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Komentár  
k návrhu rozpočtu  MESTA SEREĎ na  rok 2018 
  
       
              V súlade s par. 9 ods. 1 zákona SNR č. 369/ 1990   Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení a par. 4 ods. 1 zákona NR SR č.  583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  je 
základným nástrojom finančného hospodárenia , ktorým sa riadi financovanie úloh 
a funkcií  mesta v príslušnom rozpočtovom roku r o z p o č e t   m e s t a ,  ktorý je 
súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy. Rozpočtový rok je v zmysle par. 4 ods. 2 
zákona  NR SR č . 583 /2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
zhodný s kalendárnym rokom. 
              V súlade s čl. 9  Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.  o rozpočtovej 
zodpovednosti sú subjekty verejnej správy povinné zostavovať svoj rozpočet 
najmenej na 3 rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený 
rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného 
rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva 
rozpočtové roky.  
             Nakoľko ukazovatele rozpočtu  na rok 2019 a 2020 majú orientačný 
charakter, v komentári sa budeme bližšie venovať ukazovateľom rozpočtu na rok 
2018. 
           Návrh  viacročného rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2018 sa vnútorne člení 
na: 

- bežné príjmy a bežné výdavky  (bežný rozpočet) 
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky  (kapitálový rozpočet) 

         -   finančné operácie         
  

Bežný rozpočet musí byť zostavený ako prebytkový alebo vyrovnaný. Kapitálový 
rozpočet môže byť zostavený ako schodkový, ak je tento schodok krytý prostriedkami 
fondov, návratnými zdrojmi financovania, alebo prebytkom bežného rozpočtu v 
príslušnom roku. 
 

                                              Bežný rozpočet 
 
           Základné východiská bežného rozpočtu: 
 
           Pri zostavovaní rozpočtu bežných príjmov na rok 2018  sme vychádzali 
z nasledovných východísk:  
  Nakoľko v čase  prípravy návrhu rozpočtu mesta Sereď na rok 2018 nebola 

zverejnená  čiastka , ktorú garantuje MF pre mesto Sereď , do bežných  
príjmov je zahrnutý len predpokladaný podiel na výnose dane z príjmov 
fyzických osôb zo ŠR   

  V roku 2018 sa bude pri správe miestnych daní uplatňovať VZN č. 13/2012  
o miestnych daniach v platnom znení  

  V roku 2018  pri vyberaní  miestneho poplatku za zber a zneškodňovanie 
komunálneho odpadu budú uplatňované sadzby schválené vo VZN č. 8/2014  
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 o miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
v platnom znení 

 Dotácie poskytnuté zo ŠR na prenesené kompetencie v oblasti školstva 
/základné školy, materské školy, dotácia na vzdelávacie poukazy, učebnice 
a ostatné nenormatívne prostriedky / sú všetky použité na bežné výdavky  škôl 
v súlade s účelom ich poskytnutia  

 Dotácie poskytnuté na ďalšie prenesené kompetencie (matrika, evidencia 
obyvateľstva, register adries,  stavebný poriadok, pozemné komunikácie, 
životné prostredie )  budú minimálne v rovnakej čiastke ako boli poskytnuté 
v roku 2017. 
 

     Pri zostavovaní rozpočtu bežných výdavkov navrhujeme  nasledovné  
priority a zásady:   
 

A) Návrh bežného rozpočtu je zostavený ako prebytkový  – prebytok je  
        použitý   na  krytie splátok  za rekonštrukciu verejného osvetlenia               
         (z  úspor na   spotrebe elektrickej  energie a servise)  a na splátky istín  
          z úverov poskytnutých  zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), ale  
         aj zo  Slovenskej sporiteľne a.s. Bratislava 
B)  Mesto Sereď v rozpočte prednostne zabezpečí krytie tých záväzkov, 

ktoré  mu vyplývajú z plnenia úverových zmlúv - ide o zabezpečenie 
splátok  úrokov  z úverov poskytnutých zo ŠFRB na  výstavbu 
nájomných bytov  na Čepeňskej  a  Dolnomajerskej ulici I a II  a 
z úveru , ktorý mestu poskytla na kúpu bytov na Komenského ul. 
Slovenská sporiteľňa   a.s. Bratislava  a záväzkov, ktoré  mu vyplývajú 
z  plnenia  samosprávnych funkcií a zabezpečenia výkonu 
prenesených  kompetencií zo štátnej správy na úseku matričnej  

      činnosti, životného prostredia, hlásenia pobytu a  registra  obyvateľstva  
      a registra adries, školstva, územného plánovania a stavebného  
       poriadku , dopravy  a  pozemných  komunikácií   

C)       Mesto vykryje nevyhnutné výdavky rozpočtových organizácií  
       zriadených mestom t.j. škôl a Domu kultúry  v Seredi  

D)   Dodržanie zásady vyrovnanosti resp. prebytkovosti rozpočtovania   
       bežných výdavkov vo výške  nevyhnutnej na plnenie samosprávnych   
       funkcií      

