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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. 
         
          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  a 

• dňa 17.9.2015 schválilo  MsZ uznesením č. 158/2015 rozpočtové opatrenia           
5. zmeny rozpočtu  

• dňa 27.10.2015 schválilo MsZ uznesením č. 182/2015 rozpočtové opatrenia  
6. zmeny rozpočtu  

 
         Predmetom  7. zmeny rozpočtu sú  rozpočtové opatrenia zohľadňujúce 
nasledovné  skutočnosti: 
 
a) v  príjmovej časti 
 

 na základe predpokladov a skutočnosti dosiahnutej k 30.9.2015 
navrhujeme aktualizovať rozpočet  príjmov z predaja pozemkov 

 zreálnenie rozpočtu  vlastných príjmov  rozpočtových organizácií               
(Dom kultúry,   ZŠ Juraja Fándlyho,   ZŠ Jana Amosa Komenského,           
MŠ Komenského a MŠ D. Štúra)  

 
 

b) vo výdavkovej časti 
 
 zapracovanie do rozpočtu tých výdavkov s ktorými rozpočet na rok 2015 

neuvažoval príp. uvažoval s nižšou čiastkou ( dofinancovanie úhrady za 
dažďové vody, financovanie neplánovaných vynútených opráv MK , nákup 
materiálu a pracovných pomôcok pre zamestnancov vykonávajúcich 
verejnoprospešné práce  spojené s čistením a údržbou mesta, zvýšenie 
výdavkov na sociálnu oblasť – najmä stravovanie dôchodcov, úhrada 
sociálnych služieb spojených s implementáciou zákona č. 448/2008 Z.z. 
o sociálnych službách a poskytnutie transferov) 

 aktualizácia rozpočtu na niektorých rozpočtovaných položkách presunom 
finančných zdrojov  
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 aktualizácia rozpočtovaných výdavkov súvisiacich s prevádzkou, údržbou 
a rekonštrukciou verejného osvetlenia  

 vytvorenie zdrojov na dofinancovanie územnoplánovacej dokumentácie 
 aktualizácia rozpočtov rozpočtových organizácií zriadených mestom na 

základe rozpočtových opatrení predložených riaditeľmi týchto organizácií 
     

         Prehľad o celkovom  predloženom návrhu na  7. zmenu rozpočtu  je uvedený  
v tabuľkových prílohách č. 1, 2, 3, 4a-e . 


