie   45 700 23 572 22 323 -1 249 48,9 
      
   ÚHRN VÝDAVKOV   11 852 241 4 050 602 3 933 280 -117 322 33,2 

           
                   Skutočné výdavky vrátane finančných operácií k 30.6.2015 boli vynaložené v  

čiastke 3 933 280 €,  čo predstavuje plnenie rozpočtu na 33,2 %.  Ak porovnávame 
dosiahnutú skutočnosť s rovnakým obdobím minulého roku, vidíme pokles 
výdavkov  v porovnaní s rokom 2014  o 117 322  €.  
           

         A/ Bežné výdavky    
 

             1. MESTO bez RO 
 
                       Rozpočet mesta Sereď na rok 2015 uvažuje s bežnými výdavkami (bez 

výdavkov RO)  v úhrnnej čiastke  4 079 471 € . Skutočné bežné výdavky 
k 30.6.2015 boli vynaložené v úhrnnej čiastke 1 963 705 € ,  čo predstavuje plnenie 
ich rozpočtu na 48,2 %.  Ak porovnávame dosiahnutú skutočnosť s rovnakým 
obdobím minulého roku podľa jednotlivých rozpočtových skupín, vidíme nárast  
celkových bežných výdavkov  o 147 419 €. Najvyšší nárast bol zaznamenaný 
u výdavkov súvisiacich s ekonomickou činnosťou mesta (v tom najmä oprava 
a údržba miestnych komunikácií), výdavky na všeobecné verejné služby ( v tom 
najmä príspevok SMS, výdavky na energie, zaplatené nájomné) a v porovnaní 
s rovnakým obdobím roku 2014 vzrástli aj výdavky na sociálnu oblasť. 
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                 Bežné výdavky vynaložené  v jednotlivých rozpočtových triedach možno 
charakterizovať nasledovne: 

 
         01.  Všeobecné verejné služby – predstavujú výdavky spojené s plnením  
         samosprávnych funkcií mesta, daňových a úverových záväzkov mesta, výdavkov 

na prenesený výkon štátnej správy, výdavky spojené s činnosťou spoločného úradu 
vytvoreného na zabezpečenie činností na úseku stavebného poriadku a územného 
plánovania , výdavky na matriku a register obyvateľstva,  úhrady príspevkov Správe 
majetku Sereď s.r.o. , splátky úrokov a poplatkov za bankovú záruku v rámci 
dlhovej služby a ostatné výdavky, ktoré nevieme priradiť jednoznačne do 
príslušných rozpočtových tried. Za obdobie I. polroka 2015 bola v tejto časti 
rozpočtu  vynaložená čiastka  779 029 €. Plnenie rozpočtu  bolo na  48,0 %.   

          
          02. Obrana - Na zabezpečenie úloh v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva SR 

vykonávanej v zmysle zákona č. 42/94 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva boli za 
sledované obdobie vynaložené výdavky v čiastke 5 200 € na úhradu  výdavkov 
spojených so zabezpečením úloh na tomto úseku v podmienkach mesta Sereď.  

 
          03. Verejný poriadok a bezpečnosť – Bežné výdavky na  mestskú políciu boli 

čerpané v súlade s rozpočtom a potrebami mestskej polície v celkovej čiastke              
188 183  €, čo predstavuje časové plnenie rozpočtu na  43,8 %.  

               Na zabezpečenie úloh v oblasti požiarnej ochrany vykonávanej v zmysle 
zákona č. 314/2001 Z.z. o požiarnej ochrane boli vynaložené z rozpočtu mesta 
výdavky v čiastke  3 571 €.  Tieto výdavky predstavujú príspevok vo forme 
materiálového vybavenia, zaplatený mestom v zmysle  Dohody o zabezpečovaní 
plnenia úloh mestského hasičského zboru v Seredi , ktorou sa mesto Sereď 
zaviazalo prispievať hasičskej stanici v Seredi pri zabezpečení jej materiálno-
technického vybavenia z rozpočtu mesta  príspevkom  v čiastke 0,27 € na 
obyvateľa . 
 