 
Príjmová časť bežného rozpočtu 

 
1. Daňové príjmy  

 
 
Daň z príjmov fyzických osôb –   Najväčší  podiel  na celkových daňových príjmoch 
tvorí  podiel na výnose  dane z príjmov poukázaný samospráve zo ŠR. Ministerstvo 
financií SR stanovuje výšku tohto podielu v zmysle nariadenia vlády SR                         
668/2004  Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v súlade 
so schváleným štátnym rozpočtom. Na rok 2018 nebola  zverejnená informácia 
o tom, aký  objem výnosu dane je garantovaný pre mesto Sereď. Náš návrh rozpočtu 
predpokladá tento podiel v čiastke 4 900 000 €.  
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Ďalšiu skupinu daňových príjmov tvoria miestne dane a to: 
- dane z nehnuteľností  
- dane za špecifické služby 

 
Dane z nehnuteľností  -  budú v roku 2018 vyberané na základe VZN  č. 13/2012 
o miestnych daniach v platnom znení. Rozpočtovaná čiastka pre rok 2018 je                    
910 000  €  v členení: 
           Daň zo stavieb – rozpočtovaná čiastka  590 000 €     
           Daň z pozemkov – rozpočtovaná čiastke 270 000 €     
           Daň z bytov – rozpočtovaná čiastka  50 000 € 
 
Dane za špecifické služby -  Dane za špecifické služby rozpočtujeme v čiastke    
487 300 €.  Rozpočtovanú čiastku tvoria tieto dane a poplatky: 
           Daň za psa - rozpočtovaná čiastka 14 000 €  
           Daň za predajné automaty – rozpočtovaná čiastka 100 €      
           Daň za ubytovanie- rozpočtovaná čiastka  3 000 €     
           Daň za užívanie verejného priestranstva - rozpočtovaná čiastka 42 000 €    
           Poplatok  za komunálne odpady – rozpočtovaná čiastka  410 000 €     
           Daň za umiestnenie jadrového zariadenia – rozpočtovaná čiastka  18 200 €.    
  
2.  Nedaňové príjmy   
 
Príjmy z podnikania  - vychádzame zo skutočnosti  v ostatných rokoch a  na 
základe toho  podiel na zisku vytvorenom  záujmovým združení Komplex 
rozpočtujeme v čiastke 70 000 €. 
 
Príjmy z vlastníctva – zahŕňajú predpokladané príjmy z prenájmu majetku na 
základe  uzatvorených nájomných zmlúv  – pozemkov v čiastke 19 000 € , predajnej 
plochy počas SHJ v čiastke 27 000 €,  budov a nebytových priestorov vo vlastníctve 
mesta v čiastke 55 000 € . V  tejto časti je uvedený aj príjem z prenájmu nájomných 
bytov na Čepeňskej ulici , Dolnomajerskej ulici –obytné súbory I. a II.                            
a na Komenského ul.  Rozpočtovaná čiastka pre rok 2018 je  109 000 €. Príjem za 
prenájom hrobových miest je rozpočtovaný v čiastke  5 000   €. 
 
Administratívne poplatky -   v navrhovanej výške 118 700  €  sú tvorené správnymi 
poplatkami zaplatenými pri vydávaní povolení na prevádzkovanie výherných 
automatov v čiastke 58 000 € a ostatných hazardných hier 1 800 €,  správnymi 
poplatkami za overenie podpisov a listín v čiastke 13 500 €, za vydané rybárske 
lístky 3 400 € , správnymi poplatkami  vybranými matričným úradom v čiastke                        
6 500 € a   správnymi poplatkami za vydané rozhodnutia a spoplatnené úkony v 
čiastke 35 500 € ( stavebný poriadok, územné plánovanie, životné prostredie,  
evidencia obyvateľstva, doprava, a pod.) .  Na základe očakávanej  skutočnosti 
v roku 2017 predpokladáme , že  v meste Sereď budú na rok  2018 vydané povolenie 
na prevádzkovanie  39 výherných  automatov.  Správny  poplatok  za vydanie 
rozhodnutia  na   1 automat je  od 1.10. 2012 vo výške 1 500  €. 
 
V príjmovej časti pokuty a penále  rozpočtujeme príjem v celkovej čiastke 1 500 € 
z pokút uložených Okresným úradom Galanta, pokút uložených za správny delikt 
vyberaných v súlade s ustanoveniami zákona 563/2009 Z. z. o správe daní v platnom 
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znení a pokút vyberaných oddelením ÚPaSP . Pokuty vybrané Mestskou políciou v 
Seredi v blokovom konaní rozpočtujeme v čiastke  20 000 €. 
 
Poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb - V príjmových  
položkách  poplatkov  a  platieb z náhodného predaja  a  služieb predpokladáme 
celkové  príjmy v čiastke  170 500 €. Uvedenú čiastku tvoria príjmy za relácie 
odvysielané v mestskom rozhlase v čiastke 1 000 €,  príjmy z predaja  publikácie 
„Dejiny mesta Sereď“ v čiastke  100 € , za napojenie objektov na PCOO je 
predpokladaný  výber poplatku  v čiastke 19 800 €, za poskytovanie opatrovateľskej 
služby predpokladáme, že vyberieme poplatky v súlade s platným VZN mesta v 
čiastke 55 000 €, príjmy súvisiace so separáciou odpadu predpokladáme  v čiastke                  
85 000 €, náhradu výdavkov za energie v prenajatých objektoch nájomcami 
rozpočtujeme v čiastke 6 000 €,  úhrada poplatkov za používanie WC je 
rozpočtovaná v čiastke 600 € a predpokladaný príjem vybraný od rodičov za letný 
tábor detí organizovaný MsP  rozpočtujeme v čiastke 3 000 €. 
 
Ďalšie administratívne a iné poplatky – príjem vyberaný v zmysle nového              
VZN 4/2017  o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia 
ovzdušia na území mesta Sereď je rozpočtovaný v čiastke 1 100 € . 
 
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov – Za predpokladu, že aj v roku 2018 
budú dočasne voľné finančné prostriedky zhodnocované využívaním zvýhodneného 
úročenia voľných zdrojov ,  navrhujeme príjem z úrokov v čiastke  500 €. 
 
Ostatné príjmy – na tejto položke je rozpočtovaný v čiastke 80 000 € predpokladaný 
odvod, ktorý musia zaplatiť prevádzkovatelia hazardných hier v zmysle zákona                    
č. 171/2005 o hazardných hrách obci na území ktorej sú hazardné hry 
prevádzkované. 
 
 
3. Granty a transfery   
 
Tuzemské bežné granty a transfery - v tejto skupine plánujeme nasledovné 
granty a transfery zo štátneho rozpočtu a štátnych fondov: 
 príspevok z NÚP na  projekty financované príp. podporované MPSVaR  

rozpočtujeme čiastku 32 000 € 
 na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík v  predpokladanej 

čiastke 12 000 € 
 na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu a registra  

obyvateľstva v čiastke  5 000 € 
 na prenesený výkon štátnej správy na úseku  vedenia registra  adries 

obyvateľstva v čiastke  2 000 € 
 na prenesené kompetencie v oblasti škôl a na spoločný školský úrad 

predpokladáme transfer zo štátneho rozpočtu v čiastke    2 003 352  € 
 ostatné dotácie  na prenesený výkon štátnej správy (stavebný poriadok 

a územné plánovanie, doprava a pozemné komunikácie, životné 
prostredie, starostlivosť o vojnové hroby)  v celkovej čiastke   17 000 € 
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  predpokladaná dotácia na zabezpečenie opatrovateľskej služby  
v meste Sereď v roku 2018 je rozpočtovaná v čiastke 72 500 € 

  predpokladané bežné transfery  
a) na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti MŠ „ sú 

rozpočtované v čiastke 7 532 €  
b) a na projekt „Rozšírenie triedeného odpadu“ v čiastke                

8 846 € 
 

4. Príjmy RO zriadených mestom 
 
                 V návrhu rozpočtu na rok 2018 sú rozpočtované aj  bežné príjmy  
rozpočtových organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď t.j. príjmy Domu 
kultúry a škôl a školských zariadení  v čiastkach, ktoré sú podrobne rozpísané 
v samostatných návrhoch rozpočtov  za jednotlivé subjekty . Navrhovaná úhrnná 
čiastka týchto príjmov je  819 601 €.   

 
Výdavková  časť bežného rozpočtu 

 
       A) MESTO  
                
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány - zahŕňajú v zmysle platnej rozpočtovej 
klasifikácie  všetky  výdavky na činnosť mestských úradov, mestských zastupiteľstiev 
a spoločné výdavky, ktoré  sú nevyhnutné na zabezpečenie úloh v jednotlivých 
rozpočtových triedach. Návrh tejto časti rozpočtu mesta Sereď obsahuje nevyhnutné 
výdavky na chod  a správu Mestského úradu v Seredi pri zabezpečení originálnych 
kompetencií a prenesených kompetencií  zo  štátnej  správy,  na činnosť  MsZ 
a komisií pri MsZ v Seredi a tie výdavky, ktoré nie je možné zatriediť do príslušných 
rozpočtových tried. Celková rozpočtovaná čiastka na rok 2018  je  1 719 770  €. 
           Výdavky na energie vychádzajú z úrovne cien v roku 2017 a z predpokladanej 
spotreby . Na úhradu poštovného a telekomunikačných služieb je rozpočtovaná 
čiastka 16 600 €. V rámci tejto skupiny výdavkov je rozpočtované aj  predplatné 
priestoru na umiestnenie internetovej stránky mesta a poplatok za 
domému www.sered.sk 
           Na nevyhnutné doplnenie interiérového vybavenia Mestského úradu v Seredi  
je v rozpočte vyčlenená čiastka   10 000 € .  
            Vo výdavkoch na výpočtovú techniku rozpočtujeme len drobné nákupy 
výpočtovej techniky. 
            Zo sumárnej položky Všeobecný materiál predpokladáme úhradu 
nasledovných  výdavkov :  

 kancelárske potreby a materiál v čiastke  3 500 € 
 materiálu pre potreby VT ( tonery, káble, podložky, USB kľúče a pod.) 

