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Návrh uznesenia 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 

1. Berie na vedomie 

a) vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Trnavy za 1. polrok 2013 a monitorovaciu správu za 

1. polrok 2013 

b) stanovisko Finančnej komisie MZ k 2. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2013, 

vyhodnoteniu plnenia rozpočtu za 1. polrok 2013 a monitorovacej správe za 1. polrok 2013 

 

2. Schvaľuje 

a) 2. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2013 

b) 2. aktualizáciu rozpočtov príspevkových organizácií zriadených mestom Trnava 

- Strediska sociálnej starostlivosti Trnava 

- Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 

- Základnej umeleckej školy M. Schneidera Trnavského 
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Dôvodová správa 
 

 

V súlade s § 11, ods. 4, písm. b zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je na rokovanie 

mestského zastupiteľstva predkladaná správa o plnení rozpočtu za 1. polrok 2013, 

monitorovacia správa o plnení merateľných ukazovateľov a 2. aktualizácia rozpočtu mesta 

Trnavy na rok 2013. 

 

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2013 bol schválený uznesením MZ č. 424/2012 z 11.12.2012. 

Zmeny rozpočtu od začiatku roka boli realizované na základe uznesenia MZ č. 503/2013 

zo 16.4.2013, ktorým bol schválený Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2012, na základe 

uznesenia MZ č. 469/2013 z 19.2.2013, ktorým bola schválená prvá aktualizácia rozpočtu, na 

základe prijatých rozpočtových opatrení štátu, ktorými bola upravovaná výška transferov zo 

štátneho rozpočtu a na základe prijatých rozpočtových opatrení schválených primátorom mesta 

v súlade s Rozpočtovými pravidlami mesta Trnavy. 

 

Polročné plnenie rozpočtu v bežných príjmoch je 51 % ročného rozpočtu a v bežných 

výdavkoch 47 % ročného rozpočtu. Plnenie kapitálového rozpočtu je v 1. polroku podstatne  

nižšie a to hlavne v kapitálových výdavkoch, kde dosiahlo len 18 % ročného rozpočtu. Súvisí  

to s neskorším rozbehom stavebných prác v závislosti od klimatických podmienok, ktoré 

v roku 2013 boli mimoriadne nepriaznivé, s časovou náročnosťou verejného obstarávania 

a tiež s časovým posunom v projektoch financovaných z grantových zdrojov. Kapitálové 

príjmy boli v 1. polroku naplnené na 43 %. 

 

Predkladaná 2. aktualizácia rozpočtu navrhuje zmeny v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu 

a tiež vo finančných operáciách. V príjmovej časti rozpočtu je navrhované zvýšenie príjmov 

z dane z nehnuteľností o 500 tis. eur na základe skutočne vyrubenej dane za rok 2013, zvýšený 

je tiež príjem z finančného hospodárenia o 112 tis. eur z dôvodu vyšších príjmov z dividend.   

Ministerstvo financií SR zverejnilo aktuálny odhad príjmu obcí z podielových daní na základe 

ktorého bol rozpočet zvýšený o 100 tis. eur. Zároveň došlo aj k zníženiu príjmov v grantových 

zdrojoch z dôvodu, že grant na rekultiváciu skládky Boleráz vo výške 1 161 tis. eur bol mestu 

poukázaný ešte v závere roka 2012. 

Vo výdavkovej časti sú upravované výdavky vo väčšine programov s výnimkou programov 4, 

9, 12, 13 a 18. Podrobný popis je v textovej časti materiálu. 

V príjmových finančných operáciách boli zvýšené zdroje z účelovej finančnej rezervy na 

financovanie rekonštrukcie skládky komunálneho odpadu Zavar na základe vyšších výdavkov 

o 150 tis. eur v súvislosti s úpravou telesa skládky. 

 

Predkladaná aktualizácia rozpočtu plní podmienky podpísaného memoranda o spolupráci pri 

uplatňovaní rozpočtovej politiky v roku 2013 medzi vládou Slovenskej republiky a Združením 

miest a obcí Slovenska. Pre mesto Trnava splnenie podmienok memoranda znamená 

dosiahnutie prebytku rozpočtu v roku 2013 vo výške 1 037 tis. eura. 
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PRÍJMY 

 

I  MIESTNE DANE A 

POPLATKY 
11 493 668 11 558 668 5 376 162 12 105 972 

 

Bežné príjmy 11 493 668 11 558 668 5 376 162 12 105 972 
 

1. Daň z nehnuteľností 6 400 000 6 400 000 2 939 012 6 900 000 
 

 z pozemkov 1 015 085 1 015 085 514 095 1 327 532 

 zo stavieb 4 952 749 4 952 749 2 159 748 5 124 025 

 z bytov 432 166 432 166 265 169 448 443 

Rozpočet príjmu  dane z nehnuteľností je navrhované v 2. aktualizácii rozpočtu zvýšiť na 6 900 

tis. eur na základe reálne vyrubenej dane z nehnuteľností na rok 2013. 
V 1. polroku boli dosiahnuté príjmy vo výške 42,6 % aktualizovaného rozpočtu, čo ale súvisí 

so zmenou splatnosti dane u právnických osôb od roku 2013 z dvoch na tri splátky. V 1. 

polroku bol termín len 1. splátky dane. Termíny ďalších splátok sú v septembri a októbri. 

 

2. Daň za špecifické služby 3 234 948 3 234 948 1 662 081 3 235 728 
 

2.1 Daň za užívanie verejného 

priestranstva 
23 300 23 300 12 748 23 300 

 

 umiestnenie predajných 

zariadení a technicko-

zábavných zariadení 

2 300 2 300 2 610 2 300 

 rozkopávky zelene 5 000 5 000 1 063 5 000 

 umiestnenie stavebného 

materiálu, kontajnerov, lešenia 

16 000 16 000 9 075 16 000 

 

2.2 Daň za psa 48 500 48 500 35 152 48 500 
 

Na dani za psa je registrovaných 3 895 daňovníkov. Príjem na dani predstavujú platby bežného 

roka 2013 a nedoplatky vymáhané exekučným konaním. 
 

2.3 Daň za nevýherné hracie 

prístroje 
2 000 2 000 830 2 000 

 

Príjem na dani za nevýherné hracie prístroje predstavujú platby bežného roka. Na dani je 

evidovaných 8 daňovníkov. Plnenie príjmov je predpokladané aj v 2. polroku 2013. 
 

2.4 Daň za ubytovanie 67 000 67 000 31 629 67 000 
 

Príjem na dani za ubytovanie predstavujú platby bežného roka vo výške 31 629 eur. Na dani je 

evidovaných 46 daňovníkov. 
 

2.5 Poplatok za znečisťovanie 

ovzdušia 
1 148 1 148 1 928 1 928 

 

Daň za znečisťovanie ovzdušia je vyrubovaná prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania 

ovzdušia v zmysle VZN č. 320/2009. Výška vyrubeného poplatku prevádzkovateľovi malého 

zdroja znečisťovania ovzdušia závisí od množstva emisií znečisťujúcich látok vypúšťaných do 
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ovzdušia v danom kalendárnom roku. K 30.6.2013 boli vyrubené poplatky za znečisťovanie 

ovzdušia v celkovej sume 1 941 eur a uhradené poplatky v celkovej sume 1 928 eur. Oproti 

plánovanej sume prišlo k navýšeniu poplatkov o 793 eura z dôvodu vypúšťania väčšieho 

množstva emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia, a to najmä zvýšenou spotrebou fosílnych 

palív spaľovaných v stacionárnych zariadeniach na spaľovanie paliva. 
 

2.6 Poplatok za zber, prepravu 

a zneškodnenie komunálneho 

odpadu 

3 000 000 3 000 000 1 486 795 3 000 000 

 

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mesto vyberá za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady okrem elektro odpadov, ktoré vznikajú na území obce. Poplatok sa 

vyrubuje v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku.  

Poplatok platí poplatník, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo 

prechodný pobyt, právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť 

nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľ, ktorý je oprávnený 

užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania. 
 

2.7 Daň za jadrové zariadenie 93 000 93 000 92 999 93 000 
 

Na dani za jadrové zariadenie je registrovaný jeden daňovník, ktorý uhradil daň za rok 2013 vo 

výške 92 999 eur. 
 

3. Správne poplatky 615 220 615 220 105 275 615 220 
 

 za prevádzkovanie výherných 

prístrojov 

400 000 400 000 1 700 400 000 

Príjem za licenciu na prevádzkovanie výherných prístrojov býva napĺňaný koncom 

kalendárneho roka. 

 za úkony stavebného úradu 120 000 120 000 60 545 120 000 

 za osvedčovaciu činnosť 33 000 33 000 24 973 33 000 

 odpis úradných kníh, rodných 

listov a iných dokumentov 

25 000 25 000 1 037 25 000 

 za rybárske lístky 8 900 8 900 8 505 8 900 

 ostatné správne poplatky 28 320 28 320 8 515 28 320 

 

4. Poplatok za uloženie odpadu 500 000 500 000 264 055 500 000 
 

Poplatok za uloženie odpadu vyberá spoločnosť .A.S.A. Trnava s.r.o. v zmysle zákona 

č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov na skládku odpadu na Zavarskej ceste v 

Trnave, ktorej vlastníkom je mesto Trnava. V zmysle § 4, písm.3, uvedeného zákona sú príjmy 

z poplatkov za uloženie odpadu na skládku príjmom rozpočtu obce, v ktorom katastrálnom 

území sa skládka nachádza. V plnení k 30.6.2013 je naúčtovaných päť mesačných poplatkov za 

uloženie odpadu. Výška poplatku za uloženie odpadu je priamo úmerná množstvu a druhu 

ukladaného odpadu na skládke. 
 

5. Úhrada za dočasné parkovanie 

motorového vozidla na 

vymedzenom území mesta 

626 000 691 000 281 902 691 000 

 

Príjem za dočasné parkovanie motorových vozidiel bol dosiahnutý predajom paušálnych 

parkovacích kariet pre Zónu A a Zónu B, predajom parkovacích lístkov z parkovacích 
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automatov v Zóne A, Zóne B a Zóne C a úhradami za dočasné parkovanie prostredníctvom 

SMS-úhrad za parkovanie. 
 

6. Pokuty 115 500 115 500 104 813 145 000 
 

 pokuty uložené mestskou 

políciou 

100 000 100 000 68 783 100 000 

 pokuty uložené mestským 

úradom (za porušenie 

stavebného zákona a iných 

predpisov) 

10 500 10 500 34 941 40 000 

Uhradenú čiastku tvoria uhradené pokuty uložené odborom stavebným a životného prostredia 

vo výške 34 240 eur, z čoho 20 600 eur je úhrada pokút zabezpečená vymáhaním nedoplatkov 

po lehote splatnosti. Vo výške 615 eur sú uhradené pokuty uložené odborom dopravy 

a komunálnych služieb a vo výške 86 eur sú uhradené pokuty uložené odborom sociálnym 

(Pokuta bola udelená v zmysle zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním 

alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení 

neskorších predpisov zákonnému zástupcovi maloletého za požitie alkoholického nápoja 

maloletou osobou.). 

 pokuty uložené obvodným 

úradom (v zmysle zákona č. 

372/1990 Zb. sú príjmom 

rozpočtu mesta) 

4 000 4 000 630 4 000 

V 1. polroku boli uhradené pokuty vo výške 630 eur. Tieto pokuty ukladá obvodný úrad a sú 

príjmom rozpočtu mesta. Od 1. januára 2013 priestupca uhrádza pokuty na účet ministerstva 

vnútra, ktoré bude následne uhradené pokuty zasielať dotknutým mestám v určitých 

intervaloch. V termíne do 30.6.2013 nebola z MV SR poukázaná na účet mesta žiadna finančná 

čiastka. Plnenie 630 eur predstavujú úhrady priestupcov starších pokút, ktorí mali ešte platobné 

poukazy mesta a úhrady vymáhané exekútorom. 

 úroky z omeškania 1 000 1 000 459 1 000 

 

7. Finančná náhrada za výrub drevín 2 000 2 000 19 024 19 024 
 

Finančná náhrada za výrub drevín je ukladaná v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. K 30.6.2013 bola vyrubená finančná náhrada 

vo výške 19 024,32 eura: 

- finančná náhrada za výrub vydaná Národnou diaľničnou spoločnosťou v rámci stavebných 

prác diaľničného úseku Trnava – Piešťany – v k. ú. Modranka vo výške 12 072 eur, 

- Západoslovenská energetika, a.s. 5 529,01 eura, 

- Reku Slovakia spol. r.o. 1 423,31 eura. 

 

II  VÝNOSY Z MAJETKU 

MESTA 
4 819 489 5 139 829 2 707 327 5 450 553 

 

Bežné príjmy 4 119 489 4 439 829 2 421 218 4 650 553 
 

1. Nájomné 2 408 642 2 408 642 1 174 003 2 470 681 
 

 pozemky pod predajnými 

stánkami 

50 000 50 000 27 793 50 000 

 ostatné pozemky 200 000 200 000 145 810 242 337 

 byty a nebytové priestory 1 578 840 1 578 840 699 196 1 578 840 
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Príjem z nájomného je plánovaný na základe uzatvorených nájomných zmlúv. Zahŕňa príjem 

z prenájmu pozemkov, na ktorých sú na základe stavebného povolenia umiestnené predajné 

stánky, príjem z prenájmu poľnohospodárskej pôdy, pozemkov pod garážami, reklamami a na 

záhrady, ďalej príjem z prenájmu bytov a nebytových priestorov v správe spoločnosti              

TT-KOMFORT s.r.o. vrátane nájomného za prenájom priestorov pre prevádzku tepelného 

hospodárstva. 
 

 prenájom priestorov Mestského 

priemyselného 

a technologického parku (staré 

objekty) 

96 000 96 000 23 269 96 000 

Príjmy predstavujú úhradu nájomného zo strany užívateľov podnikateľských priestorov 

pôvodných objektov. 
 

 prenájom priestorov Mestského 

priemyselného 

a technologického parku (nové 

objekty) 

112 519 112 519 148 267 150 000 

Príjmy predstavujú úhradu nájomného zo strany užívateľov podnikateľských priestorov 

novovybudovaných objektov. Vzhľadom na nových nájomcov a úhradu väčšiny nájomného 

v 1. polroku je očakávaný príjem upravený. 
 

 služby v priestoroch Mestského 

priemyselného 

a technologického parku (staré 

objekty) 

51 905 51 905 7 153 51 905 

Príjmy predstavujú úhrady za poskytované služby pre užívateľov podnikateľských priestorov 

pôvodných objektov. 
 

 služby v priestoroch Mestského 

priemyselného 

a technologického parku (nové 

objekty) 

134 542 134 542 83 292 134 542 

Príjmy predstavujú úhrady za poskytované služby pre užívateľov podnikateľských priestorov 

novovybudovaných objektov. 
 

 exteriérové sedenia 25 000 25 000 14 481 25 000 

 prenájom priestorov počas 

Tradičného trnavského jarmoku 

154 000 154 000 20 075 135 071 

 prenájom strojov 5 236 5 236 3 027 5 236 

 prenájom priestorov na Dni 

zdravia, Májový kvet 

600 600 1 640 1 750 

V položke je zahrnuté nájomné za prenájom plochy pozemku predajného zariadenia, nájomné 

za predajné zariadenie a nájomné za prenájom nebytových priestorov počas podujatia Dni 

zdravia vo výške 1 003 eur a počas podujatia Májový kvet vo výške 637 eur. 
 

2. Príjem z finančného hospodárenia 530 000 555 000 402 951 666 680 
 

 podiel na zisku TT-KOMFORT 

s.r.o. 

200 000 200 000 258 480 258 480 

 podiel na zisku .A.S.A. Trnava 

s.r.o. 

300 000 325 000 100 000 345 000 
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Valnými zhromaždeniami spoločností .A.S.A. Trnava s.r.o. a TT-KOMFORT s.r.o. bolo 

schválené rozdelenie zisku spoločností za rok 2012 a rozpočet je aktualizovaný na skutočne 

schválený podiel na zisku. 

 dividendy UniCredit Bank 

Slovakia, a.s. 

0 0 18 200 18 200 

 úroky z účtov a viazaných 

vkladov 

30 000 30 000 26 271 45 000 

 

3. Príjem zo skládky komunálneho 

odpadu 
800 000 800 000 313 190 800 000 

 

Príjem zo skládky komunálneho odpadu predstavuje finančné plnenie, ktoré odvádza 

spoločnosť .A.S.A. Trnava s.r.o., ako prevádzkovateľ skládky tuhého komunálneho odpadu 

Trnava Zavarská cesta mestu Trnava na základe zmluvných vzťahov. Finančné plnenie 

predstavuje návratnosť investícií, ktoré mesto Trnava vynaložilo na vybudovanie skládky 

odpadov a používa sa taktiež na postupné rozširovanie úložného priestoru budovaného 

v jednotlivých etapách. Výška finančného plnenia je priamo úmerná druhu a množstvu 

ukladaného odpadu na skládke odpadov. 
 

4. Ostatné príjmy 380 847 676 187 531 074 713 192 
 

 predaj propagačného materiálu, 

upomienkových predmetov 

4 000 4 000 1 489 4 000 

 tematické prehliadky mesta 

(sprievodcovská činnosť) 

1 500 1 500 0 1 500 

 vstupné z kultúrnych podujatí 2 500 0 0 0 

 čítanie oznamov v mestskom 

rozhlase v Modranke 

60 60 259 300 

 z prevádzkovania stávkových 

hier 

200 000 200 000 107 354 200 000 

Plnenie odvodu z hazardných hier tvorí: 
- úhrada preddavku odvodu za december 2012 a vyúčtovanie odvodu za rok 2012                                                                                                             

8 468 eur, 
- platby mesačných preddavkov 37 022 eur, 

- odvod za technické zriadenie obsluhované hráčmi a videohry 61 864 eur. 
Príjem na odvode z hazardných hier za 1. polrok 2013 tvoria preddavky odvodu za december 

2012 a vyúčtovanie roku 2012 vo výške 8 468 eur, mesačné preddavky odvodov z hazardných 

hier za obdobie január až máj 2013 vo výške 37 022 eur a polovica zákonného odvodu za 

technické zariadenie obsluhované hráčmi a videohry vo výške 61 864 eur podľa zákona č. 

