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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 2016 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi 
uznesením  MsZ č. 228/2015 písm. B dňa 10.12.2015 .   
       
          V priebehu roku 2016 bolo schválených  nasledovných 5 rozpočtových 
opatrení : 

 dňa 18.2.2016 schválilo  MsZ  uznesením  č. 8/2016 rozpočtové 
opatrenia   1. zmeny rozpočtu na rok 2016 

 dňa 28.4.2016 schválilo MsZ uznesením č. 57/2016 rozpočtové    
opatrenia 2. zmeny rozpočtu na rok 2016   

  dňa  14.6. 2016 schválilo MsZ uznesením č. 91/2016 rozpočtové 
opatrenia  3. zmeny rozpočtu  

  dňa 8.9.2016  schválilo MsZ uznesením č. 145/2016 rozpočtové 
opatrenia  4. zmeny rozpočtu  

 dňa 10.11.2016 schválilo MsZ uznesením č. 167/2016 rozpočtové 
opatrenia 5. zmeny  
 

          Predmetom navrhovaných rozpočtových opatrení  k  6. zmene rozpočtu na rok 
2016 je najmä : 
 
a) v  príjmovej časti 
 
 na základe predpokladov a skutočnosti dosiahnutej  k 31.10.2016  je 

navrhnuté zvýšenie  rozpočtu na  príjmovej  položke výnosu dane z príjmov 
územnej samospráve tzv. podielových daní 

 aktualizácia  rozpočtu  transferov  poskytnutých na prenesený  výkon štátnej 
správy na úseku vzdelávania ( finančné prostriedky na prenesené 
kompetencie na úseku základných škôl  a nenormatívne prostriedky – 
vzdelávacie, poukazy, dopravné, mimoriadne výsledky, materské školy, 
príspevok na učebnice, dotácia na žiaka so SZP) 

 zahrnutie do príjmov dotácií poskytnutých z VÚC na realizáciu projektov  
v sociálnej oblasti 

 aktualizácia príjmov časti rozpočtu v oblasti nájmov (zvýšenie príjmov za 
nájom pozemku na jarmok a zahrnutie do rozpočtu nájmu za formačnú tabuľu) 

 aktualizácia  vlastných príjmov rozpočtových organizácií  ( ZŠ Juraja Fándlyho   
ZŠ J.A. Komenského , MŠ D. Štúra a Domu kultúry)                           
 

 
b) vo výdavkovej časti 

 
 na základe návrhov rozpočtových opatrení riaditeľov rozpočtových organizácií 

aktualizácie  rozpočtov  zapracovaním do výdavkov vyšších príjmov, 
poskytnutých transferov zo štátneho rozpočtu  na prenesený výkon štátnej 
správy na úseku základných i materských škôl a nenormatívnych prostriedkov 

 aktualizácia výdavkov rozpočtových položiek presunom medzi položkami 
a programami príp. potrebné zvýšenie niektorých položiek rozpočtu ( krytie 
zvýšenými príjmami). 
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           Prehľad o celkovom  predloženom návrhu na  6. zmenu rozpočtu  je uvedený  
v tabuľkových prílohách č. 1 a 2. Príloha  č. 3  obsahuje  rozpočtové opatrenie 
riaditeľa Domu kultúry a v prílohách 4 a – 4 e sú uvedené rozpočtové  opatrenia 
navrhované riaditeľmi školských rozpočtových  organizácií. 