v čiastke 5 000 € 
 drobného náradia, náhradných dielov a materiálu v čiastke 4 500 € 
     čistiace potreby – v čiastke 2 500 €  
    na zabezpečenie tlačív v čiastke 1 500 € 
    liekov v čiastke 270 € 
     kvetov, erbov, štátnych znakov, vencov , zástav a pod. v čiastke 400 € 

http://www.sered.sk/
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            Na nákup odbornej literatúry , príručiek , kníh a  novín  je  400 € a  na nákup 
pracovných odevov a obuvi rozpočtujeme čiastku 650 €. 
             Na položke reprezentačné výdavky v celkovej čiastke 12 000 € je uvažované 
s výdavkami na občerstvenie, na zakúpenie darov do tomboly a reprezentačných 
predmetov a sú tu rozpočtované aj  dary , ktoré je možné poskytnúť v zmysle § 10 
ods. 9  platných zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď . 
             V skupine výdavkov – Dopravné- sú premietnuté výdavky spojené 
prevádzkou , údržbou a poistením služobných osobných i nákladných motorových 
vozidiel . 
            Rutinná a štandardná údržba zahŕňa výdavky na opravu výpočtovej techniky, 
telekomunikačnej techniky a kancelárskych strojov a zariadení.  Okrem toho sú tu 
vyčlenené prostriedky na opravu a údržbu výpočtovej techniky, servisné zásahy 
k softvéru, aktualizácie softvérových produktov (ISS, Mzdy, ASPI a pod.). 
          Na položke údržba administratívnych budov uvažujeme so zabezpečením 
bežnej údržby budov v majetku  mesta v čiastke 85 000 €.  
            Vo výdavkoch na služby  ( v celkovej čiastke 195 300 € )  je uvažované 
s výdavkami na školenie zamestnancov  ( aj metodická podpora pre ISS  ),  na 
všeobecné a špeciálne služby (najmä advokátske, revízne, audítorské a pod. ) , na 
poistenie majetku mesta, stravovanie zamestnancov a pod. 
            Na  zabezpečenie kultúrnospoločenských akcií organizovaných mestom je 
rozpočtovaná čiastka  3 500 € - v tom: slávnostné oceňovanie občanov, oceňovanie 
darcov krvi, kladenie vencov pri významných príležitostiach, Október- Mesiac úcty 
k starším (akcia v DK aj návšteva klientov DD a DSS Sereď), recepcie konané pri 
rôznych príležitostiach v obradnej sieni MsÚ. 
            V návrhu rozpočtu na rok 2018 je vytvorená aj analytická položka všeobecné 
služby – výdavky podľa požiadaviek poslancov s rozpočtom 7 600 €.  
             V tejto skupine výdavkov rozpočtujeme aj úhradu daňových povinností mesta  
i úhradu bankových poplatkov a zrážkovej dane z úrokov . 
            Pri rozpočtovaní finančných pôžitkov  členov stálych i dočasných komisií MsZ 
a tiež poslancov sme vychádzali zo schválených zásad odmeňovania . 
Rozpočtovaná čiastka na rok 2018 je  36 000 €. 
            Z prostriedkov rozpočtovaných v rámci odmien zamestnancov za ďalšie práce 
vykonávané mimo pracovného pomeru predpokladáme  z čiastky 18 000 € 
zabezpečiť najmä práce spojené s doručovaním pošty v meste Sereď . 
             Príspevok mesta Sereď na činnosť spoločného stavebného úradu je 
rozpočtovaný v čiastke 2 000 € a dotácie SMS s.r.o Sereď  predstavujú čiastku               
183 000 € (Dom kultúry, štadión, kino, Seredské novinky - v tom 7 000 € na opravu 
ženských WC v budove kina NOVA ) 
            Na úhradu výdavkov zamestnávateľa počas prvých 10 dní práceneschopnosti 
zamestnanca je v rozpočte vyčlenená čiastka  1 000  € a na vyplatenie odchodného 
Je rozpočtovaná čiastka 5 500 €. 
 
01.3.3. Iné všeobecné služby – v tejto časti rozpočtujeme výdavky spojené 
s použitím dotácií na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík , hlásenia 
pobytu občanov a registra obyvateľov a adries.  Celková rozpočtovaná čiastka je           
19 000 €. Tieto výdavky sú  kryté v príjmovej časti rozpočtu bežným  transferom na 
matričnú činnosť zo štátneho rozpočtu a dotáciami  poskytnutými Ministerstvom 
vnútra SR na výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra 
obyvateľov a na úseku vedenia registra adries. 
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01.7.0. Transakcie verejného dlhu - predpokladané splátky úrokov z úverov 
čerpaných mestom Sereď  zo Štátneho fondu rozvoja bývania a zo Slovenskej 
sporiteľne a.s. Bratislava na výstavbu resp. kúpu nájomných bytov   sú zahrnuté 
v tejto časti návrhu rozpočtu v celkovej čiastke 18 035 €. 
 