171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 
V 1. polroku prevádzkovalo hazardné hry prostredníctvom stávkových hier 7 

prevádzkovateľov, hazardné hry v kasíne 1 prevádzkovateľ, hazardné hry prevádzkované 

prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi 5 prevádzkovateľov a 

videohry 15 prevádzkovateľov. 

 úhrada nákladov za 

poskytované služby na 

autobusovej stanici 

7 593 7 593 3 796 7 593 

 reprezentačný ples mesta 16 000 16 000 16 910 16 910 

 sponzorské za reklamu 0 10 600 21 270 21 270 

 sponzorské za reklamu - Dni 0 0 1 000 1 000 
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zdravia 

 vecné bremeno za odplatu 800 800 4 330 4 330 

Príjmy v zmysle § 14 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, za umiestnenie 

šácht na pozemkoch vo vlastníctve mesta. V 1. polroku bola uhradená odplata za zriadenie 

vecného bremena pre tlakovú kanalizačnú prípojku a kanalizačnú šachtu OMV Zeleneč. 

 dobropisy, vratky 72 500 314 740 316 875 335 395 

 spoločenské obrady 900 900 615 900 

 akcia Víno Tirnavia 23 000 23 000 20 194 23 000 

Príjmy pozostávajú z účastníckeho poplatku za každú prihlásenú vzorku vína, ďalej z tržby z 

predaja katalógov, pohárov  a grošov na víno počas verejnej prezentácie a z predaja samolepiek 

s označením zlatá, strieborná medaila Víno Tirnavia. 

 príjem z predaja tuhého 

alternatívneho paliva 

0 45 000 27 678 45 000 

Mesto Trnava z titulu prevádzkovania Zariadenia na zhodnocovanie odpadov (tzv. Splítting) je   

oprávnené brať príjem z predaja vyprodukovaného tuhého alternatívneho paliva. V súčasnosti 

toto palivo odoberá spoločnosť ecorec Slovensko s.r.o. Pezinok (cementárne Rohožník). Príjem 

je priamo závislý od množstva vyprodukovaného paliva a od odbytových možností tuhého 

alternatívneho paliva. 

 iné nepredvídané príjmy 51 994 51 994 9 304 51 994 

- náhrady z poistného plnenia   3 157  

- náhrada škody   816  

- súdny poplatok   3 053  

- výrezy z Technickej mapy 

mesta 
  494  

- známky pre psov   473  

- úhrada nákladov za chatu 

Jahodník 
  735  

- sprístupnenie informácií   17  

- orientačné a súpisné čísla   12  

- nútené obmedzenie 

užívania nehnuteľnosti 
  500  

- účastnícky poplatok 

Trnavské dni lásky a pokoja 
  40  

- provízia ČSOB   4  

- ostatné nepredvídané 

príjmy 
  3  

 

Kapitálové príjmy 700 000 700 000 286 109 800 000 
 

5. Príjem z predaja majetku 700 000 700 000 286 109 800 000 
 

 z predaja pozemkov 241 465  

- pozemkov a nehnuteľností, CITY ARENA MZ 400/2012 1  

- predaj pozemku pre stavbu nebytovej budovy pre obchod 

a služby na sídlisku Na hlinách, MZ 437/2012 
75 390  

- predaj pozemku za nehnuteľnosťou na ul. J. Hajdóczyho 

25, MZ 377/2012 
800  

- predaj pozemku pod schodmi na ul. Karpatská, MZ 

526/2013 
180  

- predaj pozemkov na ul. J. Hajdóczyho, MZ 376/2012 a 

494/2013 
27 360  



16-2/1/14 

 Rozpočet 2013 v eurách 

 schválený upravený plnenie 

k 30.6. 

2.aktualizácia 

 

 

- predaj pozemkov v športovom areáli Slávia, MZ 

523/2013 
137 531  

- predaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch pod 

bytovými domami 
203  

 

 z predaja nehnuteľností 38 233  

- odpredaj bytov 38 233  
 

 predaj ostatného dlhodobého majetku 6 411  

- odpredaj motorových vozidiel 6 411  
 

V 2. polroku sú očakávané príjmy: 

- kúpna cena za predaj pozemku a parkoviska na ul. Pekárska, MZ 552/2013 80 000 

- kúpna cena zapredaj pozemkov pod garážami na ul. Š. C. Parráka, MZ 554/2013 307 

- kúpna cena za predaj pozemkov pod trafostanicami, MZ 564, 567/2013 9 200 

- splátka kúpnej ceny za predaj pozemku na ul. Kapitulská, MZ 553/2013 624 

Pripravované predaje:  

- verejná obchodná súťaž na odpredaj bytov  

- odpredaj objektu Kapitulská 3  

- odpredaj objektu Kollárova 24  
 

III  PODIELOVÉ DANE 14 450 000 14 770 000 7 482 795 14 870 000 

 

Bežné príjmy 14 450 000 14 770 000 7 482 795 14 870 000 
 

 podiel na výnose dane z príjmov 

fyzických osôb 

14 450 000 14 770 000 7 482 795 14 870 000 

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb 

územnej samospráve v znení noviel bol mestu mesačne poukazovaný podiel na výnose dane. 

Rozpočet je navrhované upraviť v 2. aktualizácii na základe aktuálne zverejneného 

predpokladaného podielu pre Mesto Trnava na rok 2013 Ministerstvom financií SR. 
 

IV  OSTATNÉ 

PRÍSPEVKYA DÁVKY PRE 

ŠKOLSTVO 

272 351 187 706 100 460 187 706 

 

Bežné príjmy 272 351 187 706 100 460 187 706 
 

 príspevok pre školy zo školného 201 575 134 750 80 379 134 750 

 príspevok pre školy z príspevku 

na režijné náklady v školských 

jedálňach 

70 776 52 956 20 081 52 956 

Finančné prostriedky sú vyberané od zákonných zástupcov detí materských škôl bez právnej 

subjektivity. 
 

V  VLASTNÉ PRÍJMY 

ROZPOČTOVÝCH 

ORGANIZÁCIÍ 

824 772 944 598 459 162 944 598 
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Bežné príjmy 824 772 944 598 459 162 944 598 
 

 školy 374 772 494 598 242 404 494 598 

 Zariadenie pre seniorov v 

Trnave 

450 000 450 000 216 758 450 000 

Vlastné príjmy škôl, školských zariadení a Zariadenia pre seniorov v Trnave, ktoré sú v zmysle 

platnej legislatívy odvádzané na účet mesta. 
 

VI  TRANSFERY, GRANTY 

A PRÍSPEVKY 

4 105 089 4 914 346 2 784 411 3 689 476 

 

Bežné príjmy 1 367 504 1 535 229 1 309 151 1 530 846 
 

 príspevok obce Zavar – 

spoločný stavebný úrad 

1 596 1 596 798 1 596 

Príspevok je v mesačných alikvotných čiastkach poukazovaný obcou Zavar na bežné výdavky 

súvisiace s činnosťou spoločného stavebného úradu v zmysle uzatvorenej zmluvy s obcou 

Zavar. 
 

 grant z EÚ – projekt CIRCUSE 41 898 41 898 27 297 41 898 

V 1. polroku bola na základe žiadosti na účet mesta prijatá suma 27 297 eur ako refundácia 

výdavkov za aktivity realizované v rokoch 2011-2012. Príjmy predstavujú  nenávratný 

finančný príspevok z operačného programu Central Europe vo výške 85 % z výdavkov, ktoré 

boli použité na externú expertízu, na cestovné náklady, na mzdové náklady a na propagáciu 

projektu. 
 

 príspevok z Recyklačného fondu 

- separovaný zber 

32 348 32 348 0 32 348 

Mesto sa každoročne uchádza o príspevok za separáciu komodít. Príjem je očakávaný v 2. 

polroku. 
 

 grant z EÚ – projekt 

Rekultivácia skládky 

komunálneho odpadu Boleráz 

64 685 64 685 0 29 104 

Implementácia projektu prebieha od júla 2010. Termín ukončenia je v auguste 2013. Grant na 

krytie bežných výdavkov na riadenie projektu, publicitu a verejné obstarávanie bude 

poskytnutý formou refundácie po predložení záverečnej žiadosti o platbu. Bežné výdavky budú 

zahrnuté do záverečnej žiadosti o platbu, ktorej podanie sa predpokladá v 4. kvartáli 2013. 

Vzhľadom k tomu sa refundácia presúva do roku 2014. 
 

 dotácia z Recyklačného fondu – 

projekt Intenzifikácia 

separovaného zberu 3. etapa 

47 787 47 787 71 877 47 787 

V júni 2013 bola prijatá dotácia na nákup zberných nádob. V plnení rozpočtu k 30.6.2013 je 

zahrnutý aj príjem kapitálového grantu vo výške 24 090 eur, ktorý bude v 2. polroku presunutý 

do kapitálových príjmov. 
 

 príspevok z Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny –

menšie obecné služby 

9 792 9 792 1 249 9 792 
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Čiastočná refundácia výdavkov na mzdy a poistné zamestnancom vykonávajúcim menšie 

obecné služby v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. 
 

 dotácia Ministerstva vnútra SR 

na vojnové hroby 

0 0 708 708 

Z rozpočtu Ministerstva vnútra SR bola poukázaná dotácia na zabezpečenie starostlivosti 

o vojnové hroby. 
 

 dotácia zo štátneho rozpočtu SR 

- Zariadenie pre seniorov 

v Trnave 

576 000 576 000 576 000 576 000 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo Mestu Trnava finančný príspevok na 

financovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov. 
 

 dotácia z Ministerstva financií 

SR - zvýšenie platov 

zamestnancov regionálneho 

školstva 

0 99 468 99 468 99 468 

Finančné prostriedky za obdobe 1. polroka na valorizáciu platov zamestnancov regionálneho 

školstva v štátnych a neštátnych školách na území mesta. 
 

 transfery z obcí pre centrá 

voľného času 

0 0 2 317 0 

Refundácia nákladov na záujmové vzdelávanie detí od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov 

veku s trvalým pobytom mimo mesta Trnava  v centrách voľného času zriadených na území 

mesta Trnava. 
 

 príspevky Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR pre 

neverejných poskytovateľov 

sociálnej služby 

159 168 159 168 159 168 159 168 

- Stredisko Evanjelickej 

diakonie – Zariadenie pre 

seniorov 

19 200 19 200 19 200 19 200 

- Stredisko Evanjelickej 

diakonie – denný stacionár 
33 120 33 120 33 120 33 120 

- Svetlo n.o. 38 400 38 400 38 400 38 400 

- Záujmové združenie 

Rodina 

33 120 33 120 33 120 33 120 

- Stacionár Náš dom, n.o. 35 328 35 328 35 328 35 328 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo Mestu Trnava finančné prostriedky 

na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby neverejnými poskytovateľmi. 
 

 príspevky Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR na 

financovanie sociálnych služieb 

v zariadeniach zriadených 

obcou 

258 240 258 240 258 240 258 240 

- Zariadenie opatrovateľskej 122 880 122 880 122 880 122 880 
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služby na Hospodárskej 

ulici 

- Zariadenie opatrovateľskej 

služby na Coburgovej ulici 
92 160 92 160 92 160 92 160 

- Nocľaháreň na Coburgovej 

ulici 

43 200 43 200 43 200 43 200 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo Mestu Trnava finančné príspevky na 

financovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby a v nocľahárni. 
 

 grant VÚC – Dni zdravia 0 0 0 1 000 

Trnavský samosprávny kraj poskytol na realizáciu projektu Dni zdravia 2013 účelovú dotáciu. 
 

 dotácia zo štátneho rozpočtu – 

oprava ciest 

0 28 368 28 368 28 368 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR poskytlo Mestu Trnava finančné 

prostriedky na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzke. 
 

 grant z Nadácie PONTIS – 

projekt Trnava je moje mesto 

0 380 380 380 

Mesto Trnava sa v roku 2013 prvýkrát zapojilo do celoslovenského podujatia firemného 

dobrovoľníctva NAŠE MESTO, ktorého hlavným organizátorom je Nadácia Pontis. Na 

čiastočnú úhradu nákladov spojených s akciou Mesto Trnava získalo od Nadácie Pontis grant v 

hodnote 380 eur (na základe grantovej zmluvy). Uvedené finančné prostriedky mesto použilo 

na nákup spotrebného materiálu (farby, štetce, ochranné rukavice, moridlá a pod.), ktorý 

použili dobrovoľníci počas revitalizácie verejných priestranstiev. 
 

 príspevok z Fondu sociálneho 

rozvoja – národný projekt 

Terénna sociálna práca 

30 406 30 406 17 737 30 406 

Mesto Trnava je na základe Zmluvy o spolupráci zapojené do národného projektu Terénna 

sociálna práca v obciach. Od júna 2012 sú mestu refundované náklady na činnosť 3 terénnych 

sociálnych pracovníkov v Komunitnom centre na Coburgovej ul. vo výške 844,61 eura na 

jedného pracovníka mesačne. 
 

 grant z programu cezhraničnej 

spolupráce Slovensko – 

Rakúsko – projekt 

Interkulturálne vzdelávanie pre 

deti a dospelých 

11 994 11 994 16 787 16 787 

Finančné prostriedky vo výške 16 787 eur je refundácia nákladov na realizáciu projektu 

Interkulturálne vzdelávanie pre deti a dospelých - 4. žiadosť o platbu za obdobie od 1.10.2010 

do 31.3.2011, ktoré mali prísť v roku 2012. 
 

 grant z EÚ – projekt 

Rekonštrukcia a modernizácia 

ZŠ Gorkého 

9 785 9 785 0 9 785 

Projekt bol ukončený v novembri 2011. Refundácia bežných výdavkov predložených v 

záverečnej žiadosti o platbu bola schválená v plnej výške, úhrada je predpokladaná v 2. 

polroku. 
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 dotácia z Medzinárodného 

Vyšehradského fondu – 

Trnavská brána 

7 500 7 500 0 0 

O grant z medzinárodného Vyšehradského fondu na Trnavskú bránu požiadala Správa 

kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, z tohto dôvodu je v 2. aktualizácii úprava 

rozpočtu. 
 

 grant z EÚ – projekt Centrope 

Capacity 

42 234 42 234 31 149 51 150 

Príjem predstavuje refundáciu zo žiadosti o platbu č. 4 vo výške 85 % z realizovaných 

výdavkov a dobropisované finančné prostriedky od hlavného partnera pôvodne určené na 

realizáciu spoločných aktivít projektu (tie boli zrealizované v nižších cenách). 
 

 grant z EÚ – projekt Autoplast 11 762 11 762 11 648 26 788 

Celkový príjem projektu 26.788 eur zahŕňa aj partnerské výdavky podľa ich osvedčených 

oprávnených zoznamov výdavkov, ktoré Mesto Trnava z pozície vedúceho partnera projektu 

obdržalo z ERDF a ŠR na účet Mesta a previedli partnerom projektu na základe zmienených 

deklarácií ich výdavkov. Mesto Trnava eviduje ako posledný vlastný príjem k  projektu 

Autoplast platbu z mája 2013. 

 

 grant z EÚ – projekt AC 

Centrope 

9 589 9 589 0 9 589 

Aktivity projektu boli zrealizované do konca 06/2012. Žiadosť o platbu č. 7 oprávnených 

výdavkov za obdobie 1-6/2012 bola zaslaná podľa harmonogramu v 08/2012. Vzhľadom na 

veľmi veľký časový sklz zo strany kontrolného orgánu sa refundácia deklarovaných výdavkov 

očakáva v 4. štvrťroku 2013. 
 

 dotácia z Obvodného úradu na 

odmeny skladníkov civilnej 

ochrany 

1 410 1 410 705 1 410 

Obvodný úrad v Trnave formou dotácie refunduje mestu výdavky na odmeny skladníkov 

materiálu civilnej ochrany. 
 

 dotácie z Obvodného úradu na 

voľby VÚC 

51 310 51 310 0 51 310 

Dotácia na voľby do VÚC, ktoré sa uskutočnia dňa 9.11.2013. 

 

 grant z Ministerstva kultúry SR 

– Trnavský jazzyk 

0 0 0 3 000 

Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry SR Mesto 

Trnava získalo grant v sume 3 000 eur. 
 

 grant z Ministerstva kultúry SR 

– DIV 2013 

0 0 4 000 4 000 

Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry SR Mesto 

Trnava získalo grant v sume 4 000 eur. 
 

 Združenie miest a obcí, región 

JE Jaslovské Bohunice 

0 0 55 55 

Vrátenie finančného príspevku na prípravu a realizáciu podujatia XXI. Reprezentačný 

richtársky ples, nakoľko pripravované podujatie bolo zrušené. 
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 ples mesta 0 0 1 200 1 200 

Mesto Trnava získalo grant v sume 1 200 eur. Tieto finančné prostriedky boli použité na 

výdavky spojené s organizáciou plesu. 
 

 grant z Európskeho sociálneho 

fondu - Obsahová prestavba 

vzdelávacieho systému ZŠ s MŠ 

Vančurova 38, Trnava 

0 38 149 0 38 149 

Projekt Obsahová prestavba vzdelávacieho systému ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava bol 

schválený v roku 2011. Zriaďovateľ sa podieľa spoluúčasťou 5 %, ktoré sú zasielané 

v závislosti od platieb prijatých z ESF a zo štátneho rozpočtu, ktoré činia 95 % financovania. 

Cieľovou skupinou projektu sú žiaci od 2. ročníka základnej školy a pedagogickí zamestnanci 

základnej školy. Projekt je zameraný na tvorbu a zavádzanie inovatívnych materiálnych 

prostriedkov, učebných materiálov, didaktických prostriedkov do vyučovacieho procesu. 

Finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu boli doručené 

v mesiacoch júl a august. 
 

 granty pre materské školy 0 1 360 0 1 360 

Na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku pre Materskú školu Jiráskova 25 

v sume 1 360 eur. 
 

Kapitálové príjmy 2 737 585 3 379 117 1 475 260 2 158 630 
 

 Nadačný fond ZSE – Senior 

FITpark 

0 6 974 6 277 6 974 

Mesto získalo grant na vybudovanie exteriérového fitness ihriska pre seniorov. Po podpise 

zmluvy bola poskytnutá zálohová časť grantu vo výške 90 %. Zvyšná časť grantu bude 

poskytnutá po vyúčtovaní projektu. 
 

 grant z EÚ - projekt 

Rekultivácia skládky 

komunálneho odpadu Boleráz 

2 484 926 2 484 926 845 889 1 323 587 

Kapitálový príjem je určený na krytie kapitálových výdavkov - stavebné práce, stavebný dozor. 

