
Dôvodová správa 

Bežné výdavky (BV). 

BV na rok 2018 sme nastavili z predpokladaného vývoja v roku 2017 (resp. sme doplnili už známe nám veci – napríklad 
zmenu pri starostlivosti o zeleň – robiť si budeme svojpomocne ako aj zber separátov od RD). Výšku dotácií a aj iných 
poplatkov – sme nastavili ako v roku 2017. 

Treba vykryť schodok, ktorý už teraz máme na rozpočte.  

MZDY – nárast funkčných platov zamestnancov verejnej správy o  4% od 1.1.2018. Pre pedagogických pracovníkov je to 
6% navýšenie. Okrem toho o 2% z hrubej mzdy na 4 mesiace – formou odmeny. Od nového roka sa mení minimálna 
mzda zo 435,00 € na 480,00 €. Mesto zamestnávalo doteraz viacero pracovníkov so mzdou okolo 450 €. Najviac to 
budeme cítiť na opatrovateľkách. To nie je len o min. mzde – ale ešte aj plus odvody. Je namieste otázka: zvýšiť 
spoluúčasť opatrovaných z doterajších 1,00 € za hodinu? Doteraz sme rozdiel vyrovnali z úspešného projektu, kde sme 
získali vyše 110.000 € ročne. Projekt ale končí v apríli 2018 a nik nevie zatiaľ či a ako bude pokračovať. Prípadné 
nepokračovanie bude mať významný dopad na rozpočet r. 2018 a aj neskoršie roky.  

Príspevok na obedy: Pred rokom sme prispievali 0,35 € na obed seniorom. Zvýšením príspevku na 0,60 € prišlo 
k rapídnemu nárastu počtu obedov a aj tejto položky v rozpočte. Je treba ho prehodnotiť? Pôvodný návrh bol totiž len 0,50 
€ na obed. 

SAD – prikladám samostatný súbor. Ročný príspevok na vykrytie strát prepravcu vo výške 38.000 € sme museli na tento 
roky zvýšiť na 51.000 €. SAD je v Seredi v strate 51.508,38 za rok 2016. Dôvodom sú odpisy za nové autobusy – no aj 
nový trend v Seredi. Nutné vyššie platy. Je na mieste otázka: potrebujeme všetky doterajšie linky? Pozrite si ich 
vyťaženosť v prílohe ako aj iné ukazovatele. Príloha č.1 

Vyhradené parkovanie – prekročenie limitov v internej smernici. Nad 30 % dávať už len invalidov. Nechceme zvýšiť číslo 
30% - aspoň v niektorých lokalitách. Takto sa predbežne dohodlo na stretnutí 16.10.2017 

Komunálny odpad. Prebieha stále verejné obstarávanie (VO). V nákladoch roku 2018 sú hraničné hodnoty, ktoré sme 
zadali do podkladov pre VO.  

• Zvoz odpadu zo stanovíšť budeme riešiť svojpomocne. Ako aj zber separátov od RD 
• Svojpomocne aj jarný a jesenný velkoobjemový zber. Bude časovo mimo sezónu kosenia a zberu BRO. 
• Všetko je zosumarizované v novom VZN – najmä: 

o zmeniť frekvenciu vývozu komunálu od podnikateľov na „veľkosť nádoby“.   
o pridať možnosť zakúpenia vriec (najmä na hlásené akcie, kde sa vyprodukuje množstvo vriec 

odpadov). Možnosť je ale zakúpiť si to aj pre ostatných obyvateľov či podnikateľov. 
o pokúsiť sa dostať príjmy bližšie k nákladom do budúcna, resp. ponížiť náklady. Čo by sa získalo na 

príjmoch – išlo by výlučne do odpadového hospodárstva. Mesto stále dopláca odpad od obyvateľov 
a organizácie.   

o v súťaži na zvoz KO – povinnosť dodávateľa označiť nádoby pre RD ako aj u podnikateľov v meste. 
Označenie by bolo 2018 a o rok 2019. 