02.2.0. Civilná ochrana - na zabezpečenie úloh v oblasti civilnej ochrany 
obyvateľstva vykonávanej v zmysle zákona č. 42/94 Z .z. o civilnej ochrane 
obyvateľstva rozpočtujeme celkovú   čiastku 11 440 € na úhradu mzdových 
a ostatných výdavkov spojených so zabezpečením úloh na tomto úseku 
v podmienkach mesta Sereď.  
 
03.2.0. Ochrana pred požiarmi -na zabezpečenie úloh v oblasti požiarnej ochrany 
vykonávanej v zmysle zákona  č. 314/2001 Z. z. o požiarnej ochrane rozpočtujeme 
čiastku   5 500 €. V tejto  časti rozpočtu je zahrnutý aj príspevok  HaZZ  poskytovaný 
v zmysle zákona č. 314/2001 § 15 b) , e)  a Dohody s KR HaZZ a OR HaZZ Galanta. 
 
03.1.0. Policajné služby - v zmysle § 4 zákona č.564/1991 Zb. o obecnej polícii  
predkladá náčelník MsP v rámci rozpočtu Mesta Sereď rozpočet mestskej polície na 
rok 2018. Navrhovaný rozpočet obsahuje  nevyhnutné finančné prostriedky potrebné 
na zabezpečenie činnosti – plnenie úloh mestskej polície v zmysle zákona o obecnej 
polícii a v rámci schválenej organizačnej štruktúry mestskej polície v čiastke                
522 310 €.  Návrh rozpočtu 2018 obsahuje aj  mzdové a odvodové výdavky na               
tzv. „chránenú dielňu“ . Refundácia výdavkov z NÚP na „chránenú dielňu“ je uvedená 
v príjmovej časti rozpočtu. 
 
04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť - zahŕňa výdavky v celkovej čiastke  286 342 € 
spojené s prevádzkovaním alebo podporou verejnoprospešných projektov 
a programov. Okrem mzdových výdavkov, poistných príspevkov a výdavkov na 
stravovanie a  materiálovú vybavenosť zamestnancov je tu rozpočtovaná  aj 
potrebná údržba  pracovných strojov používaných zamestnancami. V tejto časti 
rozpočtu sú aj výdavky na zamestnanca, ktorý zabezpečuje opravy a údržbu  
mestských objektov bývalých kasární, vykonáva prácu pilčíka, obsluhu na UNC, 
multikáre a iné údržbárske práce nielen v kasárňach. 
  
04.2.1.3.  Poľnohospodárstvo-  zahŕňa výdavky na  deratizáciu kanalizačnej siete 
na území mesta Sereď  v rozpočtovanej čiastke 5 500 €. 
 
04.4.3 Výstavba – v celkových bežných výdavkoch v čiastke 17 400 € sú 
rozpočtované: výdavky na spotrebu elektrickej energie v kanalizačných 
prečerpávacích staniciach na uliciach Trnavská a Poľná , Jelšová a Priemyselná,  
výdavky  na geodetické práce, štúdie, expertízy a posudky a výdavky na nákup 
kolkov a úhradu poplatkov. 
 
04.5.1. Cestná doprava – obsahuje rozpočtované výdavky  na  opravy  a údržbu  
miestnych  komunikácií,  na  dopravné značenie, čistenie uličných vpustov a na 
údržbu svetelnej signalizácie v meste Sereď, zimnú údržbu vrátane čiastky  na 
poskytnutie bežných transferov SAD Dunajská Streda na vykrytie straty spojenej s 
prevádzkovaním MHD . Vychádzajúc z uzavretej zmluvy so ZsVS a.s.  o odvádzaní 
dažďových vôd z komunikácií,  rozpočtujeme v tejto časti aj stočné v čiastke                 
85 000 €. €, nákup materiálu na opravy v čiastke 3 000 €, opravy a údržba ciest je 
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rozpočtovaná vo výške 90 000 € - bežné opravy, infra technika, na opravu mosta do 
campingu je rozpočtovaná čiastka 14 000 € na  čistenie vpustí a iné služby je 
rozpočtovaná čiastka  7 000 €  Celková rozpočtovaná čiastka bežných výdavkov tejto 
rozpočtovej triedy je  289 000 €.  
 
05.1.0. Nakladanie s odpadmi – v tejto triede rozpočtujeme  bežné výdavky na 
prevádzku zberného dvora, výdavky na zber, prepravu a uloženie komunálneho 
a separovaného odpadu, čistenie verejných priestranstiev a chodníkov v celkovej 
čiastke 723 513 €.  
 