V 1. polroku boli riadiacim orgánom schválené a uhradené 4 priebežné žiadosti o platbu. 
Zníženie grantu na rok 2013 je spôsobené skorším vybavením priebežných žiadostí o platbu za 

september a október 2012, ktorých úhrada sa predpokladala až v roku 2013, avšak bola 

realizovaná už v roku 2012. 
 

 grant z EÚ - projekt Zariadenie 

na zhodnocovanie odpadov 

Trnava - 2. etapa výstavby 

155 479 155 479 0 96 331 

Kapitálový príjem je znížený z dôvodu neuznania výstavby novej trafostanice ako oprávneného 

výdavku, nakoľko nebola k nej ku dňu podávania žiadosti o grant spracovaná technická 

projektová dokumentácia. Pre zabezpečenie dodatočného príkonu elektrickej energie bolo však 

posilnenie pôvodnej trafostanice nevyhnutné. 
 

 dotácia z Recyklačného fondu – 

projekt Intenzifikácia 

separovaného odpadu 3. etapa 

24 090 24 090 0 24 090 

V júni 2013 bola poskytnutá dotácia na nákup zberných nádob, ktorá je zahrnutá nesprávne 

v bežných príjmoch. Účtovné usporiadanie bude realizované v 2. polroku. 
 



16-2/1/20 

 Rozpočet 2013 v eurách 

 schválený upravený plnenie 

k 30.6. 

2.aktualizácia 

 

 

 grant  z EÚ – projekt 

Rekonštrukcia a modernizácia 

ZŠ Gorkého 

73 090 73 090 0 73 090 

Projekt bol ukončený v novembri 2011. Po predložení záverečnej žiadosti o platbu, vykonaní 

kontroly na mieste, odvolaniu sa mesta voči výsledkom kontroly a opätovnej kontrole bola 

schválená záverečná žiadosť o platbu vo výške upravenej o neoprávnené výdavky určené na 

základe kontrolných zistení. Refundácia je predpokladaná v 2. polroku. 
 

 grant  z EÚ – projekt Mestský 

priemyselný a technologický 

park Trnava 

0 634 558 623 094 634 558 

V priebehu 1.polroka bola na účet mesta uhradená suma 623 094 eur. Ministerstvom 

hospodárstva Slovenskej republiky, 11 464 eur bolo uhradených na účet mesta v priebehu 

mesiaca júl 2013 ako zápočet neschválenej časti NFP a deklarovaných oprávnených výdavkov 

v záverečnej žiadosti o platbu. 
 

VII  TRANSFERY NA 

PRENESENÝ VÝKON 

ŠTÁTNEJ SPRÁVY 

6 196 176 6 466 946 3 317 807 6 466 946 

 

Bežné príjmy 6 196 176 6 466 946 3 317 807 6 466 946 

 

 matrika 78 568 78 568 37 074 78 568 

 školy 5 821 062 6 094 773 3 088 166 6 094 773 

 školský úrad 38 226 38 203 19 100 38 203 

 výchova a vzdelávanie detí MŠ 82 089 82 089 60 753 82 089 

 prídavky na deti 12 000 12 000 3 554 12 000 

 príspevok na pomoc v hmotnej 

núdzi 

36 000 36 000 13 829 36 000 

 stavebný úrad Trnava 62 652 62 652 61 584 62 652 

 stavebný úrad Zavar 2 196 2 196 2 088 2 196 

 špeciálny stavebný úrad pre 

miestne komunikácie a účelové 

komunikácie Trnava 

3 515 3 515 0 3 515 

 špeciálny stavebný úrad pre 

miestne komunikácie a účelové 

komunikácie Zavar 

120 120 0 120 

 agenda Štátneho fondu rozvoja 

bývania 

27 651 27 651 13 785 27 651 

 starostlivosť o životné 

prostredie 

9 866 6 948 6 948 6 948 

 hlásenie pobytu občanov 

a register obyvateľov SR 

22 231 22 231 10 926 22 231 
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   VÝDAVKY 

 

1  Program  DOPRAVA 4 484 100 4 218 578 1 226 581 4 267 168 
 

Zámer programu: 
Dopravný systém optimálne slúžiaci životu mesta 

 

1.1 Podprogram  MIESTNE 
KOMUNIKÁCIE 

3 284 100 3 018 578 608 097 3 067 168 

 

Ciele podprogramu: 
1. Zlepšiť plynulosť a priechodnosť dopravných prieťahov budovaním okružných križovatiek 
2. Pokračovať v budovaní parkovacích miest v obytných súboroch 
3. Udržiavať miestne komunikácie a ich súčasti 
4. Skvalitniť sieť dopravného značenia 

 
1. Merateľný ukazovateľ Počet okružných križovatiek 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota   2 1 0 0 0 

Skutočná hodnota   2 0 0 1 1 
Monitorovacia správa: 

V 1. polroku bola zrealizovaná a daná do prevádzky okružná križovatka na Piešťanskej ceste 

s vytvorením dopravného napojenia nového obytného súboru Zátvor II - Piešťanská cesta. 

 
2. Merateľný ukazovateľ Počet novovybudovaných parkovacích miest 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota 115 138 60 240 57 230 110 
Skutočná hodnota 115 138 99 133 197 237 73 
Monitorovacia správa: 

Za 1. polrok bolo zrealizovaných 73 nových parkovacích miest. 

 
3. Merateľný ukazovateľ   Plocha opravených miestnych komunikácií v m² 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota 3 500 3 300 3 600 4 000 4 600 4 600 5500 
Skutočná hodnota 3 500 4 000 4 250 4 800 4 870 14 356 5 262 
Monitorovacia správa: 

Závady v zjazdnosti miestnych komunikácií sú bez prieťahov povinní odstraňovať ich správcovia. Pre 

zabezpečenie bezpečnej a plynulej premávky na miestnych komunikáciách boli v 1. polroku na území 

mesta Trnava realizované opravy výtlkov, trhlín, sieťových rozpadov, živičných krytov a poklesov telies 

komunikácií o výmere 5 262 m². 

 
4. Merateľný ukazovateľ Podiel novo osadených dopravných značiek 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota 1 % 1 % 1 % 2 % 6 % 4 % 1 % 
Skutočná hodnota 3 % 4 % 2,6 % 4,4 % 4,2 % 6% 1,9% 
Monitorovacia správa: 

Podiel novo osadených dopravných značiek vyplýva z rozvoja dopravy a zabezpečenia jej bezpečnosti, 

čo na základe vydaných určení pre použitie trvalého dopravného značenia predstavuje v 1. polroku 

1,9 %. 
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1.1.1 Bežné výdavky 710 600 779 368 398 713 779 368 
 

1.1.1.1 Projektová dokumentácia 34 000 35 600 1 600 35 600 
 

 dopravné prieskumy 4 000 7 677 0 7 677 

Položka bola použitá na vypracovanie dopravno-inžinierskeho prieskumu súčasného stavu 

dopravy v mestskej časti Trnava-Modranka a z neho vychádzajúcej hlukovej a emisnej štúdie. 

Výsledky prieskumu budú slúžiť ako podklad pre spracovanie dopravného posudku 

pred a po vybudovaní Južného obchvatu. Finančne bude výdavok usporiadaný v 2. polroku. 

Spracovaním prieskumu si mesto plní záväzok o spolupodieľaní sa na financovaní 

dopracovania dokumentácie stavby „Cesty I/61 Trnava – južný obchvat“. 
 

 dopravné štúdie 20 000 17 923 1 600 17 923 

Finančné prostriedky boli využité na spracovanie overovacej štúdie (technického riešenia 

a finančných nárokov) mimoúrovňového dopravného prepojenia zóny Kamenný mlyn. 
 

 most nad železnicou (Bedřicha 

Smetanu – Coburgova ulica) 

vypracovanie štúdie 

s rámcovým rozpočtom 

10 000 10 000 0 10 000 

V 1. polroku neboli z položky čerpané finančné prostriedky. Rozpočtovaná položka je v 

súčasnosti vo fáze prieskumu trhu. Oslovené boli špecializované podnikateľské subjekty a čaká 

sa na doručenie cenových ponúk pre spracovanie štúdie s rámcovým rozpočtom. Finančné 

prostriedky budú čerpané v druhej polovici roka 2013. Navrhované mostné prepojenie ponad 

železničnú trať Bratislava - Žilina má zabezpečiť alternatívnu trasu pre osobné vozidlá 

smerujúce zo sídliska Prednádražie do priemyselnej zóny bývalých Trnavských 

automobilových závodov a odľahčiť tak Železničnú stanicu s Hospodárskou ulicou a 

Dohnányho podchodom. 
 

1.1.1.2 Oprava a údržba miestnych 

komunikácií 
546 000 579 168 337 550 579 168 

 

 opravy miestnych komunikácií a 

parkovacích plôch 

300 000 333 168 226 119 333 168 

Pôvodný rozpočet bol upravený (navýšený) rozpočtovým opatrením o sumu 33 168 eur. 

Úpravou (navýšením) rozpočtu sa docielilo, že bolo v 1. polroku možné zabezpečiť 

odstraňovanie poškodení na komunikáciách, ktoré boli v dôsledku nepriaznivých 

poveternostných podmienok minuloročnej zimy poškodené vo väčšom rozsahu ako obvykle. 

V 1.polroku boli zrealizované opravy nerovností, výtlkov a stavebné úpravy na poškodených 

komunikáciách a parkovacích plochách na uliciach: 
Mestská časť stred o výmere 836,00 m², v hodnote 32 560,74 eura: Halenárska (od 

amfiteátra po ul. Kapitulská; pri múzeu), Halenárska č. 3-4, Jeruzalemská č. 10, Kollárova 

(križovatka s Dohnányho), A. Sládkoviča č. 2, 5, 14-16, 26, 44, A. Sládkoviča v križovatke –

Hospodárska, Kollárova č. 2, 4, Dolné bašty č. 1-5, 11, Kalinčiakova - T. Vansovej, 

Františkánska č. 6, Križovatka Jerichova – Rybníková, Parková č. 2, Jána Bottu č. 38, 70, 

Františkánska č. 17/C, Jerichova č. 1, Ľudmily Podjavorinskej č. 3, Parková č. 6, Hospodárska 

č. 29-30, 31-36, 53, 62, Hospodárska (pred BILLA), Hospodárska (parkovisko oproti LIDL), 

Hlboká, Kalinčiakova č. 68-69, križovatka Štúrova – Kalinčiakova, Hodžova č. 3, 15, 34, 

Štefana C. Parráka č. 34, Jeruzalemská, Sadová č. 11. 
Mestská časť západ o výmere 1 012,50 m² v hodnote 44 040,32 eura: Mozartova č. 4 (pred 

ZŠ), 8, 11, J. G. Tajovského č. 1-46, Čajkovského č. 3, 42, 46-49,Terézie Vansovej (križovatka 

s ul. Š. Moyzesa), Štefana Moyzesa č. 16, Botanická č. 3-6, 7-11, 13, 19, 22,Šafárikova č. 14, 

J. G. Tajovského (pred COOP Jednota), Botanická č. 1, 4, 6, Gejzu Dusíka č. 27, Kamenná 
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cesta (po obec Biely kostol a Kočišské), Rekreačná č. 7, Slovenská, Šafárikova (v úseku ul. J. 

Bottu a areál FORTUNA), Mozartova č. 1, 10, 7-9, 4, J. G. Tajovského č. 3-6, 18, 19, 20, 57, 

Štefana Moyzesa č. 13-17, 26, 31, 42, Lomonosova č. 7, 9 (pred ZŠ), Šafárikova č. 18, Kornela 

Mahra č. 10-14, Andreja Kubinu č. 1-2, Kuzmányho č. 5, Ludvika van Beethovena (pred 

predajňou Chemolak), Ludvika van Beethovena č. 8-19, Botanická (pred predajňou COOP 

Jednota). 
Mestská časť sever o výmere 1 484,60 m² v hodnote 53 783,48 eura: Kukučínova č. 5, 9, 25, 

36, 37, Olympijská č. 20, 26, 34-36, Poštová č. 10/D, 53, 61, 63, Veterná č. 22, 28-30, 31-33, 

34-36, Cukrová č. 10-12, Poštová č. 36, Kukučínova č. 5, 7, 9, 11, 23, 24, 29, 34, 39, 42, 

Šrobárova č. 10 (most), Chovateľská, Ľudová č. 22, Jána Hlúbika č. 1-3, 2-4, 16, Špačinská č. 

48-50, Skladová, Prechodná, Špačinská okružná križovatka, Karpatská č. 3, Saleziánska (pri 

ZŠ), Andreja Kmeťa (pri zbernom dvore), Sibírska č. 26, Parašutistov č. 1-14, Veterná 

(okružná križovatka pri OMV), Okružná č. 9, Na hlinách č. 10, Sibírska č. 21, Martina Benku 

č. 1-34, Petra Bohúňa č. 4-12, Pavla Mudroňa č. 1-3, Jána Hajdóczyho č. 32. 
Mestská časť východ o výmere 644,80 m² v hodnote 40 925,79 eura: Starohájska (pred 

poliklinikou; vjazd do polikliniky), križovatka Sasinkova – Bernolákova, Tehelná č. 12, 

Sasinkova č. 2-6, Koniarekova č. 1-4, 6, V jame (pri polícii), Hlboká, Vladimíra Clementisa 

(pred DEMI šport; parkovisko pred hotelom INKA + výjazd z parkoviska; okružná 

križovatka), Juraja Slottu č. 30-32, Palárikova č. 29 a parkovisko, Juraja Slottu č. 5-7, 8-9, 11, 

Vladimíra Clementisa č. 15/1, 42, Hattalova č. 6, križovatka Hlboká – Starohájska. 
Mestská časť juh o výmere 961,80 m² v hodnote 36 404,09 eura: Nerudova č. 4, 5, 7, 31, 42, 

43, Nerudova – Bratislavská, Zelenečská č. 111 (k CKD), Bulharská č. 44, 50, Mikovíniho 

(most; okružná križovatka), Priemyselná č. 2, 4, 5, 6, 10/A, križovatka Dohnányho-Stromová, 

Strojárenská, gen. Goliana č. 1-3, 15, 21, 34, 42, 57-59, 65, Gábora Steinera č. 3 a pri ZŠ, 

spevnené plochy pred nákupným centrom "TULIPÁN", Jiráskova č. 22, 24, Šípová č. 1, 6, 

Stromová – Bratislavská, Jiráskova č. 21-22, Bulharská od č. 37/1 (po križovatku s ul. 

Mikovíniho), Mýtna č. 1-46, Priemyselná (pred REKU Slovakia), Malinová, Narcisová (pred 

MŠ), Dohnányho (nájazd k pošte), Lúčna č. 14. 
Mestská časť Modranka o výmere 322,90 m² v hodnote 18 388,63 eura: Dedinská č. 4-93, 

Seredská (autobusové státie pri EMPARKU), Ivana Krasku (pri ZŠ), Jarná č. 13, 22, 24, 

Olivová (pri dome kultúry), Bosniacka č. 46, Javorová č. 31, 41, Jarná č. 24. 
 

 opravy chodníkov 133 000 133 000 90 393 133 000 

V 1. polroku boli vykonané opravy priečnych a pozdĺžnych nerovností, poruchy vrchných 

živičných krytov a poškodených chodníkov z betónovej dlažby na uliciach: 
Mestská časť stred o výmere 1 520,95 m² v hodnote 47 936,40 eura: Štefánikova č. 1, 5, 7, 

17, 22, 37, 38, 41, 42, Trojičné námestie, Vajanského č. 28, 31, 40, Horné bašty č. 11, 12, 

Hospodárska (BILLA), Dolnopotočná, Štúrova č. 1, Jána Bottu (pred Úradom práce), 

Kollárova (pred FIGAROM), Štúrova č. 5,Hospodárska č. 13, 14, 15, 16, 78, 56-87 – 

vnútrobloky, Jána Bottu č. 54, 56,Kalinčiakova č. 21-45, 95, Pekárska č. 2-38, Ľudmily 

Podjavornskej č. 19-22, Terézie Vansovej č. 45-51,Halenárska č. 23, Hlboká (popri hradbách), 

Rybníková (parkovisko pred RELAX). 
Mestská časť západ o výmere 170,00 m² v hodnote 4 947,54 eura: Terézie Vansovej 

(križovatka s ul. Hospodárska), Kamenný mlyn (pred bufetom), Čajkovského (vonkajší okruh), 

Hurbanova č. 22. 
Mestská časť východ o výmere 378,50 m² v hodnote 8 717,31 eura: Vladimíra Clementisa 

(pred hotelom INKA; od LIDL k ul. V jame), Spartakovská (za hotelom INKA) rampa, 

Vladimíra Clementisa č. 51, Hlboká č. 17-18, 23-27. 
Mestská časť sever o výmere 170,70 m² v hodnote 11 215,50 eura: križovatka Špačinská-

Kukučínova, Veterná (za ARKÁDIOU; pri okružnej križovatke), Šrobárova-Hospodárska, 

Rovná č. 2, Olympijská č. 11, Andreja Kmeťa č. 12, 14, Jánošíkova č. 25, Špačinská č. 13, 

Šrobárova č. 2. 
Mestská časť juh o výmere 309,00 m² v hodnote 12 085,82 eura: 9.mája č. 5, Ružová-
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Stromová, Limbová č. 41, gen. Goliana č. 12-13,Nevädzova č. 2, Markovičova č. 33, 

Slovanská č. 5, Nerudova – Jiráskova, Nerudova č. 10. 
Mestská časť Modranka o výmere 202,00 m² v hodnote 5 517,52 eura: Seredská č. 9-145, 

Dedinská č. 104. 
 