          04. Ekonomická oblasť –   zahŕňala  v   I.  polroku  2015 výdavky v celkovej 
čiastke 251 505 €.  Z toho boli: 

                   a) výdavky na všeobecnú pracovnú oblasť -  spojené s realizáciou  
verejnoprospešných prác pre mesto (čistenie, údržba mesta)  v čiastke    40 383 € . 

                 b)  výdavky na veterinárnu oblasť  v čiastke 840 € 
                   c) výdavky na cestnú dopravu v čiastke 206 885 € ( v tom: za odvádzanie 

dažďových vôd z komunikácií to bola suma  52 717 €, na   opravy a údržbu 
miestnych komunikácií , na dopravné značenie, nájomné, čistenie uličných vpustov 
a na údržbu svetelnej signalizácie a na zimnú údržbu boli vynaložené výdavky  
v úhrnnej čiastke  136 168 € a  úhrada výkonov  vo  verejnom   záujme pri 
prevádzke licencovanej MHD v Seredi  na základe zmluvy medzi SAD Dunajská 
Streda  a mestom o výkonoch vo verejnom záujme bola v čiastke  18 000 €) 

                 d) výdavky na výstavbu v čiastke 3 397 € ( v tom: spotreba energie 
v prečerpávacích staniciach  bola v čiastke 2 194 €, materiálové výdavky  na nákup 
evidenčných tabúľ boli v čiastke 244 €, za služby -odborné posudky a vyjadrenia, 
kolky  a pod. bola vynaložená čiastka 959 €). 

 
05. Nakladanie s odpadmi - na prevádzku zberného dvora, za zber, prepravu 
a uloženie  komunálneho odpadu na skládke a za nákup zberných nádob boli 
vynaložené výdavky v celkovej čiastke 262 512 €.   
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 06. Bývanie a občianska vybavenosť –za I. polrok 2015 bola na  údržbu verejnej 
zelene a detských ihrísk vynaložená čiastka 72 884 €. Prevádzka a údržbu 
cintorínov a verejných WC si vyžiadala výdavky v čiastke 1 528 € a na úhradu 
služieb spojených s bývaním bola za sledované obdobie  vynaložená čiastka                 
1 241 €. Za spotrebu elektrickej energie vo verejnom osvetlení  a za jeho údržbu 
bola  za I. polrok 2015 zaplatená  čiastka  103 085 €. 
 
08. Rekreácia, kultúra, náboženstvo  - Celkové výdavky vynaložené za I. polrok 
2015 v tejto skupine v čiastke  104 333  pozostávali  z nasledovných skupín:  
 na športovú činnosť v celkovej čiastke  78 051  €   - v tom na  podporu 

hráčskych  družstiev bola v zmysle  Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Sereď č. 7/2012 o dotáciách  poskytnutá z rozpočtu  MESTA SEREĎ  čiastka 
74 350 €. Výdavky na športové podujatia ( najmä materiál, služby, nájom 
priestorov) organizované mestom boli   v čiastke   3 701  €  

 v rámci realizácie projektu „Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia 
zámockého parku v Seredi pre zvýšenie kultúrneho a turistického potenciálu 
mesta „ boli vynaložené výdavky v celkovej čiastke 2 120 € (najmä 
propagácia projektu a úvodná konferencia) 

 na úhradu výdavkov spojených s prípravou a realizáciou SHJ  bola za                      
I. polrok 2015 z rozpočtu mesta vynaložená  čiastka  201 € 

  na základe odporučenia kultúrnej  komisie boli  žiadateľom o poskytnutie 
dotácie na projekty v kultúrnej oblasti v zmysle VZN 7/2012 o dotáciách 
 vyplatené k 30.6.2015 finančné prostriedky vo výške  7 300 €  