06.2.0. Rozvoj obcí zahŕňa výdavky v čiastke 132 044 € na údržbu detských ihrísk, 
verejných priestranstiev, parkov a ostatnej verejnej zelene: V rámci tohto zoskupenia 
výdavkov sú rozpočtované aj výdavky na zabezpečenie náhradnej výsadby 
a ošetrenia zelene v čiastke 5 000 €  (účelové prostriedky) . 
 
 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť –  v tejto časti sú rozpočtované výdavky 
na prevádzku a údržbu cintorínov, ktoré v roku 2018 rozpočtujeme v čiastke                          
13 800 € a  výdavky v čiastke 4 900 € spojené so správou bytov a nebytových 
priestorov na uliciach A. Hlinku a   M .R. Štefánika a  výdavky na špeciálne (najmä 
právne ) služby súvisiace so s správou bytov a nebytových priestorov. 
 
06.4.0. Verejné osvetlenie – obsahuje výdavky spojené s zabezpečením prevádzky 
verejného osvetlenia v meste ( materiálové výdavky, spotreba elektrickej energie a 
úhrada údržby ) . Rozpočtovaná čiastka na rok 2018 je  69 900 €. 
 
08.1.0 Rekreačné a športové služby – zahŕňa výdavky v celkovej 202 210 € 
spojené so zabezpečením športových aktivít organizovaných mestom vrátane 
príspevkov športovým klubom mesta Sereď poskytovaných v súlade s  VZN  3/2016 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v platnom znení.        
 
 08.2.0. Kultúrne služby -pamiatky – rozpočtovaná čiastka na údržbu kultúrnych 
pamiatok je 5 000 € . 
 
08.2.0. Kultúrne služby (ostatné) - rozpočet  zahŕňa výdavky mesta v celkovej 
čiastke 21 700 € súvisiace so zabezpečením aktivít mesta v kultúrnej ,umeleckej, 
hudobnej a záujmovej činnosti subjektov na území mesta vrátane dotácii, ktoré sú 
poskytované  v zmysle č. VZN 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď 
v znení neskorších doplnení a dodatkov. 
 
08.6.0. - Rekreácia, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované obsahuje bežné 
výdavky mesta v celkovej čiastke 11 000 € spojené s organizovaním 19. ročníka 
Seredského hodového jarmoku (energie, údržba verejných priestranstiev, odvoz 
odpadov a ďalšie materiálne , technické a organizačné zabezpečenie jarmoku bez 
výdavkov na kultúrny program, ktoré sú zahrnuté v rozpočte Domu kultúry Sereď). 
 
08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby  -  v celkových bežných výdavkoch 
v čiastke  12 100 € sú zahrnuté výdavky na bežné opravy  mestského rozhlasu, 
finančný príspevok pre regionálnu televíziu , ktorá vysiela reportáže z mesta Sereď 
a výdavky spojené s vedením mestskej kroniky. 
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08.4.0. Náboženské a iné spoločenské činnosti  - zahŕňa výdavky v celkovej 
čiastke 17 800 €.  Ide najmä o výdavky spojené s činnosťou ZPOZ-u ( kvety, odmeny 
účinkujúcim, príspevok na ošatenie a pod.). V rámci členských príspevkov sú 
rozpočtované čiastky potrebné najmä na zaplatenie členských poplatkov (  ZMOS ,  
RVC  reg. Jaslovské Bohunice, Klaster reg. rozvoja a pod.). 
 
09. Vzdelávanie    -v  rozpočtovej triede 9 sú uvedené  finančné prostriedky na krytie 
výdavkov spoločného školského úradu – rozpočtovaná čiastka 15 000 €  (pokrytie 
z transferov zo ŠR), bežné výdavky potrebné na zabezpečenie prípravy a realizáciu 
vlastných, celomestských aktivít v oblasti vzdelávania  – rozpočtovaná čiastka                       
7 100 €, finančné prostriedky na úhradu nájomného za pozemky pod  MŠ Fándlyho 
sú rozpočtované v čiastke 10 100 €, bežný transfer ŠKD pri CZŠ je uvedený 
v čiastke 22 838 € , príspevky školským PO sú v čiastke 8 100 € a príspevok 
Súkromnému centru špeciálno-pedagogického poradenstva  je rozpočtovaný 
v čiastke 142178 €. Čiastka 81 000 € predstavuje ďalšie  prostriedky na opravy 
a údržbu škôl a školských zariadení, ktoré zatiaľ nie sú súčasťou rozpočtov 
jednotlivých škôl. 
 
10.2.0. Staroba  (opatrovateľská služba)-  na zabezpečenie  opatrovateľskej služby 
v našom meste v roku 2018 sú rozpočtované výdavky v celkovej čiastke 302 498 €  . 
Tvoria ich najmä výdavky na mzdy opatrovateliek, odvody do poistných fondov 
a príspevok na stravovanie zamestnancom opatrovateľskej služby poskytovaný 
v zmysle Zákonníka práce. 
 