 čistenie kanalizačných vpustov 

a olejových lapolov 

40 000 40 000 8 645 40 000 

V 1. polroku boli čistené uličné vpusty, rigoly, odvodňovacie žľaby, bola realizovaná ich 

oprava, stavebné úpravy a doplnenie mreží: 
Mestská časť stred: Štefánikova (doplnenie mreže na uličný vpust 2 kusy), Trojičné námestie 

(oprava oceľových roštov, zváranie, rozobratie, osadenie), Juraja Fándlyho č. 32 (doplnenie 

mreže na uličný vpust 1 kus), Námestie sv. Mikuláša (výmena poškodeného žľabu 1 m), 

Kalinčiakova (čistenie vpustí a kanalizačného potrubia 49 kusov), Andreja Hlinku č. 35 

(čistenie vpustu 1 kus a kanalizačného potrubia 9 m), Trhová za Mestským úradom (výmena 

poškodených žľabov 2 m). 
Mestská časť západ: Kornela Mahra za OLYMPIOU (poklop na kanalizačnú šachtu 1 kus), 

Botanická č. 3 (čistenie uličného vpustu tlakom a odčerpanie vody), Kornela Mahra pred ZŠ 

(doplnenie mreže na uličný vpust). 
Mestská časť sever: nerealizované. 
Mestská časť východ: Starohájska lávka pre peších (čistenie vpustov 51 kusov a potrubia 102 

m), Sasinkova (výšková úprava vpustov 2 kusy), Vladimíra Clementisa č. 24 (výšková úprava 

vpustu 1 kus), Starohájska (čistenie vpustov 2 kusy a kanalizačného potrubia 44,5 m). 
Mestská časť juh: Coburgova (poklop na kanalizačné šachty 2 kusy), Vajslova (poklop na 

kanalizačnú šachtu 1 kus), Kozácka (čistenie uličných vpustov 29 kusov a potrubie 58 m), 

Tamaškovičova (poklop na kanalizačnú šachtu 1 kus), Priemyselná (doplnenie mreže na uličný 

vpust 1 kus), Priemyselná (výšková úprava a čistenie 2 kusy), Nerudova - Bratislavská 

(výšková úprava a oprava vpustov 2 kusy). 
Mestská časť Modranka: Diaľničná ( čistenie rigolov 181 m), Ivana Krasku (čistenie rigolov 

180 m), Seredská (čistenie rigolov 502 m), Dedinská (čistenie rigolov 756 m), Pútnicka 

(čistenie rigolov 239 m), Jarná (čistenie rigolov 103 m), Dedinská č. 61 (priepust a 

hospodársky vjazd rozšírenie), Seredská (pri cintoríne oprava rigolu 6 m²). 
 

 údržba a opravy súčastí 

miestnych komunikácií 

25 000 25 000 9 252 25 000 

V 1. polroku boli zrealizované opravy súčastí a zariadení miestnych komunikácií na uliciach: 
Mestská časť stred: Štefánikova pri Mestskej veži (odstránenie liatinových stĺpikov 9 kusov), 

Jána Bottu č. 74cestné zábradlie 15 m), Trhová (osadenie oceľových zábran 4 kusy). 
Mestská časť západ: Jána Bottu č. 34(výroba a osadenie cestného zábradlia 18 m). 
Mestská časť sever: Špačinská 1/D (oprava poškodeného dopravného portálu), Bučianska 

(oproti benzínovej pumpy - odstránenie skorodovaného cestného zábradlia 76 m), Chovateľská 

(osadenie oceľových zábran 2 kusy), Bučianska (osadenie cestného zábradlia 14 m). 
Mestská časť východ: Hlboká (odstránenie skorodovaného cestného zábradlia 129 m), 

Starohájska (osadenie oceľových zábran 10 kusov). 
Mestská časť juh: Nerudova č. 1 ( osadenie oceľových zábran 4 kusy). 
Mestská časť Modranka: nerealizované. 

 

 bezbariérová úprava chodníkov 20 000 20 000 1 812 20 000 

V 1. polroku bola zrealizovaná bezbariérová úprava chodníkov na uliciach Kalinčiakova 

v úseku medzi ulicou Štúrova a Agátová. 
 

 údržba prístreškov mestskej 

autobusovej dopravy 

2 000 2 000 1 329 2 000 

V 1. polroku bola realizovaná oprava prístreškov mestskej autobusovej dopravy a úprava 
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spevnených nástupných plôch na uliciach Hlboká (zasklenie rozbitej sklenenej výplne), Gejzu 

Dusíka (úprava nástupnej plochy), Kukučínova (zasklenie rozbitej sklenenej výplne). 
 

 inteligentné dopravné systémy 

(IDS) 

26 000 26 000 0 26 000 

V 1. polroku neboli z položky čerpané finančné prostriedky. Finančné prostriedky budú 

čerpané v decembri 2013 za projekt IDS (automatický zber údajov o doprave – meranie 

rýchlostí, spočítavanie vozidiel, intenzita dopravy, zaťaženie ciest, časové odstupy a pod.). 

 

1.1.1.3 Križovatky 11 500 11 500 0 11 500 
 

 oprava a údržba cestnej 

svetelnej signalizácie 

križovatiek 

11 500 11 500 0 11 500 

V 1. polroku nebola zaznamená žiadna porucha na cestnej svetelnej signalizácie. V 2. polroku 

je plánovaná oprava cestnej svetelnej signalizácie s osvetlením na priechode pre chodcov na 

ulici Bučianska a oprava indukčných slučiek detektorov v križovatke Hospodárska - T. 

Vansovej - Šrobárova, Hospodárska - Zelený kríček a výjazd z ulice Jerichova. 

 

1.1.1.4 Dopravné značenie 74 000 90 000 50 624 90 000 
 

 údržba a oprava vodorovného 

a zvislého dopravného značenia 

50 000 78 000 50 624 78 000 

Zabezpečenie permanentnej údržby zvislého a obnovy vodorovného dopravného značenia, 

a tým zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na území mesta. V tomto roku je potrebné 

zabezpečovať obnovu a údržbu trvalého dopravného značenia aj na komunikáciách, ktoré na 

základe nového usporiadania cestnej siete na území mesta prevzalo Mesto Trnava do svojej 

správy a údržby v dĺžke 8,3 km. Zvýšená požiadavka je aj na vyznačenie a obnovu parkovacích 

státí na parkoviskách z dôvodu lepšej organizácie statickej dopravy s cieľom zvýšiť počet 

parkovacích miest. 
V 1. polroku bola zrealizovaná oprava, údržba zvislého dopravného značenia a obnova 

vodorovného dopravného značenia na území mesta celkovej hodnote 50 624 eur. 
 

 prepojovací cyklochodník 

Trstínska-Pri kalvárii 

12 000 0 0 0 

Cieľom realizácie je pokračovať v koncepcii rozvoja cyklotrás v meste Trnava a zabezpečiť 

prepojenie cyklotrás ulíc Cukrová a Terézie Vansovej. V súčasnosti je v trase vedený chodník 

pre peších šírky 2 m. Pôvodný zámer počítal s vytvorením prepoja pre cyklistov iba 

dopravným značením a využitím pôvodného chodníka pre peších. Takéto riešenie v súčasnosti 

s prihliadnutím na príslušné normy nepostačuje pre zriadenie cestičky pre chodcov aj cyklistov. 

Pre zriadenie cyklistického prepoja ulíc Cukrová a Terézie Vansovej je potrebné stavebnými 

úpravami rozšíriť pôvodný chodník pre peších zo súčasných 2 m na 3,5 m. Vzhľadom k tomu, 

že realizácia má charakter investičnej akcie, bude stavba financovaná z kapitálových výdavkov 

rozpočtu mesta. 

 

 cyklochodník značenie 

Hviezdoslavova a Pešia zóna 

12 000 12 000 0 12 000 

V 1. polroku neboli na plánovanú realizáciu čerpané finančné prostriedky. S realizáciou sa 

počíta v druhej polovici roka. 
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1.1.1.5 Parkovacia služba 14 500 32 500 7 462 32 500 
 

 prevádzka a servis parkovacích 

automatov 

6 000 8 000 249 8 000 

Finančné prostriedky boli využité na nákup náhradných dielov do parkovacích automatov, 

na riešenie okamžitých závažných porúch servisnou firmou, ako aj na pravidelný generálny 

servis automatov. 
 

 prevádzka sms úhrad za 

dočasné parkovanie motorového 

vozidla na vymedzenom území 

mesta 

6 000 18 000 4 713 18 000 

Zabezpečenie refinancovania systému výberu parkovného cez sms v prospech prevádzkovateľa 

služby. 
 

 nákup termopapiera 2 500 6 500 2 500 6 500 

Finančné prostriedky boli použité na nákup termopapiera do parkovacích automatov. 
 

1.1.1.6 Výbory mestských častí 16 600 16 600 0 16 600 
 

V 1. polroku neboli čerpané finančné prostriedky. Finančné prostriedky budú použité 

v 2. polroku na realizáciu opráv komunikácií a problémov týkajúcich sa dopravnej 

problematiky na území mesta na základe požiadaviek výborov mestských častí. 

 

1.1.1.7 Oprava a údržba mestského 

informačno-navigačného systému 

(MINS) 

6 000 6 000 1 477 6 000 

 

V 1. polroku bola zrealizovaná kontrola, oprava, údržba a doplnenie tabuliek na zariadení 

mestského informačno-navigačného systému na území mesta v hodnote1 477 eur. 
 

1.1.1.8 Vypracovanie mostných 

listov 

5 000 5 000 0 5 000 

 

V 1. polroku neboli čerpané finančné prostriedky. Vyhotovenie mostných listov je naplánované 

v 2. polroku na základe ponúk firiem zaoberajúcich sa touto problematikou. 

 

1.1.1.9 Stojiská na kontajnery 3 000 3 000 0 3 000 
 

V 1. polroku neprišlo k poškodeniu stojísk a z tohto dôvodu nebolo potrebné zabezpečiť ich 

opravu a teda čerpať finančné prostriedky rozpočtu. Finančné prostriedky sú určené na 

prípadné opravy stojísk na kontajnery komunálneho odpadu v dôsledku ich poškodenia, alebo 

odcudzenia komponentov oplotenia. 

 

1.1.2 Kapitálové výdavky 2 573 500 2 239 210 209 384 2 287 800 

 

1.1.2.1 Projektová dokumentácia 96 500 46 860 0 103 900 
 

 miestne komunikácie 60 000 11 960 0 39 000 

 obslužná komunikácia popri 

R1 Modranka 
4 000 0 0 0 

Zámer mesta vybudovať príjazdovú komunikáciu pre kamióny do areálu Emparku stroskotal 

na neochote majiteľov pozemkov pod budúcou komunikáciou akceptovať mestom ponúknutú 
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cenu, preto je investičnú akciu navrhované vyradiť z rozpočtu. 

 

 rekonštrukcia miestnej 

komunikácie Štefánikova 
7 000 1 960 0 0 

Vzhľadom na problémy, ktoré sa objavili pri rekonštrukcii pešej zóny, je potrebné pred 

spracovaním dokumentácie pre územné rozhodnutie miestnej komunikácie Štefánikova 

spracovať nižší stupeň dokumentácie vo forme štúdie. Štúdia bude obsahovať architektonické a 

dopravné riešenie uličného priestoru. Jej spracovanie, po zvážení súčasných problémov, 

navrhujeme riešiť s odstupom času. Najskôr však v nasledujúcom roku. 

 

 rekonštrukcia miestnej 

komunikácie Dedinská 
10 000 10 000 0 0 

V 1. polroku neboli čerpané finančné prostriedky. Nakoľko pre zabezpečenie uvedenej 

investície je nevyhnutné riešiť aj obojstranné rigoly pozdĺž celej ulice, čo vyžaduje rokovania 

s príslušnými dotknutými inštitúciami a znamená výrazné navýšenie nákladov rekonštrukcie, 

spracovanie DSPaR je navrhnuté na presun do ďalšieho rozpočtového obdobia. 

 

 rekonštrukcia miestnej 

komunikácie Halenárska ul. 
24 000 0 0 24 000 

Vzhľadom na nutnosť schválenia komplexného riešenia organizácie dopravy v centrálnej 

mestskej zóne, ktoré zásadným spôsobom navrhuje zmeniť dnešný už prekonaný systém 

dopravnej obsluhy, nebolo zatiaľ možné nadefinovať základné parametre pre rekonštrukciu 

miestnej komunikácie Halenárska. Finančné prostriedky boli preto rozpočtovým opatrením 

presunuté na likvidáciu staticky narušeného obytného domu na Coburgovej 56-58. 

Vzhľadom na havarijný stav uvedenej komunikácie sú finančné prostriedky opätovne 

navrhnuté do aktualizácie rozpočtu. 

Investičná akcia bude opätovne prerokovaná Komisiou dopravy a verejnoprospešných služieb. 

Na základe jej rozhodnutia bude spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie 

a realizáciu. 

 

 rekonštrukcia miestnej 

komunikácie 

Hviezdoslavova ulica. 

15 000 0 0 0 

Vzhľadom na nutnosť schválenia komplexného riešenia organizácie dopravy v centrálnej 

mestskej zóne, ktoré zásadným spôsobom navrhuje zmeniť dnešný už prekonaný systém 

dopravnej obsluhy, nebolo zatiaľ možné nadefinovať základné parametre pre rekonštrukciu 

miestnej komunikácie Hviezdoslavova. Finančné prostriedky boli presunuté rozpočtovým 

opatrením na iné akcie mesta. 

 

 rekonštrukcia miestnej 

komunikácie Markovičova 

ulica 

0 0 0 15 000 

Navrhnutie finančnej čiastky na projektovú dokumentáciu je z dôvodu havarijného stavu 

a opakovaných sťažnostiach obyvateľov na neúnosný stav Markovičovej ulice. 

 

 chodníky a cyklochodníky 3 000 3 000 0 3 000 

 prepojenie chodníkov na ul. 

T. Vansovej a Kamennej 

cesty 

3 000 3 000 0 3 000 

V súčasnosti je spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu, ktorá 

rieši úpravu a rozšírenie jestvujúcej trasy pešieho chodníka vedúceho od križovatky ulíc T. 

Vansová - Zelená ulica po účelovú komunikáciu vedúcu k zadnému vstupu na cintorín 

Kamenná cesta. V mieste jestvujúceho chodníka bude vybudovaný nový chodník pre peších a 



16-2/1/28 

 Rozpočet 2013 v eurách 

 schválený upravený plnenie 

k 30.6. 

2.aktualizácia 

 

 

cyklochodník, ktoré v mieste železničného priecestia budú prerušené. V súčasnosti je 

projektová dokumentácia na posúdení u správcu Železníc Slovenskej republiky. Finančné 

prostriedky budú čerpané v 2. polroku. 

 

 ostatné stavby 28 500 26 900 0 56 900 

 dokumentácia pre stavebné 

povolenie menších stavieb 
1 500 1 500 0 1 500 

V 1. polroku nebolo potrebné pre realizovanie stavieb zabezpečiť vyhotovenie projektovej 

dokumentácie. Jednoduché dokumentácie zabezpečovali zamestnanci MsÚ. 
 

 doplatenie projektovej 

dokumentácie 
2 000 400 0 400 

V 1. polroku neboli čerpané finančné prostriedky. V 2. polroku budú finančné prostriedky 

čerpané podľa potreby na zabezpečenie doplatenia zadržanej čiastky za spracovanie 

projektových dokumentácií dopravných stavieb v zmysle príslušných uzatvorených zmlúv s 

projektantmi. 

 

 rekonštrukcia mosta na 

Radlinského ulici (most pri 

Benolákovej bráne) 

20 000 20 000 0 50 000 

V 1. polroku neboli čerpané finančné prostriedky. Na základe výsledkov súťaže pre 

spracovateľa projektovej dokumentácie mosta pri Bernolákovej bráne (súťaž zrušená pre 

nedostatok finančných prostriedkov v položke) je navrhované  rozpočtovanú položku navýšiť 

o 30 000 eur. 

 

 diagnostika mosta 

Mikovíniho ulica 
5 000 5 000 0 5 000 

V 1. polroku neboli čerpané finančné prostriedky. Objednanie diagnostiky mosta je 

naplánované v priebehu 2. polroka. 

 

 parkoviská 5 000 5 000 0 5 000 

 ostatné parkoviská 5 000 5 000 0 5 000 
V 1. polroku neboli čerpané finančné prostriedky. Zo záverov rokovaní komisií dopravy 

a verejnoprospešných služieb boli vybrané 3 lokality, pre ktoré budú spracované dokumentácie 

pre stavebné povolenia (Tamaškovičova č. 15, Špačinská č. 2-40, gen. Goliána č. 24-25). 

 

1.1.2.2 Realizácia 2 286 000 2 055 150 196 808 2 046 700 
 

 miestne komunikácie 1 925 000 1 595 000 80 262 1 600 000 

 

 rekonštrukcia miestnych 

komunikácií a chodníkov 
110 000 85 000 0 85 000 

Realizácia rekonštrukcií, resp. stavebných úprav pôvodných stavieb (komunikácií) je 

plánovaná priebežne v 2. polroku na základe odporúčania dopravnej komisie a z hľadiska 

priorít týkajúcich sa zlého konštrukčne - technického stavu komunikácií na území mesta. 

 

 pešia zóna - rekonštrukcia 1 500 000 1 215 000 80 142 1 315 000 
Finančné prostriedky boli použité na realizáciu stavebných prác na I. etape úpravy verejných 

priestorov Hlavnej ulice v Trnave. Súčasťou týchto prác bolo vytýčenie 5 hlavných 

vytyčovacích bodov pre zhotoviteľa stavby potrebných k realizácii stavebných prác 

a doplatenie 10 % z ceny projektových prác. 
Do aktualizácie rozpočtu je navrhované položku navýšiť o 100 000 eur na práce vykonané 
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naviac, vrátane doplnenia 9 kusov stromov. 

 

 dobudovanie miestnej 

komunikácie Pri kalvárii 
65 000 45 000 0 0 

Vzhľadom k prebiehajúcemu usporiadavaniu majetkovo – právnych vzťahov k pozemkom pod 

plánovanou stavbou, následne vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia je 

možné uvažovať s realizáciou stavby v roku 2014. 

 

 rekonštrukcia miestnej 

komunikácie Rajčurská 
250 000 250 000 120 200 000 

Vo vypracovanom projekte bolo potrebné zohľadniť vybudovanie chodníka a dopracovať 

výkaz výmer. Čerpaná suma bola vyplatená projektantovi za dopracovanie projektovej 

dokumentácie. Nakoľko cena diela úspešného uchádzača je nižšia ako bol predpoklad, je 

navrhované rozpočet znížiť na 200 tis. eur. 

