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. Dňa 15.2.2018 bola
uznesením MsZ č. 32/2018 schválená 1. zmena tohto rozpočtu a 19.4.2018 bola
uznesením číslo 75/2018 schválená 2. zmena rozpočtu .
Predmetom navrhovaných rozpočtových opatrení k 3. zmene rozpočtu na rok
2018 je najmä :
a) v príjmovej časti
1. aktualizácia rozpočtu transferov poskytnutých na prenesený výkon štátnej
správy na úseku vzdelávania (normatívne prostriedky – prevádzka školského
bazéna na ZŠ Juraja Fándlyho)
2. vypustenie z rozpočtu predpokladanej dotácie zo Slovenského futbalového
zväzu na rekonštrukciu šatní na futbalovom štadióne v Seredi
3. aktualizácia – zvýšenie vlastných príjmov rozpočtových organizácií
(ZŠ Juraja Fándlyho, ZŠ Jána Amosa Komenského a Dom kultúry)
4. aktualizácia vlastných príjmov mesta na základe predpokladaného plnenia za
rok 2018 ( zvýšenie príjmov z predaja pozemkov a príjmov z refundácie
energií )
5. zahrnutie do príjmov dotácií poskytnutých z VÚC na realizáciu schválených
projektov (projekt „Skvalitnenie zdravotnej pomoci a prevencie pred
civilizačnými chorobami“, na projekt „ Sereď žije históriou“ a projekt „Sereď
v pohybe“ ) a z Nadácia Volkswagen Slovakia ( projekt „Priprav sa na
cestu“).
b) vo výdavkovej časti
1. na základe návrhov rozpočtových opatrení riaditeľov rozpočtových organizácií
aktualizácie rozpočtov škôl a Domu kultúry ( v tom zapracovanie finančných
prostriedkov – dotácie na bazén, použitie zvýšených vlastných príjmov a tiež
zvýšenie výdavkov financovaných mestom v rámci originálnych kompetencií )
2. zapracovanie do rozpočtu tých výdavkov, ktoré súvisia s realizáciou projektov
spolufinancovaných VÚC resp. Nadáciou Volkswagen Slovakia
3. zvýšenie resp. vytvorenie rozpočtu na tých položkách s ktorými rozpočet na
rok 2018 neuvažoval príp. uvažoval s nižšou čiastkou ( najmä kapitálový
rozpočet na úseku dopravy , výdavky na právne služby, energie v kasárňach,
opravy čerpadiel v prečerpávacích staniciach a mechanizmov používaných pri
čistení mesta a starostlivosti o zeleň a pod.)
4. aktualizácia rozpočtu na niektorých rozpočtovaných položkách presunom
finančných zdrojov medzi programami a tiež medzi bežným a kapitálovým
rozpočtom
Prehľad o celkovom predloženom návrhu na 3. zmenu rozpočtu je uvedený
v tabuľkových prílohách č. 1 a 2. Príloha 3 obsahuje rozpočtové opatrenie riaditeľa
Domu kultúry a v prílohách 4a – 4d sú uvedené rozpočtové opatrenia navrhované
riaditeľmi školských rozpočtových organizácií.
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