10.2.0. Staroba  (DC)  -  čiastka je 9 780 € je rozpočtovaná  na prevádzku a aktivity 
Denného centra pre seniorov (okrem energií- tie sú vo výdavkoch na verejnú správu) 
a zahŕňa aj výdavky na výlety, kultúrno-spoločenské akcie organizované v DC 
a odmeny pre vedúceho DC a upratovačku.  
 
10.2.0. Staroba (ostatné) - výdavky vo výške 3 000 € sú rozpočtované  na úhradu 
za poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov pre občanov mesta, ktorí 
sú  bez príjmu a bez prístrešia a čiastka 1 000 € je rozpočtovaná na   výdavky 
súvisiace s implementáciou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách - na 
lekársku posudkovú činnosť . 
 
10.4.0. Rodina a deti  - výdavky v objeme 19 000 € sú rozpočtované na 
poskytovanie jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa ( v zmysle                                
§ 10 ods. 10 Zásad hospodárenia nakladania s majetkom mesta Sereď). 
 

10.2.0. Staroba (stravovanie) -  na úhradu príspevku na stravovanie nepracujúcich 
dôchodcov je rozpočtovaná čiastka  22 000 € . Príspevok je poskytovaný v súlade             
so Všeobecne záväzným nariadením mesta Sereď č. 4/2012 o podmienkach 
poskytovania príspevku na stravovanie v platnom znení  od 1.1.2017 v čiastke              
0,60 € na obed. 
 
10.9.0. Soc. zabezpečenie inde neklasifikované - na  dotácie  poskytované 
subjektom za sociálnu oblasť v  súlade s VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu mesta Sereď  je v  návrhu rozpočtu vyčlenená čiastka  23 000 €. 
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 10.7.0.  Soc. pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi  -  na jednorazové 
sociálne dávky, ktoré sú poskytované v zmysle smernice „Podmienky poskytovania 
jednorazových sociálnych dávok“ a na výdavky spojené so zabezpečením pohrebu 
občanov, ktorých nemá kto pochovať, je  podľa finančných možností 
mesta  v rozpočte vyčlenená čiastka 4 100 € . 
 
10.7.0.  Soc. pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi (útulok) -  na  
materiálovú pomoc  útulku pre občanov bez prístrešia  je rozpočtovaná čiastka                     
1 600 €. 
 
 
       B) ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE ZRIADENÉ MESTOM 
 
          Súčasťou celkového bežného rozpočtu mesta sú aj výdavky rozpočtových 
organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď – t.j. škôl a Domu kultúry v Seredi. 
Návrhy rozpočtov tvorí sumár rozpočtov jednotlivých rozpočtových organizácií . 
Podrobné rozpisy ich rozpočtov podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie sú 
uvedené v samostatných návrhoch rozpočtov týchto rozpočtových organizácií. 

  
                    Kapitálový rozpočet 

                
                 Základné východiská kapitálového rozpočtu:    
                                                                                                                                                              

1. Návrh kapitálového rozpočtu je zostavený ako schodkový – na krytie 
schodku je navrhnuté použitie prebytku bežného rozpočtu a 
finančných operácií  (prevody z rezervného fondu) 

2. Rozpočet na rok 2018 predpokladá   použitie vlastných kapitálových  
zdrojov (z predaja pozemkov) v čiastke 5 000 € 

3. Príjmová časť rozpočtu predpokladá kapitálové dotácie z rôznych 
zdrojov v celkovej čiastke 944 661 € 

4. Podstatnú časť kapitálového rozpočtu tvorí realizácia 3 veľkých 
investičných projektov a to: 
 projekt „ Zníženie energetickej náročnosti materskej školy 

Komenského A“ 
 projekt  „Rozšírenie MŚ D. Štúra“    
 projekt „Rozšírenie triedeného odpadu“      

5. Na  ďalší kapitálový rozvoj v  maximálnej miere plánujeme využiť  
domáce i zahraničné  granty a dotácie a nenávratné zdroje 
 

  
 

Príjmová časť kapitálového rozpočtu 
 

1.  Vlastné kapitálové príjmy 
 
Rozpočtovanú čiastku vlastných kapitálových príjmov v objeme 5 000 €  tvoria  
predpokladané príjmy z  predaja pozemkov . 
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2. Kapitálové granty a transfery   
 
Návrh rozpočtu na rok 2018 predpokladá poskytnutie nasledovných kapitálových  
dotácií:                             

 projekt „ Zníženie energetickej náročnosti  MŠ Komenského A“ 
v čiastke 256 544 € 

 projekt  „Rozšírenie MŚ D. Štúra“   v čiastke 328 060 € 
 projekt „Rozšírenie triedeného odpadu“ v čiastke 360 057 €      

 
 

       Výdavková časť kapitálového rozpočtu 
 

A)  MESTO 
 
03.1.0. Policajné služby  - na rekonštrukciu a modernizáciu kamerového systému je 
v rozpočte uvažované s čiastkou 6 000 €. 
 