 

 križovatky 30 000 30 000 29 986 30 000 

 stavebné úpravy križovatky 

Nerudova - Bratislavská 
30 000 30 000 29 986 30 000 

V 1. polroku bola zrealizovaná stavebná úprava križovatky v celkovej hodnote 29 986 eur. 

Dôvodom bola vysoká intenzita dopravy a preťažená dopravná sieť mesta tranzitnou nákladnou 

dopravou. Odklonenie nákladnej dopravy, ktorá nemá v meste zdroj alebo cieľ, si vyžadovala 

čiastkový krok v podobe stavebnej úpravy (zväčšenia) smerového oblúka križovatky Nerudova 

- Bratislavská, vybudovanie dopravných ostrovčekov a bezbariérových spoločných chodníkov 

pre peších a cyklistov a osadenia vodiacich a varovných prúžkov pre slabozrakých. 

 

 chodníky a cyklochodníky 70 000 159 000 65 170 149 000 

 prepojovací cyklochodník 

Bernolákov sad – Park J. 

Kráľa 

70 000 70 000 0 70 000 

V 1. polroku neboli čerpané finančné prostriedky. V súčasnosti je akcia v procese verejného 

obstarávania a bude realizovaná v druhej polovici roka 2013. 

 

 cyklochodník T. Vansovej – 

II. etapa 
0 80 000 65 170 70 000 

Realizácia bola presunutá z roku 2012 z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok. 

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu vrchnej stavby cyklochodníka v celej trase 

pozostávajúcu z obaľovaného kameniva farebného asfaltobetónu, vodorovného a zvislého 

dopravného značenia, bezbariérových úprav prechodov a prejazdov s doplnením vodiacej 

dlažby pre nevidiacich a slabozrakých, realizácia výstražného značenia na stĺpoch elektrických 

rozvodov. Stavba bola zrealizovaná v 1. polroku. Uhradené budú už len výdavky spojené 

s výsadbou zelene, preto je v aktualizácii navrhované upraviť rozpočet na 70 tis. eur. 

 

 prepojovací cyklochodník 

Trstínska - Pri kalvárii 

0 9 000 0 9 000 

Cieľom realizácie je pokračovať v koncepcii rozvoja cyklotrás v meste Trnava a zabezpečiť 

prepojenie cyklotrás ulíc Cukrová a Terézie Vansovej. V súčasnosti je v trase vedený chodník 

pre peších šírky 2 m. Pôvodný zámer počítal s vytvorením prepoja pre cyklistov iba 

dopravným značením a využitím pôvodného chodníka pre peších. Takéto riešenie v súčasnosti 

s prihliadnutím na príslušné normy nepostačuje pre zriadenie cestičky pre chodcov aj cyklistov. 

Pre zriadenie cyklistického prepoja ulíc Cukrová a Terézie Vansovej je potrebné stavebnými 

úpravami rozšíriť pôvodný chodník pre peších zo súčasných 2 m na 3,5 m. Vzhľadom k tomu, 

že realizácia má charakter investičnej akcie, bude stavba financovaná z kapitálových výdavkov 

rozpočtu mesta. 
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 parkoviská 261 000 271 150 21 390 267 700 

 rekonštrukcie parkovísk 81 000 81 000 0 81 000 
V 1. polroku neboli na realizáciu stavieb čerpané žiadne finančné prostriedky. Rekonštrukcie 

parkovísk a stavebné úpravy sú plánované v 2. polroku. 
 

 parkovisko Mozartova 4-9 75 000 95 000 0 95 000 
Na základe vysúťaženia sumy za obe etapy parkoviska bola položka navýšená rozpočtovým 

opatrením o 20 000 eur. Realizácia je plánovaná v druhej polovici roka 2013. 
 

 parkovisko Kamenný mlyn 70 000 70 000 0 70 000 
V 1. polroku neboli na realizáciu stavby čerpané žiadne finančné prostriedky, realizácia je 

plánovaná v mesiaci september 2013. 
 

 parkovisko Spartakovská 

11-19 
25 000 15 150 14 840 15 150 

Finančné prostriedky boli použité na vybudovanie nového parkoviska v počte 20 parkovacích 

miest z betónovej drenážnej dlažby hrúbky 8 cm, súčasne bol vybudovaný aj chodník 

z betónovej dlažby hrúbky 6 cm, okolie parkoviska bolo zatrávnené a vysadené vzrastlé stromy 

v počte 5 kusov. Čerpaná suma (14 840,40 eura) je súčtom ceny realizácie 14 520 eur a 

zostávajúcej sumy za projektovú dokumentáciu (20 %), ktorá bude uhrádená po nadobudnutí 

právoplatnosti stavebného povolenia. 
 

 parkovisko na rohu 

križovatky Veterná-

Olympijská 

10 000 10 000 6 550 6 550 

Výstavba parkoviska pozostávala z vybudovania siedmych parkovacích miest z drenážnej 

dlažby a bola ukončená v 1. polroku. 
 

1.1.2.3 Dopravné značenie 6 000 6 000 6 000 6 000 
 

V 1. polroku bolo na základe dopravného určenia (odklon tranzitnej nákladnej dopravy z centra 

na komunikácie vyššej triedy za účelom zlepšenia kvality života v meste, zvýšeniu 

priepustnosti celého dopravného systému a zníženie nadmerného poškodzovania miestnych 

komunikácií ťažkou nákladnou dopravou) osadené a vyznačené trvalé dopravné značenie 

na území mesta v hodnote 6 000 eur. 
 

1.1.2.4 Výbory mestských častí 10 000 10 000 1 762 10 000 
 

V 1. polroku bola časť finančných prostriedkov použitá na realizáciou osadenia trvalého 

dopravného značenia odklonu nákladnej dopravy z centra mesta. 
 

1.1.2.5 Ostatné súčasti dopravy 142 000 63 200 4 814 63 200 
 

 stojiská na kontajnery 6 000 7 200 3 815 7 200 

Pôvodný rozpočet bol upravený rozpočtovým opatrením o sumu 1 200 eur. Dôvodom 

navýšenia pôvodného rozpočtu bola realizácia stojiska v súvislosti so zmenou organizácie 

parkovania na ulici Trhová, ktorá si v rámci stavebných úprav vyžiadala premiestniť 

kontajnery na komunálny odpad. V 1. polroku bola časť finančných prostriedkov použitá na 

vybudovanie stojiska pre kontajnery komunálneho odpadu na ulici Trhová. 
 

 autobusové niky – státia, 

optimalizácia MAD – Hlboká II. 

40 000 0 0 0 

Pozemok pod autobusovou zástavkou sa majetkovoprávne usporiadava, preto sa investícia 
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v tomto roku nebude realizovať - dočasne sa vytvorila autobusová zástavka v jednom jazdnom 

pruhu komunikácie. 
 

 autobusové prístrešky – 

optimalizácia MAD 

40 000 0 0 0 

Rozpočtovým opatrením bolo presunutých 40 000 eur na dokončenie rozostavanej stavby 

2. etapy cyklochodníka na ul. T. Vansovej, nakoľko nebol predpoklad realizácie autobusových 

ník a k nim prislúchajúcich autobusových prístreškov v roku 2013. 
 

 informačné systémy pre 

autobusové zastávky 

45 000 45 000 0 45 000 

V 1. polroku neboli finančné prostriedky čerpané z dôvodu prebiehajúceho konania vo veci 

uzatvorenia zmluvy medzi Mestom a spoločnosťou EuroAWK. Na základe definitívnej zmluvy 

bude zrejmé, či sa v 2. polroku vyčlenené finančné prostriedky vyčerpajú na predmetné 

zastávky, alebo toto finančné krytie bude prenesené do podpisovanej zmluvy na EuroAWK. 

 

 stojany na bicykle 10 000 10 000 0 10 000 

V 1. polroku neboli z položky čerpané žiadne finančné prostriedky. V priebehu mesiaca august 

2013 bol vybudovaný prístrešok na stojany pre bicykle a stavebné úpravy nespevnených plôch 

na železničnej stanici. 
 

 mestský informačno-navigačný 

systém (MINS) 

1 000 1 000 999 1 000 

V 1. polroku boli z položky čerpané finančné prostriedky na realizáciu nového MINS v počte 

14 bodov v lokalite IBV Za traťou – IV. etapa. 
 

1.1.2.6 Parkovacia služba 33 000 58 000 0 58 000 
 

 výmena elektronického 

zariadenia v automatoch 

CALE_MP_102 

33 000 58 000 0 58 000 

V 1. polroku neboli z položky čerpané žiadne finančné prostriedky. Upgrade starých 

automatov MP102 na nové kompatibilné s technológiou MP104 je v procese realizácie. 

Rozpočtovaná položka bude využitá v 2. polroku. 
 

1.2 Podprogram  MESTSKÁ 
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 

1 200 000 1 200 000 618 484 1 200 000 

 

Ciele podprogramu: 
1. Zvýšiť kultúru cestovania obnovou vozového parku MAD 
2. Optimalizovať sieť liniek MAD 

 
1. Merateľný ukazovateľ Počet novo zaradených autobusov 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota 0 0 6 15 19 0 0 
Skutočná hodnota 6 6 0 0 19 0 0 
Monitorovacia správa: 

V roku 2013 nebola naplánovaná obnova vozového parku MAD. 
 

1.2.1 Bežné výdavky 1 200 000 1 200 000 618 484 1 200 000 
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 úhrada služieb vo verejnom 

záujme 

1 200 000 1 198 800 618 084 1 198 800 

Finančné prostriedky boli vynaložené na úhradu výdavkov za výkony vo verejnom záujme 

mestskej autobusovej dopravy. Časť rozpočtovanej sumy bola rozpočtovým opatrením 

presunutá na novovzniknutú položku „spracovanie dát pre CONMED“. 
 

 spracovanie dát pre CONMED 0 1 200 400 1 200 

Rozpočtová položka vznikla na základe zmluvy o spracovaní dát pre CONMED (program 

slúžiaci na spracovanie dát z palubných počítačov vozidiel MAD). 
 

 

2  Program  ŽIVOTNÉ 

PROSTREDIE 
1 439 027 1 434 909 413 330 1 497 509 

 

Zámer programu: 
Kvalitné životné prostredie a atraktívne príležitosti pre život obyvateľov mesta 

 

2.1  Podprogram ZELEŇ 870 230 883 030 299 994 914 030 
 

Cieľ podprogramu: 
Udržať hygienickú a estetickú funkčnosť verejnej zelene 

 
1. Merateľný ukazovateľ Počet kosieb 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota - - 5 4 4 4 3 
Skutočná hodnota 4,5 5,5 4,5 4,15 4,5 4,5 1 
Monitorovacia správa: 

Merateľný ukazovateľ poukazuje na intenzitu kosenia trávnikových plôch v meste Trnava vyjadrenú 

počtom kosení uskutočnených celoplošne v priebehu vegetačného obdobia. V  1. polroku sa plochy 

trávnikov pokosili v máji celoplošne 1x (centrálna mestská zóna 2x) - uhradené v 1. polroku a v mesiaci 

jún bola začatá druhá kosba – položka bude čerpaná až v 2. polroku. 

 

2. Merateľný ukazovateľ Počet novovysadených stromov 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota - 0 80 50 20 30 70 
Skutočná hodnota 19 161 96 150 78 49 69 
Monitorovacia správa: 

Predmetom merateľného ukazovateľa je preukázať presné množstvo skutočne vysadených stromov na 

plochách zelene, ktoré má mesto vo vlastníctve a v oprávnenom užívaní. V 1. polroku bolo na celom 

území mesta vysadených 69 odrastených stromov. 
 

3. Merateľný ukazovateľ Plocha udržiavaných kvetinových a kríkových záhonov v m² 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota - - 31 556 31 800 34 000 35 700 42 000 
Skutočná hodnota 28 189 29 285 34 406 36 913 41 900 37 985 38 178 
Monitorovacia správa: 

Predmetom merateľného ukazovateľa je preukázať presnú výmeru kvetinových a kríkových záhonov, 

ktoré mesto ako vlastník a oprávnený správca udržiava tak, aby bol zabezpečený ich rozvoj. V roku 2013 

je udržiavaných 2 498 m² kvetinových záhonov, 30 425 m² kríkových záhonov a 5 255 m² ruží. 
 

2.1.1 Bežné výdavky 842 230 845 030 277 933 845 030 
 

2.1.1.1 Správa zelene 835 570 833 150 277 933 833 150 
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 základná údržba zelene 754 570 752 150 258 986 752 150 

V 1. polroku boli vykonané v rámci údržby verejnej zelene nasledovné pracovné operácie: 

kosenie 1x (centrálna mestská zóna 2x) a v mesiaci jún bola začatá druhá kosba, jarné hrabanie 

trávnikov, rez stromov, krov, živých plotov a ruží, zálievka rastlín, okopávanie a odburinenie 

záhonov kvetín, ruží, krov a solitérnych stromov, zber papierov a nečistôt. Suma 7 616 eur 

pokryla výdavky spojené s odvozom a uložením triedeného biologického odpadu na skládku 

komunálneho odpadu na Zavarskej ceste. Na území mesta bolo v mesiaci máj vysadených do 

záhonov a mobilných nádob 5 611 kusov letničiek v celkovej hodnote 3 460 eur. 
 

 údržba pri PSA 20 000 20 000 0 20 000 

V mesiaci jún bola zrealizovaná prvá kosba - položka bude čerpaná až v 2. polroku. Do konca 

roka budú zrealizované dve kosby všetkých pozemkov vo vlastníctve mesta - v okolí 

prístupových komunikácií k závodu PSA. 
 

 údržba nových investičných 

akcií 

5 000 5 000 0 5 000 

Dreviny (stromy 69 kusov a kry 636 kusov), ktoré boli vysadené v máji 2013 sú intenzívne 

udržiavané a platba bude realizovaná v 2. polroku. 
 

 deratizácia zelene 1 500 1 500 550 1 500 

Na celom území mesta bola vykonaná jarná deratizácia plôch verejnej zelene. 
 

 sanácie, asanácie a havarijné 

stavy drevín 

54 000 54 000 18 397 54 000 

V 1. polroku bolo vyrúbaných 51 kusov suchých, vyvrátených a poškodených drevín (27 kusov 

- Kamenný mlyn lesopark a Kamenný mlyn centrum, 24 kusov – ostatné obvody zelene)a 18 

kusov drevín, o ktorých odstránenie požiadali obyvatelia z dôvodu poškodzovania statiky 

budov a inžinierskych sietí koreňovou sústavou, neprimeraného tienenia obytných miestností, 

spôsobovania zdravotných ťažkostí (alergií) a bolo na ne vydané súhlasné rozhodnutie 

o výrube. Z položky boli uhradené aj náklady spojené s vykonaním chemického ošetrenia 

drevín proti škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému v hodnote 2 412 eur. 
 

 údržba interiérových kvetov 500 500 0 500 

Položka bude čerpaná v 2. polroku. 
 

2.1.1.2 Súťaž o najkrajší balkón 660 660 0 660 
 

Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt pri mestskom zastupiteľstve vyhlásila súťaž: 

„O najkrajšiu kvetinovú výzdobu balkóna 2013“ a „O najkrajšie upravenú predzáhradku 2013“. 

Súťaže boli vyhlásené v mesiaci apríl 2013. Okrem uvedených súťaží komisia vyhlásila pre 

tento rok novú súťaž „O najkrajšiu vertikálnu zeleň – zelený múr a zelený plot v roku 

2013“.Súťaže prebiehajú do 15.10.2013. Vyhodnotenie všetkých súťaží sa uskutoční v mesiaci 

november 2013. 
 

2.1.1.3 Dotácie na ekológiu a životné 

prostredie 
6 000 6 000 0 6 000 

 

Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt pri mestskom zastupiteľstve prerokovala 

predložené žiadosti o dotáciu z rozpočtu Mesta Trnava v oblasti ekológie a životného 

prostredia. Dotácie budú žiadateľom poukázané v 2. polroku. 
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2.1.1.4 Dotvorenie nádvoria radnice 0 5 220 0 5 220 
 

Položka, ktorej cieľom je estetizácia a funkčné rozdelenie radničného nádvoria na časť 

spoločensko-oddychovú a parkovaciu mobilnou zeleňou, bude čerpaná v 2. polroku. 
 

2.1.2 Kapitálové výdavky 28 000 38 000 22 061 69 000 
 

 výsadba stromov 12 000 12 000 9 025 31 000 

V 1. polroku bolo vysadených 69 kusov stromov – 5 kusov Rybníková (hrab), 19 kusov 

Golianova (9 hrab, 10 platan), 8 kusov Komenského (jaseň), 10 kusov park za Daňovým 

úradom (7 okrasná hruška, 3 paulovnia), 3 kusy Hospodárska (jaseň), 5 kusov Hlboká 

(jarabina), 19 kusov Tehelná ( 2 okrasná čerešňa, 2 platan, 1 gledíčia, 14 cypruštek). Ostatné 

stromy budú vysadené v jesennom termíne. 
V aktualizácii je navrhované zvýšenie rozpočtu na jesennú výsadbu stromov o 19 000 eur, 

ktorá je pripravovaná aj vrátane lokalít navrhnutých občanmi mesta na ozelenenie stromami na 

základe výzvy Komisie životného prostredia a prírodných hodnôt mestského zastupiteľstva. 

