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.
Predmetom navrhovaných rozpočtových opatrení k 1. zmene rozpočtu na rok
2018 je najmä :
a) v príjmovej časti
1. prehodnotenie a aktualizácia daňových príjmov mesta (výnosu dane
z príjmov územnej samospráve tzv. podielových daní a tiež daní
z nehnuteľností)
2. aktualizácia rozpočtu transferov poskytnutých na prenesený výkon štátnej
správy na úseku vzdelávania (normatívne prostriedky – základné školy,
nenormatívne prostriedky – asistent učiteľa, odchodné, škola v prírode,
lyžiarsky výcvik, materské školy)
3. aktualizácia – zvýšenie
vlastných príjmov rozpočtovej organizácie
- Základnej školy Juraja Fándlyho
4. zahrnutie do príjmov predpokladanej dotácie zo Slovenského futbalového
zväzu na rekonštrukciu šatní na futbalovom štadióne v Seredi
5. v rámci zmeny v príjmových finančných operácií je navrhnuté zahrnúť do
príjmových finančných operácií rozpočtu mesta na rok 2018 zostatok dotácií
z roku
2017 a
tiež aktualizovať použitie rezervného fondu na
financovanie kapitálových výdavkov a na predpokladanú finančnú spoluúčasť
pri realizácií projektov
b) vo výdavkovej časti
Bežný rozpočet
1. aktualizácia rozpočtov mesta i škôl na základe zverejnených informácií
o poskytnutí dotácií na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania
2. zvýšenie rozpočtov škôl a školských zariadení na úsekoch zabezpečujúcich
originálne kompetencie ( materské školy, centrá voľného času, školské jedálne,
školské kluby, základná umelecká škola, transfer CZŠ a tiež Súkromnému
centru ŠPP)
3. na základe návrhov rozpočtových opatrení riaditeľov rozpočtových organizácií
aktualizácie rozpočtov škôl
4. presun výdavkov súvisiacich so zabezpečením zimnej údržby dodávateľsky na
položky , ktoré financujú výkon zimnej údržby vo vlastnej réžii
5. aktualizácia rozpočtu výdavkov na úseku starostlivosti o životné prostredie
(zberný dvor, odvoz odpadov, nákup vriec, nádob a pod.)
6. zapracovanie do rozpočtu výdavkov súvisiacich so zabezpečením priestorov
na prechodné prenocovanie ľudí pre prístrešia
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7. samostatné vyčlenenie výdavkov spojených s prevádzkou amfiteátra
8. vyčlenenie prostriedkov na opravu pamätníka na ul. Čepenskej
Kapitálový rozpočet
zapracovanie do rozpočtu výdavkov spojených s realizáciou projektov:
• „Dopravnobezpečnostné opatrenia na ul. M.R.Štefánika Sereď“, na ktorý
v roku 2017 poskytlo Ministerstvo vnútra SR mestu dotáciu
• „Rekonštrukcia šatní na futbalovom štadióne v Seredi“
–
s predpokladaným prispením Slovenského futbalového zväzu
2.
vyčlenenie prostriedkov na rekonštrukciu zámockého parku
3. doplnenie cestných technických zariadení , strojových mechanizmov
potrebných na zabezpečenie prevádzky zberného dvora , zimnej údržby
komunikácií , údržby verejnej zelene príp. čistoty verejných priestranstiev
4. presun prostriedkov rozpočtovaných v sumárnom rozpočte mesta na
rekonštrukciu sociálnych zariadení na MŠ Cukrovarská do rozpočtu
MŠ D. Štúra
1.

Prehľad o celkovom predloženom návrhu na 1. 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.
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