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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 roku 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  

• dňa 12.11.2015 schválilo MsZ uznesením č. 199/2015 rozpočtové opatrenia 
7. zmeny rozpočtu 
 

         Návrh rozpočtových opatrení 8. zmeny rozpočtu zohľadňujúce nasledovné  
skutočnosti: 
 
a) v  príjmovej časti 
 

 zreálnenie rozpočtu  vlastných príjmov  rozpočtovej organizácie mesta               
-Domu kultúry Sereď  

 zahrnutie do rozpočtu  
1.   zvýšených transferov na prenesený výkon štátnej správy 

a nenormatívnych finančných prostriedkov na úseku vzdelávania 
2. dotácie na zabezpečenie opatrovateľskej služby 

 na základe očakávanej skutočnosti v plnení  niektorých príjmových 
rozpočtových položiek  - výnos dane z príjmov územnej samospráve – tzv. 
podielových daní,  náhrad škôd od poisťovní , navrhujeme zvýšenie ich 
rozpočtu 

                  
 

b) vo výdavkovej časti 
 
 premietnutie transferov poskytnutých mestu na vzdelávanie do rozpočtov škôl 

a aktualizácia rozpočtov rozpočtových organizácií zriadených mestom na 
základe rozpočtových opatrení predložených riaditeľmi týchto organizácií 
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 zvýšenie rozpočtu tých výdavkov s ktorými rozpočet na rok 2015 uvažoval  

s nižšou čiastkou ( nákup materiálu a pracovných pomôcok pre zamestnancov 
vykonávajúcich verejnoprospešné práce  spojené s čistením a údržbou mesta, 
výdavky na  opatrovateľskú službu , na opravu a údržbu mestského rozhlasu 
a pod.) 

  aktualizácia rozpočtu na niektorých rozpočtovaných položkách presunom 
medzi jednotlivými podprogramami 

 aktualizácia rozpočtovaných výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou 
verejného osvetlenia  

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

         Prehľad o celkovom  predloženom návrhu na  8. zmenu rozpočtu  je uvedený  
v tabuľkových prílohách č. 1, 2, 3a- 3e  a  4 . 