Zoznam navrhnutých lokalít obsahuje požiadavku na výsadbu stromov na viac ako 70 

lokalitách. 
 

 výsadba trvalkových záhonov 2 500 2 500 0 2 500 

V júni 2013 boli na kruhovej križovatke Zelenečská - Golianova - Mikovíniho založené tri 

trvalkové záhony, kde bolo dohromady vysadených 445 kusov trvaliek. Položka bude čerpaná 

až v 2. polroku. 
 

 výsadba ostatnej zelene 4 000 4 000 2 666 4 000 

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu nových výsadieb, dosadieb neujatých, alebo 

vandalmi zničených rastlín – krov 636 kusov v nasledovných lokalitách mesta: 20 kusov - 

Kollárova (ľubovník bodkovaný), 165 kusov - Univerzitný parčík (krušpán), 225 kusov - 

Parčík za Daňovým úradom (hrab), 25 kusov - J. Slottu (vtáčí zob), 39 kusov– Golianova č. 33 

(tavoľník), 135 kusov - Rybníková (tavoľník), 27 kusov - Morová kaplnka (8 pavinič, 4 

levanduľa, 15 vajgela). 
 

 ozelenenie IBV Za traťou 5 000 5 000 1 445 5 000 

V rámci položky boli v IBV Za traťou vyčistené, upravené a následne zatrávnené plochy 

určené na zeleň - v priebehu apríla 420 m² (položka čerpaná v 1. polroku) a v priebehu júna 

1 500 m² (položka bude čerpaná až v 2. polroku). Ostatné plochy budú upravené na jeseň 2013. 
 

 cyklochodník na ulici Terézie 

Vansovej - alejová výsadba 

1 500 1 500 0 1 500 

Výsadba alejových stromov bude realizovaná na jeseň 2013 ako náhradná výsadba za dreviny, 

ktoré boli z dôvodu výstavby cyklochodníka vyrúbané. 

 

 rekonštrukcia jazierka v Parku 

J. Kráľa 

3 000 3 000 0 3 000 

V 2. polroku budú uhradené práce spojené s rekonštrukciou jazierka, ktorej predmetom je 

vybudovanie prípojok inžinierskych sietí, osadenie filtrov a čerpadiel, spevnenie dna a brehov 

jazierka a osadenie vodných rastlín. 

 

 revitalizácia areálu Kamenný 

mlyn - 2.etapa, sanácia 

a asanácia drevín 

0 10 000 8 925 10 000 

Finančné prostriedky boli použité na výrub 16 kusov stromov v areáli Kamenného mlyna 



16-2/1/35 

 Rozpočet 2013 v eurách 

 schválený upravený plnenie 

k 30.6. 

2.aktualizácia 

 

 

v blízkosti amfiteátra. Výrub stromov bol zrealizovaný v súlade s projektovou dokumentáciou 

„Revitalizácia areálu Kamenný mlyn – 2. etapa“. Na výrub boli navrhnuté dreviny so zlým 

zdravotným stavom, resp. tie, ktoré bránili realizácii rekonštrukcie amfiteátra. 
 

 Trojičné námestie - výsadba 

stromov 

0 0 0 12 000 

Na základe občianskych iniciatív a prísľubu vedenia mesta na tlačovej konferencii dňa 

17.7.2013 bude na Trojičné námestie vysadených minimálne 7 kusov kvalitných odrastených 

listnatých stromov. Rozpočet počíta s výsadbou takej veľkosti stromov s koreňovým zemným 

balom, ktoré budú proporčne primerané k veľkosti námestia. Súčasťou budú aj práce a dodávka 

všetkých pomocných materiálov. 
 

2.2  Podprogram  

HUMANIZÁCIE OBYTNÝCH 

SÚBOROV 

389 000 375 000 5 432 406 600 

 

Cieľ podprogramu: 
Zlepšiť podmienky bývania obyvateľov mesta v obytných súboroch 

 
1. Merateľný ukazovateľ Plocha upraveného priestoru v obytných súboroch v m² 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota - - 42 000 18 000 5 850 0 3 900 
Skutočná hodnota 0 1 825 2 734 2 000 1 000 0 0 
Monitorovacia správa: 

Predmetom merateľného ukazovateľa je preukázať veľkosť výmery zveľadeného a zrevitalizovaného 

územia, ktoré mesto v prostredí obytných súborov funkčne a esteticky upraví. Pre rok 2013 je plánované 

jesenné ozelenenie stromami trávnatej plochy o výmere 3 900 m² v rámci projektu "humanizácia 

Spartakovská 11-19". 

 
2. Merateľný ukazovateľ   Plocha novoupravených území pre oddychovo-rekreačné využitie v 

m² 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota - - 85 000 149 100 22 000 9 340 36 619 
Skutočná hodnota - - 663 0 21 500 7 556 0 
Monitorovacia správa: 

Predmetom merateľného ukazovateľa je preukázať veľkosť výmery územia, ktoré mesto upraví alebo 

novo vytvorí za účelom oddychovo-rekreačného využívania obyvateľmi. V 1. polroku prebiehali 

projekčné práce pre plánovanú investíciu "park L. van Beethovena – herný areál" a práce na obnove 

amfiteátra v lokalite Kamenného mlyna, ktoré budú ukončené v 2. polroku. 

 

2.2.2 Kapitálové výdavky 389 000 375 000 5 432 406 600 
 

2.2.2.1 Projektová dokumentácia 21 000 17 580 960 16 384 
 

 humanizácia obytných súborov 8 500 8 500 0 7 304 

 humanizácia OS Linčianska 5 000 5 000 0 5 000 
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu bude obstaraná v 2. polroku. 

 

 humanizácia Spartakovská 

11-19 (podrobná štúdia 

s výkazom výmer) 

3 500 3 500 0 2 304 

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu bola obstaraná a odovzdaná 

mestu na začiatku 2. polroku v hodnote 2 304 eur. Odovzdaním projektu je táto finančná 
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čiastka konečná. Ušetrené finančné prostriedky v hodnote 1 196 eur boli presunuté 

rozpočtovým opatrením na rozpočtovú položku „humanizácia Spartakovská 11-19“ v časti 

2.2.2.2 Realizácia. 
 

 parky, parčíky a detské ihriská 11 000 8 200 960 8 200 

 park L. van Beethovena – 

herný areál 
11 000 8 200 960 8 200 

Finančné prostriedky boli použité na úhradu geodetických prác - polohopisné a výškopisné 

zameranie územia budúceho umiestnenia herného areálu. Spracovaná bola účelová mapa, 

zoznam súradníc a výšok. Výstup od geodeta slúžil ako podklad pre spracovateľa projektovej 

dokumentácie investičnej akcie. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s realizačnou 

podrobnosťou bola už obstaraná a odovzdaná mestu s tým, že úhrada v hodnote 7 200 eur bude 

zrealizovaná v 2. polroku. Projekt sa stane podkladom pre výberové konanie a realizáciu prvej 

etapy spádovej hernej a oddychovej zóny v obytnom súbore Prednádražie. 
 

 zeleň športovo-rekreačných 

plôch 

1 500 880 0 880 

 doplatok projektovej 

dokumentácie 

z predchádzajúceho roka 

1 500 880 0 880 

Navrhované finančné prostriedky budú použité na úhradu zmluvne viazaných finančných 

prostriedkov za spracovanie projektovej dokumentácie v predchádzajúcich rokoch. 
 

2.2.2.2 Realizácia 368 000 357 420 4 472 390 216 
 

 humanizácia obytných súborov 8 000 8 000 0 9 196 

 humanizácia Spartakovská 

11-19 
8 000 8 000 0 9 196 

Podľa projektovej dokumentácie sú náklady na dodávku a výsadbu stromov vyčíslené na cca 

13 tis. eur. Rozpočtovým opatrením boli finančné prostriedky presunuté z rozpočtovej položky 

2.2.2.1 Projektová dokumentácia „humanizácia Spartakovská 11-19“. Je predpoklad, že 

obstaraním stromov elektronickou aukciou, prípadne menšími veľkosťami niektorých stromov 

sa dosiahne mestom rozpočtovaný náklad. 
 

 parky, parčíky a detské ihriská 160 000 160 620 2 952 192 220 

 revitalizácia parčíka na 

Okružnom námestí 
10 000 10 000 0 0 

Po prehodnotení investičných priorít mesta je navrhované akciu z rozpočtu vyradiť. 
 

 Univerzitný parčík – 2. 

etapa 
60 000 60 000 2 952 6 600 

Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu 1. splátky údržby zelene, ktorá bola v parčíku  

vysadená v  zmysle zmluvy o dielo. So zhotoviteľom stavby sú zazmluvnené práce pre rok 

2013 v hodnote 6 600 eur. Vzhľadom k tomu, že doposiaľ nie sú v území parčíka doriešené 

majetkovoprávne vzťahy, nie je predpoklad realizácie 2. etapy projektu v roku 2013. 
 

 Univerzitné námestie – 

obnova verejného priestoru 
40 000 40 000 0 40 000 

Finančné prostriedky neboli v 1. polroku čerpané. V roku 2013 je naplánovaná realizácia prvej 

etapy obnovy povrchov, mobiliáru a zelene medzi objektmi Univerzitného kostola a bývalou 

Lekárskou fakultou. 
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 park na Ulici Ludvika van 

Beethovena – herný areál 
50 000 50 000 0 145 000 

Finančné prostriedky neboli zatiaľ čerpané. V súčasnosti prebieha vyjadrovanie dotknutých 

správcov sietí k spracovanej projektovej dokumentácii a príprava na zabezpečenie verejného 

obstarania na výber dodávateľa. Projektová dokumentácia člení riešené územie na 4 etapy, 

ktoré sa dajú realizovať aj jednotlivo. 
Náklady rozpočtované projektom sú nasledovné: 

1. etapa - zóna pre deti do 6 rokov a piknik zóna 143 tis. eur, 
2. etapa - zóna pre deti do 12 rokov a pre mladých 138 tis. eur, 

3. etapa - oddychová zóna 66 tis. eur, 
4. etapa - exteriérová fitnes dráha 49 tis. eur. 

Vzhľadom k tomu, že územie, na ktorom je navrhnutá 1. etapa projektu je z hľadiska 

využívanosti obyvateľmi sídliska mimoriadne atraktívne, je navrhované  zrealizovať celú 1. 

etapu podľa projektu v 2. polroku. Dobudovanie herného areálu je predpokladané v roku 2014. 

 

 parčík za Daňovým úradom, 

realizácia studne–závlahový 

systém 

0 620 0 620 

Finančné prostriedky neboli v 1. polroku čerpané. Suma 620 eur je zádržné 10 % zo 

zrealizovaného diela, ktoré bude zhotoviteľovi uhradené až po nadobudnutí právoplatnosti 

kolaudačného rozhodnutia. 
 

 zeleň športovo-rekreačných 

plôch 

200 000 188 800 1 520 188 800 

 revitalizácia areálu 

Kamenný mlyn 2. etapa - 

amfiteáter 

200 000 188 800 1 520 188 800 

Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie 80 % ceny projektovej dokumentácie pre 

stavebné povolenie, realizáciu verejného osvetlenia a ozvučenia, geodetických prác a prác za 

realizáciu kontrolných sond v riešenom území. Toho času prebiehajú na území rekonštrukčné 

práce podľa platnej zmluvy o dielo. 
 

2.3  Podprogram  

ÚZEMNOPLÁNOVACIE 

DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE 

46 000 46 000 11 392 46 000 

 

Cieľ podprogramu: 
Spodrobniť a prehĺbiť územnoplánovacie podklady a dokumentáciu ako nástroj pre riešenie 

vybraných projektov 
 

1. Merateľný ukazovateľ Počet vybraných projektov 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota - - 5 6 5 4 3 
Skutočná hodnota 8 8 3 5 8 6 3 
Monitorovacia správa: 

Predmetom merateľného ukazovateľa je zistiť množstvo (počet v kusoch) územnoplánovacích 

dokumentácií a podkladov, ktoré mesto zabezpečuje pre aktuálne riešené územia. V 1. polroku mesto 

Trnava zabezpečilo: 

- 2 územnoplánovacie dokumentácie (2 zmeny územného plánu), 
- 1 územnoplánovací podklad. 
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2.3.1 Bežné výdavky 41 000 41 000 10 392 41 000 

 

 zmeny Územného plánu Mesta 

Trnava 

20 000 30 000 7 992 30 000 

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie aktualizácie územného plánu mesta,  

aktualizácie územného plánu centrálnej mestskej zóny a zmien územného plánu Mesta Trnava 

v zmysle platnej legislatívy. 
Z čerpaných finančných prostriedkov bolo zabezpečené: 
- zhotovenie zmien územného plánu Mesta Trnava (aktualizované znenie 2009) 

- L/2012 – Parkovací dom Na hlinách (4 800 eur), 
- M/2012 – Rozšírenie funkcie bývania o podnikateľské aktivity nenarušujúce priľahlé     

obytné priestory v lokalite Coburgova (1 596 eur), vrátane vysvetlenia na prerokovaní a 

spolupráce pri vyhodnotení pripomienok. 
- vyhodnotenie a prerokovanie, spracovanie údajov a úprava Aktualizácie zásad na ochranu a 

regeneráciu územia Mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava, zhodnotenie pripravovanej 

investičnej výstavby v dotknutom území (1 596 eur). 
 

 strategické environmentálne 

posudzovanie (SEA) 

5 000 5 000 2 004 5 000 

Finančné prostriedky boli čerpané na spracovanie oznámenia o strategickom dokumente 

k zmenám územného plánu mesta Trnava (aktualizované znenie 2009): 

- L/2012 - Parkovací dom Na hlinách, 
- M/2012 – Rozšírenie funkcie bývania o podnikateľské aktivity nenarušujúce priľahlé 

obytné priestory v lokalite Coburgova. 
 

 environmentálne posudzovanie 

(EIA) 

10 000 0 0 0 

Finančné prostriedky boli plánované ako rezerva pre vypracovanie zámeru, prípadne správy 

o hodnotení alebo odborného posudku k možnej navrhovanej činnosti v zmysle platnej 

legislatívy o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorá sa mohla vyskytnúť v priebehu 

roka 2013. Vzhľadom k tomu, že sa v 1. polroku takéto požiadavky nevyskytli a potreba 

finančných prostriedkov sa na daný účel nepredpokladá ani v 2. polroku, boli finančné 

prostriedky v hodnote 10 000 eur presunuté do položky "zmeny Územného plánu mesta 

Trnava". 
 

 dopadové environmentálne 

štúdie 

2 000 2 000 0 2 000 

Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku na obstaranie hydrogeologického prieskumu 

v území plánovanej stavby „Obytná zóna Trnava – Rybník“. 

 

 štúdie, vizualizácie, posudky pre 

územné plánovanie 

3 000 3 000 0 3 000 

V 2. polroku je plánované obstaranie vizualizácií Trojičného námestia pre overenie projektovej 

dokumentácie, ktorá bude vypracovaná pod názvom „Rehabilitácia Trojičného námestia“. 

 

 štúdie, expertízy, posudky pre 

životné prostredie 

1 000 1 000 396 1 000 

Obsahom položky je vypracovanie posudkov a meraní pre potreby odboru stavebného 

a životného prostredia, ktoré sú nevyhnutnými podkladmi v procese rozhodovania v súlade so 

stavebným zákonom, zákonom o ochrane prírody a krajiny, zákonom o vodách a zákonom 

o ovzduší. V 1. polroku bol vypracovaný znalecký posudok „Tomografické posúdenie stromov 

na Univerzitnom námestí a stromov v Kamennom mlyne“ v sume 180 eur a posudok  
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„Tomografické posúdenie líniovej výsadby lipy malolistej na Ulici Š. Moyzesa“ v sume 

216 eur. 

 

2.3.2 Kapitálové výdavky 5 000 5 000 1 000 5 000 

 

 pasport zelene 5 000 5 000 1 000 5 000 

V rámci položky boli zaplatené prípravné práce súvisiace s realizáciou pasportizácie zelene 

v obvode zelene č. 2 Vozovka II. časť. Pasport zelene sa bude realizovať v druhej polovici roka 

a ostatné finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku. 
 

2.4  Podprogram  

PRENESENÝVÝKON ŠTÁTNEJ 

SPRÁVY 

78 349 75 431 70 620 75 431 

 

2.4.1 Bežné výdavky 78 349 75 431 70 620 75 431 

 

 stavebný úrad Trnava 62 652 62 652 61 584 62 652 

 stavebný úrad Zavar 2 196 2 196 2 088 2 196 

 špeciálny stavebný úrad pre 

miestne komunikácie a účelové 

komunikácie Trnava 

3 515 3 515 0 3 515 

 špeciálny stavebný úrad pre 

miestne komunikácie a účelové 

komunikácie Zavar 

120 120 0 120 

 starostlivosť o životné 

prostredie 

9 866 6 948 6 948 6 948 

 

2.5  PROJEKTY 55 448 55 448 25 892 55 448 
 

Bežné výdavky 55 448 55 448 25 892 55 448 
 

 CircUse 53 448 53 448 23 892 53 448 

 vlastné zdroje 11 550 11 550 0 11 550 
 grantové zdroje 41 898 41 898 23 892 41 898 

Výdavky boli použité na realizáciu aktivít projektu a ich propagáciu, na projektový manažment 

a cestovné náhrady, ktoré súviseli s účasťou na pracovnom stretnutí projektového tímu v 

Poľsku. Výdavky boli financované z finančných prostriedkov poukázaných ako refundácia 

v 1. polroku. 
 

 Mestá odolné na dopady zmeny 

klímy – trnavská inšpirácia 

2 000 2 000 2 000 2 000 

 vlastné zdroje 2 000 2 000 2 000 2 000 

 grantové zdroje 0 0 0 0 
Finančné prostriedky boli použité na úhradu finančnej spoluúčasti mesta Trnava na realizácii 

a financovaní projektu na základe partnerskej zmluvy s Karpatským rozvojovým inštitútom. 
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3  Program  ODPADOVÉ 

HOSPODÁRSTVO 
5 604 348 5 634 070 2 127 572 4 830 680 

 

Zámer programu: 
Efektívny a hospodárny zber, preprava a zneškodňovanie odpadov a podpora rozvoja 

environmentálneho povedomia občanov mesta Trnava 
 

Ciele programu: 
1. Znižovať množstvo všetkých druhov vyprodukovaného odpadu 
2. Eliminovať zakladanie čiernych skládok 
3. Zvyšovať environmentálne povedomie občanov 
4.   Maximalizovať množstvo vyseparovaných komodít odpadov 

 
1. Merateľný ukazovateľ Celkové množstvo vyprodukovaného odpadu v tonách 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota 50 000 50 000 50 000 50 000 40 000 40 000 40 000 
Skutočná hodnota 44 694 34 324 34 584 39 335 37 405 32 902 14 966 
Monitorovacia správa: 

Celkové množstvo vyprodukovaného odpadu je k 30.6.2013 v rámci plánovanej hodnoty. 
 