04.4.3 Výstavba  na  výkup pozemkov pod budovou MŠ Fándlyho  ( majetkové 
usporiadanie najmä pozemkov )  je rozpočtovaná čiastka  20 000 € a rozpočet na 
zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie na nové projekty je v čiastke  
25 000 €               

 
04.5.1. Cestná doprava  rozpočet zahŕňa  kapitálové výdavky v celkovej čiastke                  
126 00 € - v tom na parkoviská a spevnené plochy je rozpočtovaná čiastka 42 000 € 
a na  rekonštrukciou a modernizáciou časti povrchu MK na ul. 8. mája je 
rozpočtovaná čiastka 84 000 €.    
 
04.5.1. Nakladanie s odpadmi  - v rámci kapitálových výdavkov na zberný dvor je 
čiastka 7 000 € rozpočtovaná na obstaranie  novej  brány a rampy, na zakúpenie 
automobilu s plachtou je rozpočtovaná čiastka 20 000 €. Najpodstatnejšiu časť 
kapitálových výdavkov tvorí realizácia projektu „Rozšírenie triedeného odpadu „ 
s rozpočtovými nákladmi 379 008 €. V rámci realizácie tohto projektu rozpočtujeme 
v čiastke 150 934 € výdavky na zakúpenie 5 prevádzkových strojov a prístrojov,  
ramenový nosič kontajnerov – reťazový= 41 132 €, cestná mostová váha =40 656 €, 
štiepkovač=49 280 €, závesný kontajner zatvorený = 12 807 € a závesný kontajner 
otvorený=7 059 €) a 2 dopravných prostriedkov v čiastke 228 074 € (vozidlo – 
univerzálny podvozok = 106 158 € a kolesový komunálny traktor = 121 916 €). 
 
06.2.0. Rozvoj obcí   -  kapitálové výdavky sú v celkovej čiastke 129 500 €.                 
V tom  na zakúpenie 2 nových zostáv detských ihrísk ( ul. Čepenská)  je 
rozpočtovaná čiastka 7 500 € , na obstaranie 2 krovinorezov  je rozpočtovaná  
čiastka 6 000 € a  rozpočtované výdavky v čiastke 36 000 € sú na nákup                            
2  traktorových kosačiek . Rozpočtované náklady na prestavbu rekonštrukciu 
mestského trhoviska sú 80 000 €. 

 
06.4.0. Verejné osvetlenie –na modernizáciu a doplnenie verejného osvetlenia sú 
rozpočtované kapitálové výdavky v čiastke 10 0000 €.   
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08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby – v roku 2018 predpokladáme na ďalšiu 
rekonštrukciu mestského rozhlasu kapitálové výdavky v čiastke 5 000 €.  
 
09. Vzdelávanie  – kapitálové výdavky v celkovej čiastke 732 837 € súvisia 
predovšetkým realizáciu 2 veľkých projektov súvisiacich s modernizáciu 
a rekonštrukciou materských škôl a to: 

 projekt „ Zníženie energetickej náročnosti materskej školy 
Komenského A“  v čiastke 366 753 € 

 projekt  „Rozšírenie MŚ D. Štúra“   v čiastke 345 084 €. 
Okrem uvedených projektov sú v tejto časti rozpočtu zahrnuté aj kapitálové výdavky 
spojené s rekonštrukciou sociálnych zariadení na MŠ Cukrovarská v čiastke                
21 000 €. 
 
 

         B) ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE ZRIADENÉ MESTOM              
 
 
         
Všetky kapitálové výdavky sú súčasťou rozpočtu mesta – týka sa to aj kapitálových 
výdavkov súvisiacich s realizáciou projektov rekonštrukcie a modernizácie 
materských škôl. 
 
 

Finančné operácie 
 

            Finančné operácie nie sú súčasťou bežného ani kapitálového rozpočtu. 
Finančné operácie môžu byť príjmové a výdavkové. 
 

Príjmové finančné operácie 
 

               Návrh rozpočtu  predpokladá  použitie rezervného fondu na financovanie 
investičných aktivít mesta v celkovej čiastke 342 773 € ( v tom najmä 
spolufinancovanie investičných projektov na úseku vzdelávania a odpadov, nákup 
mechanizmov, rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií  - ul. 8. Mája 
a objektov- mestské trhovisko). 
 

   Výdavkové finančné operácie 
 
         Výdavkové finančné operácie pre rok 2018 predstavujú celkové  výdavky 
v čiastke 245 400 .  V návrhu rozpočtu sú zakomponovaná splátky alikvôtnych  časti 
istiny z úverov poskytnutých na výstavbu  resp. kúpu nájomných bytov  v celkovej 
čiastke168 000 € a odplatu za pohľadávku , ktorú spoločnosť Venimex Slovakia 
postúpila Slovenskej sporiteľni – pre rok 2018. Táto odplata predstavuje čiastku 
77 400 €.   
 


