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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 2017 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi 
uznesením  MsZ č. 203/2016  dňa 8.12.2016 písm. B. 
 
          Dňa 9.2.2017schválilo MsZ v Seredi  uznesením  č. 15/2017 rozpočtové 
opatrenia  1. zmeny rozpočtu na rok 2017. 
 
         Predmetom navrhovaných rozpočtových opatrení k 2. zmene rozpočtu na rok 
2017 je najmä : 
 
a) v  príjmovej časti 
 

1. aktualizácia  rozpočtu  transferov  poskytnutých na prenesený  výkon štátnej 
správy na úseku vzdelávania ( prenesené kompetencie – základné školy, 
nenormatívne prostriedky – lyžiarsky výcvik, vzdelávacie poukazy, dotácia na 
žiaka so SZP, škola v prírode )  

2. aktualizácia  vlastných príjmov rozpočtových organizácií  (zvýšenie na             
MŠ D. Štúra a zníženie u  Domu kultúry)                           

3. zapracovanie do  príjmových finančných operácií rozpočtu mesta na rok 2016 
zostatku dotácií  z roku    2016 na dopravné    

4. vypustenie z transferov dotácií súvisiacich s investičnou akciou – kúpa 
nájomných bytov na ul. Komenského 

5. zvýšenie rozpočtu príjmov z tzv. podielových daní 
6. aktualizácia vlastných príjmov na základe predpokladaného plnenia za rok 

2017 ( zvýšenie príjmov z náhrad poistného plnenia, príjmov za separovaný 
odpad, za refundácie energií a tiež dotácie  na zabezpečenie opatrovateľskej 
služby ) 

7. zapracovanie do rozpočtu predpokladaných príjmov získaných dražbou 
nehnuteľností nakúpených v roku 2016 od  MsBP –  garáže a kotolňa 

8. na zabezpečenie zdrojov na financovanie kúpy bytov a parkoviska na ul. 
Komenského zahrnutie do rozpočtu prevodov z fondu rozvoja bývania 
a z rezervného fondu 

9. preklasifikovanie úveru na kúpu bytov na ul. Komenského ( zo ŠFBR na 
bankový úver)  a tiež  aktualizácia výšky úveru 

 
 

b) vo výdavkovej časti 
 

1. na základe návrhov rozpočtových opatrení riaditeľov rozpočtových organizácií 
aktualizácie  rozpočtov škôl  a Domu kultúry  ( v tom  zapracovanie finančných 
prostriedkov z dotácií na prenesené kompetencie , použitie zvýšených 
vlastných príjmov a tiež zvýšenie výdavkov financovaných  mestom v rámci 
originálnych kompetencií ) 

2. zapracovanie do rozpočtu tých výdavkov,  s ktorými rozpočet na rok 2017 
neuvažoval príp. uvažoval s nižšou čiastkou : 
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- bežné výdavky -  zimná údržba, nákup nádob na komunálny odpad, nákup 
nových hracích zostáv na detské ihriská,  oprava kamerového systému po 
poistnej udalosti, úhrada nájomného za nádoby, použitie účelových 
prostriedkov na starostlivosť o zeleň 
- kapitálové výdavky – kúpa bytov na Komenského ul. , rekonštrukcia              
ul. Športová, kúpa lisovacieho zariadenia na zberný dvor, kúpa kosačky                  
Zn. KUBOTA na zabezpečenie starostlivosti o verejnú zeleň a výdavky na 
rekonštrukciu rozhlasovej ústredne 

3. zapracovanie prostriedkov prerozdelených na základe odporučenia poslancov 
do rozpočtu na príslušné kapitoly podľa programovej štruktúry  

4. aktualizácia rozpočtu na niektorých rozpočtovaných položkách presunom 
finančných zdrojov medzi programami 

 
           Prehľad o celkovom  predloženom návrhu na  2. 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. 