2. Merateľný ukazovateľ Celkové náklady vynaložené na likvidáciu čiernych skládok v 

eurách 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota 33 194 33 194 28 214 30 000 35 000 36 670 30 000 
Skutočná hodnota 23 112 32 127 31 649 63 319 21 922 47377 32 448 
Monitorovacia správa: 

V 1. polroku náklady na likvidáciu čiernych skládok výrazne prekročili celoročne plánovanú výšku. 

Z tejto sumy bolo na čistenie Coburgovej ulice vynaložených 7 901 eur. 

 
3. Merateľný ukazovateľ Podiel vyseparovaného množstva odpadu v kg na obyvateľa 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota 18 22 27 28,7 29 29 29,7 
Skutočná hodnota 17,47 20,29 25,49 21,84 24,59 29,26 14,95 
Monitorovacia správa: 

Podiel vyseparovaného množstva odpadu na obyvateľa je k 30.6.2013 v plánovanej výške. 

 
4. Merateľný ukazovateľ Celkové množstvo vyseparovaného odpadu podľa komodít 

v tonách 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota 1 100 1 400 1 800 1 900 1 950 1 950 2 000 
Skutočná hodnota 1 153 1 339 1 685 1 444 1 607 1 990 970 
Monitorovacia správa: 

Celkové množstvo vyseparovaného odpadu je k 30.6.2013 v plánovanej výške. 

 

3.1 Bežné výdavky 2 260 200 2 286 087 1 126 622 2 495 249 

 

 zber, preprava 

a zneškodňovanie komunálneho 

odpadu 

2 249 000 2 282 887 1 126 328 2 493 887 

V rámci tejto položky sú zahrnuté výdavky na: 
 zber z domácností a firiem 1 275 000 1 273 887 639 340 1 403 887 

Náklady na zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu z rodinných domov, bytových 
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domov a podnikateľských subjektov v meste Trnava sú priamo úmerné počtu obyvateľov 

a množstvu prevádzok nachádzajúcich sa na území mesta Trnava. Zber zmesového 

komunálneho odpadu sa z rodinných domov uskutočňuje prostredníctvom 110, 120 alebo 240 

litrových zberných nádob. Ich veľkosť a počet je priamo závislý od počtu obyvateľov, ktorým 

dané nádoby prináležia. U rodinných domov sa zber zmesového komunálneho odpadu 

uskutočňuje raz za 14 dní. Zber komunálneho odpadu z bytových domov sa uskutočňuje 

v drvivej väčšine prípadov z 1 100 litrových zberných nádob. Ich počet je taktiež priamo 

závislý od počtu obyvateľov, ktorým dané nádoby prináležia. U bytových domov je frekvencia 

vývozu nádob trikrát týždenne, avšak vyskytujú sa aj ojedinelé prípady kde sa zvoz 

uskutočňuje raz, príp. dva razy do týždňa. Veľkosť zbernej nádoby a frekvencia jej zvozu 

u podnikateľského subjektu je priamo závislá od činnosti, ktorú podnikateľský subjekt 

vykonáva. Na základe odhadu vývoja výdavkov v doterajšej fakturácii za rok 2013 na zber 

odpadu z domácností a firiem je v aktualizácii navrhované zvýšenie rozpočtu o 130 tis. eur. 
 

 zákonný poplatok 86 000 86 000 27 235 86 000 
Uvedená položka predstavuje náklady na uloženie zmesového komunálneho odpadu 

vyprodukovaného v rodinných domoch, bytových domoch a podnikateľských subjektoch 

v meste Trnava. Výška zákonného poplatku za uloženie odpadu je priamo úmerná množstvu 

ukladaného odpadu na skládke. V zmysle §4, ods. 3 zákona č.17/2004 Z. z. o poplatkoch za 

uloženie odpadov sú príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku príjmom rozpočtu 

obce, v ktorej katastrálnom území sa skládka nachádza, teda príjmom Mesta Trnava. 
 

 zberné dvory 400 000 400 000 136 701 300 000 
Zberné dvory na území mesta Trnava poskytujú svojim občanom bezplatnú službu. 

V súčasnosti je v meste Trnava spoločnosťou .A.S.A. Trnava spol. s r.o. prevádzkovaných šesť 

zberných dvorov. V septembri je plánované otvoriť zberný dvor v Modranke. Zberné dvory sú 

rozmiestnené rovnomerne po celom území mesta. Ich hlavnou úlohou je predísť vzniku 

divokých skládok. Každoročne sa upravuje ich prevádzková doba tak, aby poskytli občanovi 

službu v čo najvyššom komforte. Náklady na prevádzku zberných dvorov sú priamo úmerné od 

celkového množstva a druhu odovzdaného odpadu a na základe vývoja výdavkov od začiatku 

roka je navrhované v aktualizácii znížiť rozpočet o 100 tis. eur. 
 

 malé smetné koše 61 000 61 000 35 017 77 000 
V súčasnosti sa v meste Trnava nachádza 818 kusov malých smetných nádob. Frekvencia ich 

výsypu a taktiež aj ich počet je priamo úmerný od lokality, kde sa malé odpadové koše 

nachádzajú. Výsyp malých smetných nádob sa v centre mesta v letných mesiacoch uskutočňuje 

dvakrát denne, v iných lokalitách postačuje výsyp raz týždenne. Počet malých smetných nádob 

je upravovaný podľa požiadaviek občanov, výborov mestských častí a Mesta Trnava. 

V uvedenej položke sú započítané taktiež aj náklady na výsyp košov na psie exkrementy. 

V súčasnosti sa na území mesta nachádza 42 kusov takýchto košov s frekvenciou výsypu  

dvakrát do týždňa. Na malých smetných nádobách je v súčasnosti páchaná značná miera 

vandalizmu. Na základe doterajšieho vývoja výdavkov je v aktualizácii navrhnuté zvýšenie 

rozpočtu o 16 tis. eur. 
 

 odvoz veľkokapacitných 

kontajnerov 
24 000 24 000 13 247 28 000 

Náklady na odvoz veľkokapacitných kontajnerov z firiem sú priamo závislé od počtu 

a frekvencie zvozu kontajnerov,  ktoré si podnikateľské subjekty podnikajúce na území mesta 

Trnava zvolia ako variant zbernej nádoby. Do tejto položky sú zahrnuté taktiež náklady na 

odvoz veľkokapacitných kontajnerov z Coburgovej ulice. Na základe doterajšieho vývoja 

výdavkov je v aktualizácii navrhnuté zvýšenie rozpočtu o 16 tis. eur. Na základe doterajšieho 

vývoja výdavkov je v aktualizácii navrhnuté zvýšenie rozpočtu o 4 tis. eur. 
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 divoké skládky 24 000 24 000 32 448 44 000 
Náklady na odstraňovanie divokých skládok na území mesta Trnava v 1. polroku dosiahli 

výšku 32 448 eur. Z tejto sumy bolo na čistenie Coburgovej ulice vynaložených 7 901 eur. 

Vzhľadom na skutočnosť, že Mesto Trnava eviduje zvýšený výskyt tvorby divokých skládok, 

bude potrebné v 2. polroku zabezpečiť odstránenie týchto skládok. Z tohto dôvodu je 

v aktualizácii navrhnuté zvýšenie rozpočtu o 20 tis. eur. 
 

 separovaný zber druhotných 

surovín 
335 000 335 000 168 811 350 000 

Finančné prostriedky boli vynaložené na zber a prepravu druhotných surovín v meste Trnava. 

Separovaný zber sa v rodinných domoch v meste Trnava uskutočňuje prostredníctvom 

vrecového systému, v lokalite Špíglsál II prostredníctvom zberných nádob. Zber sa 

uskutočňuje jedenkrát za štyri týždne. Separovaný zber z bytových domov sa uskutočňuje 

prostredníctvom 1 100 litrových nádob. Papier, plasty, tetrapaky a plechovky sa zbierajú do 

jednej a tej istej nádoby. Dôvodom zberu viacerých komodít do jednej nádoby je skutočnosť, 

že Mesto Trnava disponuje dotrieďovacou linkou. Tá sa nachádza na Zavarskej ceste v Trnave 

a jej výstavba bola spolufinancovaná za pomoci Recyklačného fondu. Zber uvedených komodít 

z bytových domov sa uskutočňuje dvakrát do týždňa. Zber skla sa uskutočňuje prostredníctvom 

špeciálnych zberných nádob (tzv. zvonov). Ich vyťaženosť sa sleduje nepretržite a frekvencia 

ich vývozu je priamo závislá od rýchlosti ich zaplnenia. Aktualizáciu rozpočtu o 15 tis. eur je 

navrhovaná z dôvodu stále sa zvyšujúceho  počtu zberných nádob na triedený zber druhotných 

surovín. 
 

 obsluha zariadenia na 

zhodnocovanie odpadov 
44 000 79 000 73 529 205 000 

Výdavky vynaložené na obsluhu Zariadenia na zhodnocovanie odpadov, tzv. Splíttingu 

predstavujú náklady na elektrickú energiu, obsluhu linky, poistenie a nákup náhradných dielov. 

Vzhľadom na skutočnosť, že doteraz nebol vybraný prevádzkovateľ zariadenia, v návrhu na 

aktualizáciu rozpočtu je navrhované zvýšenie rozpočtu na 205 tis. eur. 
 

 účelová finančná rezerva na 

uzatvorenie, rekultiváciu 

a monitoring skládky odpadov 

10 000 2 000 162 162 

Účelovú finančnú rezervu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky je Mesto Trnava 

povinné vytvárať v zmysle § 22 zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Výška účelovej 

finančnej rezervy je úmerne závislá od množstva uloženého odpadu na skládke. Odvod výšky 

finančnej rezervy za rok 2012 bol realizovaný v roku 2012 a v roku 2013 bol uhradený len 

doplatok vo výške 162 eur. 
 

 informačno-propagačná činnosť 

o odpadoch 

1 200 1 200 132 1 200 

Odbor stavebný a životného prostredia v súčinnosti s odborom dopravy a komunálnych služieb 

zabezpečuje informačno-propagačnú činnosť v oblasti životného prostredia, odpadového 

hospodárstva a separovaného zberu druhotných surovín v meste s cieľom zvýšenia 

informovanosti a environmentálneho povedomia obyvateľstva. V 1. polroku sa z danej položky 

vyčerpalo 132 eur na tlač 5 000 kusov informačných letákov – harmonogram separovaného 

zberu odpadov. 
 

3.2 Kapitálové výdavky 604 600 604 600 270 754 600 

 

 rekultivácia I. kazety skládky 

tuhého komunálneho odpadu 

Zavarská cesta 

600 000 600 000 270 750 000 
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Finančné prostriedky v 1. polroku boli použité na vytýčenie 2 hlavných geodetických bodov 

pre zhotoviteľa stavby k zahájeniu vlastných stavebných prác. 

V súčasnosti prebieha realizácia stavby – I. etapa uzatvorenia a rekultivácie časti skládky 

z dôvodu zhromažďovania kontaminovaných vôd zo zväčšenej plochy zrealizovaného úložiska 

skládky a možnej nedostatočnej kapacity zberných nádrží na túto kontaminovanú vodu. Podľa 

platnej zmluvy o dielo bude stavba ukončená do 30.9.2013. Ostávajúce finančné prostriedky 

budú použité v 2. polroku. 

V dôsledku potreby financovania naviac prác na dotvorení projektovaného profilu telesa 

skládky I. etapy pred samotnou rekultiváciou i potrebou dovozu technologickej zeminy na 

prekrývanie čerstvého komunálneho odpadu na vrchlíku skládky je potrebné zvýšiť výdavky 

o 150 tis. eur (limit čerpania z rekultivačného fondu rozhodnutím ObÚŽP z 23.5.2013 je 

798 739,92 eura). 

 

 skládka odpadu Trnava – 

Zavarská cesta IV. etapa 

4 600 4 600 0 4 600 

V 2. polroku bude uhradená posledná polročná splátka za ošetrovanie sadových úprav 

vykonaných v rámci stavby zrealizovanej v roku 2011. Predmetné ošetrovanie a starostlivosť o 

vysadenú zeleň je zabezpečená v rámci uzatvorenej zmluvy o dielo v dĺžke trvania 2 rokov, t.j. 

do apríla 2013. 
 

3.3  PROJEKTY 2 739 548 2 743 383 1 000 680 1 580 831 
 

Bežné výdavky 90 978 94 813 78 132 94 813 
 

 Skládka odpadu Boleráz - 

rekultivácia 

37 454 40 176 23 495 40 176 

 vlastné zdroje 1 873 4 595 23 495 40 176 

 grantové zdroje 35 581 35 581 0 0 

Bežné výdavky boli použité na riadenie projektu, finančný manažment, manažment 

publicity a zabezpečenie propagácie v lokálnych periodikách. Boli zverejnené 3 

propagačné články k projektu. Bežné výdavky budú uhradené z vlastných zdrojov a 

zahrnuté do záverečnej žiadosti o platbu. Termín ukončenia projektu je august 2013. 

Refundácia je predpokladaná v roku 2014. 
 

 Intenzifikácia separovaného 

odpadu 3. etapa 

53 524 54 637 54 637 54 637 

 vlastné zdroje 5 737 6 850 6 850 6 850 

 grantové zdroje 47 787 47 787 47 787 47 787 
Finančné prostriedky boli použité na nákup 1 204 kusov malých 120 litrových zberných nádob, 

34 kusov sídliskových 1 100 litrových kontajnerov, 27 kusov zvonov na sklo a 20 kusov 

malých košov do centrálnej mestskej zóny. 
 

Kapitálové výdavky 2 648 570 2 648 570 922 548 1 486 018 
 

 Skládka odpadu Boleráz - 

rekultivácia 

2 623 211 2 623 211 898 402 1 461 872 

 vlastné zdroje 138 285 138 285 52 513 138 285 

 grantové zdroje 2 484 926 2 484 926 845 889 1 323 587 
V 1. polroku boli uhradené faktúry za stavebné práce za obdobie november 2012 - máj 2013 a 

za výkon stavebného dozoru. Do konca roku 2012 boli uhradené faktúry za stavebné práce za 

september a október 2012, ktorých úhrada bola predpokladaná až v roku 2013. Ďalej bola 

odpočítaná plánovaná rezerva na nepredvídané výdavky. 
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 Intenzifikácia separovaného 

odpadu 3. etapa 

25 359 25 359 24 146 24 146 

 vlastné zdroje 1 269 1 269 56 56 

 grantové zdroje 24 090 24 090 24 090 24 090 
Výdavky boli vynaložené na obstaranie a nákup 6 kusov veľkokapacitných kontajnerov na zber 

opotrebovaných pneumatík. 
 

 

4  Program  BYTOVÁ 

VÝSTAVBA 
27 651 27 651 10 916 27 651 

 

Zámer programu: 
Vytváranie podmienok pre skvalitňovanie a rozširovanie  bytového fondu na území mesta 

 

Ciele programu: 

1. Koordinovať a spolupôsobiť pri  územno-plánovacej príprave území mesta pre 

rozširovanie bytovej výstavby v rámci reálnych možností územia 
2. Zabezpečiť a udržať regulatívy ÚPN v rozhodovacom procese pre lokality, kde sa plánuje 

bytová výstavba 
 

1. Merateľný ukazovateľ Počet bytových jednotiek financovaných verejnou správou 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota 24 112 0 0 24 0 0 
Skutočná hodnota 24 112 0 0 0 0 0 
Monitorovacia správa: 

V roku 2013 nebolo plánované financovanie bytových jednotiek. 

 
2. Merateľný ukazovateľ Plocha sanovaných priestorov bytových domov v m² 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota - - 9 165 742,5 320 0 0 
Skutočná hodnota - - 9 165 0 742,5 0 0 
Monitorovacia správa: 

V roku 2013 nebolo plánované sanovanie priestorov bytových domov. 

 
3. Merateľný ukazovateľ Počet bytových jednotiek v pripravovanom území bytovej výstavby 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota - - 60 RD 

150 b.j. 
50 RD  
125 b.j. 

60 RD 
125 b.j. 

0 0 

Skutočná hodnota - - 25 RD 
46 b.j. 

52 RD 
164 b.j. 

62 RD 
75 b.j. 

3 BD – 

36 b.j. 

0 0 

Monitorovacia správa: 

Merateľný ukazovateľ nebol pre rok 2013 plánovaný. 

 

4.1 Bežné výdavky 27 651 27 651 10 916 27 651 
 

 agenda ŠFRB 27 651 27 651 10 916 27 651 

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku Štátneho fondu rozvoja bývania. 
 

 



16-2/1/45 

 Rozpočet 2013 v eurách 

 schválený upravený plnenie 

k 30.6. 

2.aktualizácia 

 

 

5  Program  VEREJNÉ 

OSVETLENIE 
818 500 818 500 381 030 860 000 

 

Zámer programu: 
Moderné verejné osvetlenie s efektívnou prevádzkou 

 

Cieľ programu: 
Rekonštruovať, modernizovať a rozširovať sieť verejného osvetlenia v zmysle svetelno-

technického projektu verejného osvetlenia 
 

1. Merateľný ukazovateľ Počet prevádzkovaných svetelných bodov 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota - - 5 810 5 940 6 200 6 165 6 220 
Skutočná hodnota 5 670 5 712 5 940 6 148 6 151 6 207 6 207 
Monitorovacia správa: 

Počtu svetlených bodov ovplyvňuje investičná činnosť – budovanie a dopĺňanie nových svietidiel. Počet 

svetelných bodov je každoročne aktualizovaný v pasporte verejného osvetlenia. V 1. polroku bolo 

prevádzkovaných spolu 6 207 svetelných bodov. 

 
2. Merateľný ukazovateľ Počet zrekonštruovaných a zmodernizovaných svetelných bodov 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota - - 118 55 140 35 65 
Skutočná hodnota 347 148 63 71 134 17 0 
Monitorovacia správa: 

Zámerom rekonštrukcie a modernizácie je úspora elektrickej energie a dosiahnutie lepších svetelných 

pomerov. V 1. polroku neboli zmodernizované žiadne svetlené body. 

 
3. Merateľný ukazovateľ Podiel rekonštrukcie a modernizácie na úspore elektrickej energie 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota - - 0,179 % 0,05 % 1,1 % 0,05% 0,08 % 
Skutočná hodnota 4,73 % 1,98 % 0,094 % 0,066 % 0,107 % 0,025 % 0,00 % 
Monitorovacia správa: 

Úspora v 1. polroku dosiahla hodnotu 0,0 % vzhľadom k tomu, že v 1. polroku neboli zmodernizované 

žiadne svetelné body. 

