
Dôvodová správa 
      V Prílohe č. 1 v prvom hárku je priložený časový harmonogram procesu schválenia 
rozpočtu. Tak ako po predošlé roky – rátame s 3 čítaniami až po jeho schválenie v MsZ. 

Návrh rozpočtu na rok 2017 je v značnej miere už vopred ovplyvnený schválenými projektmi 
ako: 

• Prestavba G–pavilónu  
• Nórske fondy – areál zámockého parku a strecha kaštieľa pôvodne  
• Oprava zastrešenia telocvične ZŠ JAK  
• Tenisové kurty  

Resp. tými projektmi, ktoré už boli predmetom rokovania MsZ 

• Opravy a rekonštrukcia areálu futbalového štadiónu  
• III. etapa Športová ulica  

Ďalšou kategóriou sú podané projekty, kde očakávame aspoň čiastočnú úspešnosť: 

• Zateplenie budov MŠ KOM 
• Rozšírenie BRO v meste Sereď (vozový park a vybavenie) 
• Rozšírenie MŠ (o ďalšiu triedu MŠ D. Štúra) – zatiaľ zrušené pokračovanie 
• Budeme ako každoročne žiadať dohadovacími konaniami o ďalšie prostriedky (tento 

rok to bolo 50.000 € na lavice + stoličky, skrine pre obe ZŠ), resp. cez prípadné 
havárie. 

• Výmena podlahy obradová miestnosť MsÚ 
• Oprava vstupných schodov bývalého podniku New York 

Projekty, resp. náklady, ktoré si vyžiadala činnosť MsÚ či organizácií: 

• Prestavba kasární pre potreby STORM a Trnavská arcidiecéza  
• Náklady na projekčnú činnosť 

Ak pôjdeme už len do týchto hore uvedených projektov – nebude tu veľký priestor na ďalšie 
investície. Počkal by som počas roka na ďalšie výzvy a možnosti získania vonkajších 
zdrojov. Tak ako tomu bolo tento rok.  

Samostatnou kapitolou sú investície do školských objektov. Na rok 2017 v úvode počítam 
s rozpočtom do 125.000 €.  

Do budúcich rokov by sme radi pripravili štúdie: 

• na rekonštrukciu trhoviska na Mlynárskej 
• ako s Generelom zelene – resp. ísť po sídliskových úpravách zelene 

Z opráv a bežných výdavkov je v pláne: 

• bežné opravy a výtlky v meste 
• pokračovanie odvozu drobného stavebného odpadu a zeminy zo zberného dvoru 
• úprava areálu od dreveného mosta v Campingu  



V príjmovej oblasti budeme pokračovať s legalizáciou pozemkov, ktoré dlhodobo využívajú 
občania a organizácie v meste. Očakávame príjmy z daní za pozemky v priemyselnom 
parku. Ostatné investície budú záležať už len na zdrojoch, ktoré sa nám všetkým podarí 
vybaviť, získať, resp. uspieť v projektoch atď. Otázne ostáva čo s budovami po kotolniach 
MsBP, ako s priestormi pri SLSP, ako so stavbou vodojemu na mestských pozemkoch pri 
DK, ako s priestormi pod oknami stavebného úradu, čo s novým priestorom v G-pavilóne 
a pod.    

Ohľadom príjmov rozpočtu 2017 potrebujem rozhodnutie v uvedených bodoch:   

A. Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj – Príloha č. 2 
B. Ako s hracími automatmi a výhernými prístrojmi – Príloha č. 3 

V Prílohe č. 1 je v druhom a treťom hárku prvotný zoznam investícií, ktorý doplnia poslanci o 
svoje poznatky a potreby podľa stretnutí s obyvateľmi mesta. Vaše návrhy očakávam na 
mailovej adrese mu@sered.sk do 23.9.2016. Takisto tam budú doplnené požadované 
investície od školských organizácií        

Do 30.09.2016 zašleme všetkým poslancom finálny zoznam investícií na bodovanie a 
najviac bodované investície budú premietnuté do rozpočtu na rok 2017. Bodovanie treba 
uskutočniť do 14.10.2016. 
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