 vysielacie a vydavateľské služby – v celkových výdavkoch t.j.  v čiastke                
7 282 € sú zahrnuté výdavky spojené s prípravou  „Seredských noviniek“ 
v čiastke 2 400 €, úhrada za služby v čiastke 4 000 € v regionálnej televízii 
KREA  a výdavky na  opravu a údržbu mestského rozhlasu , ktoré boli 
v čiastke  882 €  

 materiálové výdavky  ZPOZ-u, úhrada členských príspevkov , poplatky za 
používanie reprodukovanej hudby v mestskom rozhlase a odmeny  a odvody 
účinkujúcim pri občianskych obradoch predstavovali za I. polrok 2015 
v úhrnnú čiastku  7 240 € 

 ostatné výdavky na kultúru boli v čiastke 2 139 € (reprezentačné a 
 materiálové výdavky  a výdavky na služby  vynaložené pri zabezpečení  
kultúrno-spoločenských akcií organizovaných mestom) 

 
 09. Vzdelávanie – v rámci výdavkov na vzdelávanie boli za sledované obdobie            
I. polroka  2015 vynaložené  nasledovné bežné výdavky mesta v celkovej čiastke  
18 158  € : 

a) na spoločný školský úrad (2 016 €) 
b) výdavky na nákup materiálov, dopravné a služby pri organizovaní školských 

podujatí (3 019 €) 
c) výdavky v sume 936 € na opravu a údržbu budov, zariadení a priestorov 

slúžiacich vzdelávaniu (v tom: oprava žľabov) 
d) bežné transfery ŠKD pri Cirkevnej základnej škole  ( 8 787 €) 
e) na základe odporučenia školskej , športovej a bytovej  komisie boli  

žiadateľom o poskytnutie dotácie na projekty v oblasti vzdelávania  v zmysle 
VZN 7/2012 o dotáciách  vyplatené k 30.6.2015 finančné prostriedky vo 
výške  3 400 €  
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10. Sociálne zabezpečenie – v rámci výdavkov na sociálnu oblasť boli za                         
I. polrok   2015 zaznamenané najmä nasledovné výdavky: 
 na opatrovateľskú službu v čiastke  123 738 € 
 na prevádzku DC  pre seniorov v čiastke  4 445 € 
 výdavky súvisiace s implementáciou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 

službách - na lekársku posudkovú činnosť v čiastke 420 €  a na doplatok 
úhrad  za poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov pre 
občana mesta, ktorý je bez príjmu a bez prístrešia (Mária Benianová) 
v čiastke 590 € 

 príspevok na stravovanie dôchodcov  vo výške 4 401 € 
 príspevok na nákup potravín do nocľahárne bol v čiastke 56 € 
 ostatné výdavky na sociálnu oblasť  boli v čiastke 325 € 
 vyplatenie príspevkov pri narodení dieťaťa v úhrnnej čiastke  10 200  € 
 na dávky sociálnej pomoci v čiastke 3 103 € 
 na výplatu  dotácií na stravu pre deti  z rodín v hmotnej núdzi , úhradu 

nájomného a  výplatu zadržaných rodinných prídavkov a  dávok v hmotnej 
núdzi v celkovej čiastke  8 698 €   

 na dotácie poskytnuté na základe odporučenia  sociálnej a kultúrnej komisie 
vo výške  16 500 € 

 
        2. Bežné výdavky RO zriadených mestom  
 
         Za obdobie I. polroka 2015  boli v rozpočtových organizáciách zriadených 
mestom t.j. v školách a v Dome kultúry Sereď zaznamenané  bežné výdavky 
v celkovej čiastke  1 726 561 €. 
 