BRO – bez príspevku na čiastočnú náhradu škôd či na triediacu linku sa nepohneme ani v roku 2018 či ďalších rokoch. 
Vypočítajme si, koľko by nás to stálo, keby tu nebola spoločnosť Tekadex. V návrhu je čiastka 35.000 € 

Starostlivosť o zeleň 

• vo vlastnej réžii budeme robiť celé kosenie. Kúpime ešte 2 kuboty + 2 krovinorezy. Dúfam, že do jari budeme 
mať techniku z BRO (ramenáč, traktor, kontajnery, váhu a drvičku + dokúpime/prenajmeme veľké auto na 
zvoz).  

• Orezy – toto nezvládneme celé sami. Na to treba 4-člennú partiu s 2 pilčíkmi, záhradníkom a pomocníkom. 
A navyše aj plošinu. Čo ale s tými to ľuďmi v zimnom období? Časť prác budeme realizovať sami a zvyšok 
obstarávať. Najmä sťažené výškové orezy. Sme vo fáze VO. Cenu na roky 2018/19 ešte teda nevieme. 

• Polievanie – nemáme na to kapacity. Treba nám polievacie auto (je ale drahé) – resp. 2 multikáry s nádržou 
a čerpadlom. Opäť je to vec investičných peňazí. Čo s mechanizmami a najmä ľuďmi v zimnom období? 
Preto zasa navrhujem obstarávať dodávateľským spôsobom. Sme vo fáze VO 



 

Zimná údržba. Beží nám prieskum trhu. Dali sme do podmienok GPS lokátory na obslužné stroje. Isto sa aj tu podpíše 
vyššia cena práce u dodávateľa. 

SPOZáci – prišlo k požiadavke navýšenia odmien o 35% za výkon ich funkcie. Aktuálny poriadok odmeňovania je platný 
od roku 2007 (sobáše, pohreby, uvítanie do života). Výška ošatného je bez zmeny. Viac je o tom v Prílohe č. 2 

Údržba ciest. Nechávame tie isté výšky nákladov ako v roku 2017 

Dotácie. Ostávajú v tej výške ako v roku 2017 

 

NÁVRH na rok 2018:  

Kapitálové výdavky mesto - Odporúčame vykonať tieto investície: 

• modernizácia mestský rozhlas  5.000,00 € 
• modernizácia a doplnenie verejné osvetlenie 10.000 € 
• nákup 2 kosačiek, auto, krovinorezy 62.000 € 
• nová rampa a brána ZD 7.000 € 
• nové projektové dokumentácie 25.000 € 
• výkup pozemkov pod MŠ Fándlyho 20.000 € 
• kamery MsP 6.000 € 
• nové parkoviská či spevnené plochy 42.000 € - treba určiť kde 
• z bodovaných investícií poslancov – do rozpočtu prijatého na decembrovom MsZ zahrnúť investície 2.-

10. v poradí. Víťaznú realizovať len v prípade pridelenia dotácie. 
Spolu je to na KV 177.000 €.  

Zvážiť investície do: 

• Vybrať projekty s vonkajšími zdrojmi, do ktorých pôjdeme. Nedá sa reagovať na všetky výzvy a 
grandy. Stojí to veľké peniaze na projektové dokumentácie a treba na to aj personálne zázemie. 

• Nič viac zatiaľ nedávať do návrhu rozpočtu na rok 2018 do budúceho februára, kedy už budeme 
vedieť hospodárenie roku 2017 a presnejší výhľad na rok 2018. Resp. budú ďalšie zaujímavé pre nás 
výzvy. 

 

• Aktuálne sú projekty so spoluúčasťou mesta – rozšírenie MŠ DŠ?, zateplenie MŠ KOM? Zlepšenie 
separácie a BRO? Zateplenie MŠ DŠ ? Revitalizácia kaštieľ, park, chodníky, osvetlenie – južné 
krídlo a statika? Revitalizácia park D. Štúra? Zateplenie MsÚ? Polievacie auto? Zateplenie budovy 
SZZP? Futbalový štadión? Tenisové kurty? A iné nové možné výzvy a projekty? 

• Školské projekty? Niektoré sme už aj podali. 
• Pripraviť dokumentáciu a výkazy na kryté mestské trhovisko + parkovisko? 

 

Rok 2018 je rok nových 5-ročných koncepcií: 

Školstvo, šport, kultúra, bytová, komunitný plán sociálnych služieb na roky 2019 – 2023  


