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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  písm. B dňa 8.12.2016 . 
 
          V priebehu roku 2017 boli schválené rozpočtovými opatreniami tieto zmeny 
rozpočtu mesta Sereď na rok 2017:  

• dňa 9.2.2017 boli uznesením MsZ č. 15/2017 schválené rozpočtové opatrenia  
1. zmeny rozpočtu  

• dňa 27.4.2017 boli uznesením MsZ č. 71/2017 schválené rozpočtové 
opatrenia   2. zmeny rozpočtu  a 

• dňa  22.6. 2017 schválilo MsZ uznesením č. 116/2017 rozpočtové opatrenia  
3. zmeny rozpočtu . 

 
 
         Predmetom navrhovaných rozpočtových opatrení k 4. zmene rozpočtu na rok 
2017 je najmä : 
 
a) v  príjmovej časti 
 
 

1. na základe predpokladov a skutočnosti dosiahnutej  k 30.6.2016  je navrhnuté  
zvýšenie  rozpočtu na  príjmovej  položke výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve tzv. podielových daní 

2. aktualizácia  rozpočtu  transferov  poskytnutých na prenesený  výkon štátnej 
správy na úseku vzdelávania, matriky, vedenia registra  adries a evidencie 
obyvateľstva   

3. aktualizácia – zvýšenie  vlastných príjmov rozpočtových organizácií                      
(ZŠ Juraja Fándlyho,   ZŠ J.A. Komenského ,  MŠ D. Štúra ,  Dom kultúry)  

4. aktualizácia vlastných príjmov mesta na základe predpokladaného plnenia za 
rok 2017 ( vyšší podiel na zisku v záujmovom združení Komplex , vyšší príjem 
od obce Šintava z refundácie za obedy,  zníženie  príjmov za vyhlasovanie 
v MR, zvýšenie poplatkov za letný tábor  a správnych poplatkov vybraných na 
úseku matričnej činnosti, zahrnutie do rozpočtu príjmu  z náhrady 
spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín a v kapitálovom rozpočte zvýšenie 
rozpočtu na položke príjmov z predaja pozemkov). 
 

 
b) vo výdavkovej časti 

 
1. na základe návrhov rozpočtových opatrení riaditeľov rozpočtových organizácií 

aktualizácie  rozpočtov škôl  a Domu kultúry  ( v tom  zapracovanie finančných 
prostriedkov získaných formou transferov zo štátneho rozpočtu , použitie 
zvýšených vlastných príjmov a tiež zvýšenie výdavkov financovaných  mestom 
v rámci originálnych kompetencií ) 

2. na plnenie  ustanovení Memoranda o úprave platových pomerov 
zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce 
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vo verejnom záujme je potrebné navýšiť funkčné platy  zamestnancov mesta 
a nepedagogických zamestnancov škôl o 2 %  v termíne od 1.9.2017 do 
31.12.2017 a v súlade s nariadením vlády č.202/2017 , ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie vlády  366/2017, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice 
platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je 
potrebné realizovať zvýšenie platov pedagogických zamestnancov o 6 % 
v termíne od 1.9.2017 (v 4.zmene sú riešení len zamestnanci financovaní 
v rámci originálnych kompetencií) 

3. je potrebné zapracovanie do rozpočtu tých výdavkov,  s ktorými rozpočet na 
rok 2017 neuvažoval príp. uvažoval s nižšou čiastkou : 
- bežné výdavky –aktualizácia rozpočtu výdavkov na mestskú políciu , 
materiál a na drobnú údržbu a opravy mechanizmov slúžiacich na kosenie, 
zvýšiť výdavky na odvoz odpadov, vytvorenie zdrojov na úhradu skutočných 
výdavkov spojených s realizáciou dražieb nehnuteľností  a zdrojov na 
havarijné opravy verejného osvetlenia, zníženie výdavkov na externú údržbu 
zelene a zapracovanie do rozpočtu použitia účelových prostriedkov 
zaplatených ako spoločenskú hodnotu vyrúbaných stromov, zvýšenie 
výdavkov na stravovanie nepracujúcich dôchodcov a pod. 
-  kapitálové výdavky – výdavky na dokúpenie príslušenstva k elektrickému 
rozvádzaču, vytvorenie rozpočtovej položky , ktorá je určená na nákup 
nových detských prvkov ihrísk , zvýšenie výdavkov rozpočtovaných na 
zaobstaranie prípravnej a projektovej dokumentácie. 
 

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

 
           Prehľad o celkovom  predloženom návrhu na  4. 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. 