               

     B/ Kapitálové výdavky     
 

          1. MESTO bez RO   
 

           Schválený kapitálový rozpočet na rok 2015 uvažuje s kapitálovými výdavkami 
v objeme  3 495 523 €. Za obdobie I. polroku 2015 boli  vynaložené výdavky 
v celkovej čiastke 184 147 €, čo predstavuje plnenie kapitálového rozpočtu 
výdavkov  na  5,3 % . Skutočné kapitálové výdavky podľa jednotlivých skupín  za 
sledované obdobie a ich podiel na plnení rozpočtovaných kapitálových výdavkov 
jednotlivých skupín v roku 2015 je uvedený v nasledovnom grafe:   
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01. Výdavky na všeobecné verejné služby  - v súlade so schváleným rozpočtom 
na rok 2015 boli v I. polroku 2015 vynaložené finančné prostriedky v celkovej 
 čiastke 18 687 € na rekonštrukciu a modernizáciu šatní a sociálnych zariadení 
v amfiteátri a bol poskytnutý kapitálový transfer 21 000 € obchodnej spoločnosti 
zriadenej mestom – Správe majetku Sereď s r.o. na nákup viacúčelového traktora. 
 
03.Verejný poriadok a bezpečnosť – Prostredníctvom Okresného úradu Trnava 
bola mestu poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 
2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality „Prevencia kriminality na 
mestských sídliskách“.  Z dotácie  12.000,-€ a spolufinancovania v čiastke 3 128 €  
bol v roku 2015 rozšírený kamerový systém o 9 kamier. Kamery boli umiestnené na 
miestach: Nám. Slobody 29, Garbiarska 49, Novomestská – kolkáreň, Spádová - za 
Jednotou, Vonkajší rad, Cintorín - areál, Jesenského 3000, D. Štúra 760/11, 
Školská.  Na inštaláciu kamery na monitorovanie čiernych skládok (Pod hrádzou) 
boli použité finančné prostriedky v čiastke 2 154 €. 
 
04. Ekonomická oblasť – zahŕňala v sledovanom období nasledovné skupiny 
výdavkov: 

1) Výdavky na výstavbu – celkovú čiastku 26 685  € tvoria výdavky na 
prípravnú a projektovú dokumentáciu v čiastke 23 085 €               
a čiastka 3 600 € bola vyplatená za služby externého manažmentu 
projektu „Umenie bez hraníc“. 

2) Cestná doprava-  v oblasti dopravy boli v I. polroku vynaložené 
kapitálové výdavky v čiastke 58 221 € na rozšírenie parkovacích miest   
( v tom: parkovisko pri Dome kultúry, MŠ Fándlyho, na Čepenskej ulici 
a na ul. Jesenského). 

06. Bývanie a občianska vybavenosť  – Pre potreby nových nájomných bytov na 
Dolnomajerskej ulici  - obytný súbor II.  2x16 b.j.  boli zakúpené elektrické  
pomerové rozdeľovače v čiastke 1 755 €. 
 
08. Rekreácia, kultúra, náboženstvo  – v súlade so schváleným rozpočtom na rok 
2015 bol pre potreby amfiteátra zakúpený projektor s príslušenstvom v čiastke 
14 766 €. Čiastka 10 400  € bola vyplatená za služby externého manažmentu 
projektu „Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia zámockého parku v Seredi pre 
zvýšenie kultúrneho a turistického potenciálu mesta“. 
 
Vzdelávanie – pre potreby škôl zakúpilo mesto pásový schodolez (4 290 €) a na 
rekonštrukciu kanalizácie na MŠ D. Štúra bola vynaložená čiastka 11 061 €.  
 
 
          2. Kapitálové výdavky RO zriadených mestom  
 
           Rozpočtované kapitálové výdavky škôl v čiastke 155 524 € boli za I. polrok 
2015 čerpané v objeme 36 544 €.  
ZŠ Jana Amosa Komenského v čiastke 20 524 € čerpala kapitálové výdavky na 
riešenie havarijného stavu statiky budovy ZŠ a 30 € na stavebné oplotenie. 
MŠ D.Štúra čiastku 12 000 € použila na nákup sporákov a ZUŠ Jána Fischera-
Kvetoňa v objeme 3 990 € nakúpila hudobné nástroje. 
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       C/ Výdavkové finančné operácie  
 
