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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   

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

• dňa 21.9.2017 schválilo MsZ uznesením č. 170/2017 rozpočtové opatrenia              
4. zmeny rozpočtu a 

• dňa 11.9.2017 schválilo MsZ uznesením č. 227/2017 rozpočtové opatrenia            
5. zmeny rozpočtu na rok 2017 

 
         Predmetom navrhovaných rozpočtových opatrení k 6. zmene rozpočtu na rok 
2017 je najmä : 
 
 

a)  v príjmovej časti 
1. aktualizácia rozpočtu transferov : 

• zníženie  celkového rozpočtu  transferov  poskytnutých na prenesený  výkon 
štátnej správy na úseku vzdelávania ( v tom zníženie normatívnych 
prostriedkov na prenesené kompetencie- základné školy a nenormatívnych 
prostriedkov na vzdelávacie poukazy a zvýšenie nenormatívnych 
prostriedkov na materské školy, odchodné a tiež zvýšenie dotácie na žiaka 
so SZP) 

•   zvýšenie dotácie na opatrovateľskú službu 
•   zvýšenie rozpočtu príspevku na realizáciu projektov financovaných 

ÚPSVaR 
2. zvýšenie  vlastných príjmov rozpočtových organizácií  - ZŠ Juraja Fándlyho,    

ZŠ J.A. Komenského, MŠ Komenského ,  ZUŠ a Dom kultúry Sereď  
3. aktualizácia vlastných príjmov mesta na základe predpokladaného plnenia za 

rok 2017 (zvýšené príjmy zo správnych poplatkov vybraných stavebným 
úradom, vyššie príjmy za predaj pozemkov, zvýšenie tzv. podielových daní ) 
 

 
b) vo výdavkovej časti 

 
1. na základe návrhov rozpočtových opatrení riaditeľov rozpočtových organizácií 

aktualizácia  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 ) 
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2.  zapracovanie do rozpočtu tých výdavkov,  s ktorými rozpočet na rok 2017 
neuvažoval príp. uvažoval s nižšou čiastkou (sú to najmä: úroky z úverov             
zo ŠFRB, mzdy zamestnancov verejnoprospešných prác a opatrovateľskej 
služby, výdavky spojené s obstaraním ďalších zmien a doplnkov územného 
plánu, výdavky na odvoz odpadov, výdavky na vianočnú výzdobu a havarijné 
opravy verejného osvetlenia po víchrici) 

3.  zabezpečenie zdrojov na dofinancovanie  rekonštrukcie telocvične ZŠ Jana 
Amosa Komenského 

4.  presuny medzi položkami bez zmeny úhrnnej výšky výdavkov v príslušnom     
rozpočtovom programe  

 
 

           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. 
 
           Návrh na uznesenie obsahuje aj použitie  finančných prostriedkov  rezervného 
fondu na úhradu bežných výdavkov pre ZŠ Jana Amosa Komenského v objeme                     
3 862 € s účelovým určením na riešenie havarijného stavu kanalizácie základnej 
školy. 
 


