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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 2018 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi 
uznesením  MsZ č. 277/2017  dňa 14.12.2017 písm. B a dňa 15.2.2018 bola 
uznesením MsZ č. 32/2018 schválená 1. zmena tohto rozpočtu. 
        
          Predmetom navrhovaných rozpočtových opatrení k 2. zmene rozpočtu na rok 
2018 je najmä : 
 
a) v  príjmovej časti 

 
1. aktualizácia daňových príjmov mesta z výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve tzv. podielových daní   
2. zvýšenie  vlastných príjmov školských rozpočtových organizácií  - ZŠ Juraja 

Fándlyho,  ZŠ  J.A. Komenského,  MŠ D. Štúra ,  MŠ Komenského a ZUŠ  
3. aktualizácia vlastných príjmov mesta na základe predpokladaného  plnenia od 

poisťovne za poistnú udalosť na kamerovom systéme 
4.  zahrmutie do rozpočtu príjmov prostriedkov grantu z „Nadácie pre deti 

Slovenska“    
5. zapracovanie do rozpočtu predpokladanej refundácie výdavkov spojených so 

spracovaním zmien  a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie č. 4/2018        
6.  použitie rezervného fondu na dofinancovanie  kapitálových výdavkov  

 
b) vo výdavkovej časti 
 

1.  aktualizácia rozpočtov škôl na základe návrhov rozpočtových opatrení ich 
riaditeľov  

2.  zapracovanie do rozpočtu predpokladaných výdavkov na spracovanie  zmien  
a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie č. 4/2018  (uhradené budú 
navrhovateľom na základe zmluvy o spolupráci)      

3. zapracovanie do rozpočtu všetkých výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu 
prevencie kriminality „Oplatí sa pripraviť – v kríze hlavu nestratiť“ 

4. aktualizácia rozpočtu na úseku  starostlivosti o životné prostredie (zníženie 
nájomného, zvýšenie výdavkov za odvoz odpadov zo zberného dvora, 
vyčlenenie výdavkov na spracovanie Programu odpadového hospodárstva) 

5. presun výdavkov rozpočtovaných na prevádzku a údržbu mechanizmov 
zabezpečujúcich výkon verejnoprospešných služieb vo vlastnej réžii zo 
zoskupenia výdavkov 0510 Nakladanie s odpadmi na 0412 Všeobecná 
pracovná oblasť 

6.na základe odporučenia poslancov prerozdelenie prostriedkov  sumárne 
rozpočtovaných v programe 8. Správa mesta v celkovej čiastke 7 600 €            
(400,- € /poslanec)  do jednotlivých rozpočtových programov  

       7.presun prostriedkov rozpočtovaných v sumárnom rozpočte mesta  do rozpočtu  
          ZUŠ na havarijnú  opravu kanalizácie .  
 
           Prehľad o celkovom  predloženom návrhu na  2. zmenu rozpočtu  je uvedený  
v tabuľkových prílohách č. 1 a 2. a v prílohách 3a – 3e sú uvedené rozpočtové  
opatrenia navrhované riaditeľmi školských rozpočtových  organizácií. 