           Skutočné výdavky za finančné operácie boli čerpané na 48,8 % 
predpokladaných ročných výdavkov v tejto kategórii. Tvorili ich splátky istín  úverov  
poskytnutých zo  Štátneho  fondu rozvoja bývania bola za sledované obdobie 
v čiastke 22 323 €. V tom  : 

 splátka istiny úveru na výstavbu   23 nájomných bytov na Čepeňskej 
ulici v Seredi  bola  v čiastke 5 125 €  

 splátka istiny úveru na  2x 16 nájomných bytov na ulici Dolnomajerskej   
v Seredi – I. etapa  bola 9 897 € a 

 splátka úveru na  2x 16 nájomných bytov na ulici Dolnomajerskej 
v Seredi – II. etapa  bola  7301 €. 

             
 

Celkové rozpočtové hospodárenie mesta Sereď za 1. polrok 2015 

 

 

 

Celkové príjmy a výdavky 
Schválený rozpočet 

   na rok 2015 
Plnenie rozpočtu 

k 30.6.2015 
 
ÚHRN PRÍJMOV 11 852 241 4 828 432  
ÚHRN VÝDAVKOV 11 852 241               3 933 280 
Rozdiel 0 895 152 

 
  

 

Bežné príjmy  8 113 869             4 499 584 
Bežné výdavky 8 155 494 3 690 266 
Rozdiel -41 625 809 318 

 
  

Kapitálové príjmy  2 693 035            49 572 
Kapitálové výdavky 3 651 047 220 691 
Rozdiel -958 012 -171 119 

 
  

Príjmové fin. operácie 1 045 337         279 276 
Výdavkové fin. operácie 45 700 22 323 
Rozdiel 999 637  256 953 

 
 

 
Výsledok hospodárenia 

 
                 Rozdiel medzi skutočne dosiahnutými príjmami (bez príjmových 
finančných operácií ) a skutočne vynaloženými výdavkami ( bez výdavkových 
finančných)  za sledované obdobie t.j. od 1.1.2015 do 30.6.2015 predstavuje 
výsledok hospodárenia – prebytok príjmov ,  ktorý  k 30.6.2015   bol vo výške             
638 199 €. Prebytok finančných operácií bol k 30.6.2015 v čiastke 256 953 €.  
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Rezervný fond 
 

                 Počiatočný stav rezervného fondu bol k 1.1.2015 v sume 1 011 938 €.    
Tvorba v roku 2015 z výsledkov hospodárenia roku 2014 bola  v zmysle uznesenia 
MsZ č. 55/2015 zo dňa 23.4.2015  v čiastke  303 343  € . Prostriedky rezervného 
fondu boli  za sledované obdobie   použité ZŠ J.A. Komenského  v čiastke 20 524 € 
na financovanie kapitálových výdavkov spojených s opravou statiky . Zostatok 
prostriedkov rezervného fondu k 30.6.2015 bol   1 294 757 €.  
                  Prostriedky rezervného fondu boli  využívané na realizáciu finančných 
obchodov s voľnými  finančnými  prostriedkami a na uloženie prostriedkov na  
termínované  vklady (SLSP, Unicredit Bank). 
 

Fond rozvoja bývania 
 

                Fond rozvoja bývania je tvorený  z prostriedkov získaných predajom  
 bytov. Počiatočný stav fondu k 1.1.2015  bol  132 804 €.  V súlade s uznesením  
 MsZ č. 55/2014 zo dňa 23.4.2015  bol v priebehu I. polroku 2015 tvorený fond 
rozvoja bývania  v čiastke 1 060  €. Počas 1. polroku  2015 tento fond nebol  
čerpaný. Zostatok   prostriedkov v tomto fonde k 30.6. 2015  bol  133 864 €.                        


	26,7
	  Zostatok prostriedkov
	  Prevody prostr. z peňaž. fondov