 
4. Merateľný ukazovateľ Podiel rekonštrukcií súvisiacich s havarijným stavom verejného 

osvetlenia 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota - - 45 % 75 % 50 % 80 % 100 % 
Skutočná hodnota 4,03 % 44,59 % 23,81 % 86 % 42 % 36 % 0 % 
Monitorovacia správa: 

V priebehu 1. polroka neboli z dôvodu havarijného stavu zrekonštruované žiadne svetelné miesta, čo 

predstavuje 0,0 % z celkového plánovaného množstva rekonštrukcií. 

 

5.1 Bežné výdavky 773 000 773 000 381 030 814 500 
 

 údržba verejného osvetlenia 303 000 303 000 135 632 303 000 

Údržbu verejného osvetlenia na území mesta zabezpečuje dodávateľská firma a v rámci údržby 

sú odstraňované poruchy na mestskej sieti verejného osvetlenia, t.j. opravy nefunkčných 

svietidiel, opravy a výmeny krytov svietidiel, výbojok, žiariviek, výmena káblov 

a odstraňovanie porúch na kábloch, na vzdušnom vedení, oprava všetkých častí verejného 

osvetlenia zničených vandalizmom a poškodených pri dopravných nehodách, nátery stožiarov, 

preventívne prehliadky, oprava vianočnej výzdoby a iné výkony súvisiace s každodennou 
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prevádzkou verejného osvetlenia. V 1. polroku boli z tejto položky vyčerpané prostriedky vo 

výške 135 632 eur. 
 

 prevádzka verejného osvetlenia 

(elektrická energia) 

470 000 470 000 245 398 511 500 

V 1. polroku boli za elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením a cestnou svetelnou 

signalizáciou uhradené finančné prostriedky vo výške 245 398 eur. Suma predstavuje úhradu 

doúčtovania za rok 2012 a mesačné zálohové platby uhradené k 30.6.2013.Vzhľadom na 

predpokladané výdavky za elektrickú energiu, ktorých úhrada je realizovaná na základe 

zálohových faktúr, bude potrebné navýšenie finančných prostriedkov v rozpočte o sumu 

41 500 eur z dôvodu, aby bolo zabezpečené finančné pokrytie úhrad zálohových faktúr do 

konca roka 2013. 
 

5.2 Kapitálové výdavky 45 500 45 500 0 45 500 
 

 rekonštrukcia verejného 

osvetlenia 

28 800 28 800 0 28 800 

Z položky neboli v 1. polroku čerpané finančné prostriedky. Úhrada za zrealizované práce 

bude uskutočnená v 2. polroku. 
 

 rozširovanie a realizácia 

nového verejného osvetlenia 

16 700 16 700 0 16 700 

V 1. polroku neboli z položky čerpané žiadne finančné prostriedky. Zrealizované práce budú 

uhradené z rozpočtu až v 2. polroku. 
 

 

6  Program  ULIČNÝ 

MOBILIÁR 
101 280 127 760 57 611 138 760 

 

Zámer programu: 
Kultúrne a optimálne slúžiace verejné zariadenia 

 

Ciele programu: 
1. Zabezpečiť hygienickú  prevádzku verejných WC 
2.   Zabezpečiť pravidelnú údržbu a hygienu detských ihrísk 

 
1. Merateľný ukazovateľ Počet prevádzkovaných verejných WC 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota 5 5 5 5 5 5 5 
Skutočná hodnota 5 5 5 5 5 5 5 
Monitorovacia správa: 

Počet prevádzkovaných verejných WC zostal v 1. polroku nezmenený. 

 
2. Merateľný ukazovateľ Priemerný náklad na údržbu detského ihriska v eurách 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota 553 564 409 397 300 553 553 
Skutočná hodnota 173 183 439 254 366 429 285 
Monitorovacia správa: 

Priemerné náklady na údržbu detského ihriska sú nižšie z dôvodu úsporných opatrení, kedy sa 

vykonávajú iba nevyhnutné opravy zariadení detských ihrísk, aby nedošlo k úrazom detí. 
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3. Merateľný ukazovateľ Počet nových prvkov detských ihrísk 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota - 20 20 0 0 0 0 
Skutočná hodnota 13 6 5 0 0 0 4 
Monitorovacia správa: 

Nové hracie prvky boli osadené z dôvodu rozšírenia detského ihriska v Kamennom mlyne. 

 

6.1 Bežné výdavky 101 280 102 760 57 611 107 760 

 

 verejné WC 35 500 35 500 19 045 35 500 

Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov za prevádzku, údržbu a spotrebované 

energie vo verejných toaletách. 
 

 verejné fontány 9 150 9 150 3 536 14 150 

Náklady na vodné a stočné, elektrickú energiu a nevyhnutnú údržbu fontán pred spustením do 

prevádzky. V aktualizácii je navrhované zvýšenie výdavkov o 5 tis. eur aby mohli byť všetky 

fontány v plnej prevádzke počas letného obdobia. 
 

 detské ihriská 36 000 37 480 23 839 37 480 

Finančné prostriedky boli použité na nevyhnutnú údržbu a prevádzku 97 ihrísk vrátane 34 

pieskovísk nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách mesta – výmena a čistenie piesku, 

premazanie a opravy hracích prvkov, obnova náterov. V zmysle rozhodnutia vedenia mesta 

bolo v mesiaci máj rozšírené detské ihrisko v rekreačnom areáli Kamenný mlyn o 4 kusy 

hracích prvkov. 
 

 dotácia na detské ihrisko Dolné 

bašty 

8 630 8 630 8 630 8 630 

Dotácia bola poskytnutá na úhradu nákladov spojených so zabezpečením prevádzky detského 

ihriska v mesiacoch apríl až október 2013. 
 

 lavičky 10 000 10 000 1 975 10 000 

Finančné prostriedky boli použité na nevyhnutnú údržbu lavičiek, resp. výmenu lavičiek, ktoré 

boli v dezolátnom stave, osadenie alebo odstránenie lavičiek na žiadosť občanov a výborov 

mestských častí. 
 

 uličné tabule a vlajky 2 000 2 000 586 2 000 

Finančné prostriedky boli použité na nákup uličných tabúľ, súpisných a orientačných čísiel na 

označenie budov a ulíc v meste. 
 

6.2 Kapitálové výdavky 0 25 000 0 31 000 

 

 rekonštrukcia WC Radlinského 0 25 000 0 25 000 

V rámci rekonštrukcie pešej zóny nepríde k vybudovaniu nových toaliet, vznikla potreba 

existujúce toalety na Radlinského ulici rekonštruovať z dôvodu ich havarijného stavu. 

V mesiaci august sa spracováva projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu. 

Predpoklad realizácie je v jesenných mesiacoch 2013. 

 

 rehabilitácia Trojičného 

námestia - projekt pre stavebné 

povolenie a realizáciu 

0 0 0 6 000 

Obstaranie projektovej dokumentácie vyplynulo z nutnosti zabezpečiť zjednotenie súčasného  

mobiliáru námestia s mobiliárom práve prebiehajúcej rekonštrukcie pešej zóny Hlavnej ulice. 
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Jedná sa o nové riešenie lavičiek, nádob na odpadky, stĺpov verejného osvetlenia a mobiliáru 

súvisiaceho so zeleňou. Súčasťou projektovej dokumentácie má byť aj architektonické 

dotvorenie ostrovčekov pre zeleň (návrh otvorenia dlažby pre nové ostrovčeky, prispôsobenie 

tvaru existujúcich, opora pre popínavé rastliny a podobne), vrátane návrhu ich úpravy nízkou 

zeleňou. 

 

 

7  Program  SLUŽBY 1 011 817 1 059 817 614 447 1 214 693 
 

Zámer programu: 
Kvalitné komunálne služby a čisté a udržiavané verejné prostredie 

 

7.1  Podprogram  ČISTENIE 

A ÚDRŽBA 
734 686 782 686 585 459 930 986 

 

Ciele podprogramu: 

1. Udržiavať a čistiť verejné priestranstvá 
2. Zabezpečiť celoročnú zjazdnosť, schodnosť a bezpečnosť miestnych komunikácií 

 
1. Merateľný ukazovateľ Dĺžka čistených komunikácií v km 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota - - 242 246 248 259  260 
Skutočná hodnota 242 242 246 247 246,9 259 260 
Monitorovacia správa: 

Strojným čistením komunikácií je zabezpečovaná zjazdnosť komunikácií, zníženie prašnosti, zlepšenie 

estetického vzhľadu a životného prostredia. Nárast dĺžky čistených komunikácií ovplyvňuje investičná 

činnosť mesta – budovanie nových komunikácií ako aj preberanie dokončených investícií od iných 

investorov. V 1. polroku bolo čistenie vykonávané na 260 km miestnych komunikácií. 

 
2. Merateľný ukazovateľ Plocha udržiavaných námestí a parkovísk v m² 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota - - 116 362 117 112 126 237 124 500 125 250 
Skutočná hodnota 116 362 116 362 117 112 123 612 123 612 124 500 125 250 
Monitorovacia správa: 

Čistenie parkovísk je vykonávané ručne aj strojne intenzívne dvakrát ročne – v jarných a jesenných 

mesiacoch, v priebehu roka je vykonávané priebežné dočisťovanie podľa potreby. Námestia v centre 

mesta sú čistené denne. V priebehu 1. polroka bolo čistenie realizované na ploche 125 250m². 

 
3. Merateľný ukazovateľ Náklad na m² bežnej strojovej údržby miestnych komunikácií 

v eurách 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota - - 0,63 0,88 0,80 0,832 0,83 
Skutočná hodnota 0,68 0,61 0,88 0,79 0,87 0,812 0,863 
Monitorovacia správa: 

Plocha strojného čistenia je bežne vykonávaná v šírke cca 1,5 m – 2 m a je závislá od typu čistiaceho 

stroja a záberu zametacích kief. Náklad na 1 m² čistenej komunikácie v 1. polroku predstavuje sumu 

0,863 eura. 

 

7.1.1 Bežné výdavky 734 686 782 686 585 459 930 986 

 

 čistenie a zimná údržba 

miestnych komunikácií 

696 500 744 500 573 407 892 800 
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 čistenie miestnych 

komunikácií 
583 000 434 700 279 536 583 000 

- TT-KOMFORT s.r.o. 500 000 351 700 235 991 500 000 

- .A.S.A. Trnava, s.r.o. 63 000 63 000 29 889 63 000 

- vlastnou technikou 

z projektu Zlepšenie 

kvality ovzdušia 

20 000 20 000 13 656 20 000 

Strojné aj ručné čistenie je vykonávané na základe zmlúv ako aj vlastnou technikou mesta 

zakúpenou v rámci projektu Zlepšenie kvality ovzdušia. V 1. polroku boli na strojné aj ručné 

čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk a námestí vyčerpané finančné  

prostriedky vo výške 279 536 eur. Navýšenie finančných prostriedkov v položke čistenie 

miestnych komunikácií TT-KOMFORT s.r.o. o sumu 148 300 eur je potrebné z dôvodu, aby 

bolo zabezpečené finančné pokrytie výdavkov za čistenie komunikácií do konca roka 2013, 

nakoľko z pôvodne schváleného rozpočtu na čistenie boli finančné prostriedky presunuté do 

položky zimná údržba a boli použité na úhradu zvýšených nákladov za vykonávanie zimnej 

údržby, ktoré spôsobil nepriaznivý vývoj počasia v zimnom období. 
 

 zimná údržba miestnych 

komunikácií 
78 500 205 800 205 741 205 800 

- TT-KOMFORT s.r.o. 23 000 105 200 105 145 105 200 

- .A.S.A. Trnava, s.r.o. 55 500 100 600 100 596 100 600 
Vzhľadom na nepriaznivý vývoj počasia počas zimných mesiacov január až marec boli na 

zimnú údržbu komunikácií – posyp, strojné aj ručné odhŕňanie snehu vyčerpané prostriedky v 

celkovej výške 205 741 eur. 
 

 štátne cesty, ktoré pribudli 

do vlastníctva mesta 
35 000 104 000 88 130 104 000 

- čistenie 20 000 20 000 4 220 20 000 

- zimná údržba 15 000 84 000 83 910 84 000 
Za 1. polrok na čistenie a zimnú údržbu komunikácií, ktoré pribudli do vlastníctva mesta boli 

vyčerpané finančné prostriedky vo výške 88 130 eur, z toho  na čistenie vo výške 4 220 eur 

a na zimnú údržbu vo výške 83 910 eur. 
 

 menšie obecné služby 15 667 15 667 2 825 15 667 

 vlastné zdroje 5 875 5 875 1 575 5 875 

 príspevok z úradu práce 9 792 9 792 1 250 9 792 
Finančné prostriedky z vlastných zdrojov ako aj príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a 

rodiny boli použité na mzdu koordinátora a na oprávnené výdavky spojené s organizovaním 

menších obecných služieb (spotrebný materiál, pracovný odev, pracovná obuv, poistenie). Od 

januára do apríla 2013 pracovalo cca 6 ľudí. 
 

 starostlivosť o odchytené 

zvieratá 

13 200 13 200 5 500 13 200 

Finančné prostriedky boli použité na prevádzku útulku pre túlavé a opustené zvieratá, ktorú na 

základe písomnej dohody zabezpečuje Združenie na ochranu zvierat. 
 

 likvidácia uhynutých zvierat 1 000 1 000 359 1 000 

Z tejto položky v 1. polroku boli uhradené náklady na odstránenie a likvidáciu uhynutých psov 

a mačiek z miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v celkovej výške 359 eur. 
 

 rekreačný areál Kamenný mlyn 3 319 3 319 848 3 319 

Finančné prostriedky boli použité na čistenie centrálnej časti Kamenného mlyna a na 
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starostlivosť o pávy. 
 

 iné služby 5 000 5 000 2 520 5 000 

Finančné prostriedky boli použité na úhradu služieb, ktoré nie sú zahrnuté v ostatných    

položkách programu - nákup nádoby na vysávač psích exkrementov, montáž a demontáž 

vlajok, sáčky a rukavice na psie exkrementy, zrážková voda, čistenie máp 

a informačných  tabuliek, nastavenie spínacích hodín. 
 

7.2  Podprogram  

CINTORÍNSKE SLUŽBY 
168 640 168 640 24 112 168 640 

 

Cieľ podprogramu: 
Zabezpečovať čisté a udržiavané cintoríny 

 
1. Merateľný ukazovateľ Rozloha udržiavaných cintorínskych plôch v m² 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota 96 600 96 600 96 600 102 200 102 200 114 051 114 051 
Skutočná hodnota 96 600 96 600 96 600 114 051 114 051 114 051 114 051 
Monitorovacia správa: 

Rozloha udržiavaných jednotlivých cintorínov je k 30.6.2013 nasledovná: 

 Kamenná cesta  51 262 m², 

 Terézie Vansovej 39 453 m², 

 Evanjelický cintorín 14 364 m², 

 Cintorín v Modranke   8 972 m². 

 
2. Merateľný ukazovateľ Náklad na vyprodukovaný odpad za rok na jedno hrobové miesto 

v eurách 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota - - 1 1,15 1,2 1,2 1,2 
Skutočná hodnota 1,16 1,19 1,1 1,11 1,26 1,26 0,53 
Monitorovacia správa: 

Výška nákladov na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov na jedno hrobové miesto k 30.6.2013 

predstavuje nižšiu čiastku vzhľadom k pôvodnému plánu. 

 
3. Merateľný ukazovateľ Celkový počet hrobových miest 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota - - 14 756 14 728 14 751 17 450 17 500 
Skutočná hodnota 13 980 14 354 14 526 17 288 17 398 17 517 17 587 
Monitorovacia správa: 

Počet hrobových miest bol k 30.6.2013 na jednotlivých cintorínoch nasledovní: 

 Kamenná cesta  5 794 hrobových miest, 

 Terézie Vansovej 8 398 hrobových miest, 

 Evanjelický cintorín 1 809 hrobových miest, 

 Cintorín v Modranke 1 586 hrobových miest. 

 

7.2.1 Bežné výdavky 113 440 113 440 24 112 113 440 
 

 zber, preprava a zneškodnenie 

odpadov 

20 500 20 500 9 348 20 500 

Výdavky boli použité na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov zo všetkých cintorínov na 

území mesta Trnava (cintorín Kamenná cesta, cintorín na ulici Terézie Vansovej, Evanjelický 

cintorín, cintorín Modranka). Uvedené činnosti sú vykonávané v zmysle koncesnej zmluvy. 

Vývoz odpadu sa uskutočňuje prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov. Zber v zmysle 
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koncesnej zmluvy zabezpečuje spoločnosť .A.S.A. Trnava spol. s r.o.. 
 

 energie 5 000 5 000 1 626 5 000 

Finančné prostriedky boli v zmysle koncesnej zmluvy použité na úhradu faktúr za 

spotrebované energie (elektrická energia, plyn, voda) z cintorínov T. Vansovej, evanjelického 

cintorína a cintorína Modranka, ktoré spravuje Mesto Trnava. 
 

 sociálne pohreby 2 700 2 700 758 2 700 

Finančné prostriedky boli použité na uhradenie cintorínskych a pohrebných služieb, ktoré 

súvisia s pochovávaním sociálne odkázaných občanov. Z rozpočtu boli hradené výdavky na 

úhradu pohrebných a cintorínskych služieb pre zomrelých občanov, ktorí nemajú rodiny 

a nezanechali finančné prostriedky na tieto služby. Celkovo boli z uvedenej čiastky 

k 30.6.2013 financované cintorínske a pohrebné služby pre 3 osoby. 
 

 starostlivosť o hroby 

významných osobností 

2 000 2 000 0 2 000 

Z uvedenej položky sa zabezpečuje starostlivosť o hroby významných osobností, ktorá 

predstavuje kosenie a hrabanie plochy, v ktorej sa uvedené hrobové miesta nachádzajú. Táto 

starostlivosť sa realizuje priebežne počas roka, avšak fakturácia sa vykonáva vždy až na záver 

roka. 
 

 príspevok pre Stredisko 

sociálnej starostlivosti 

73 240 73 240 12 380 73 240 

Finančné prostriedky v čiastke 12 380 eur boli vynaložené na úhradu elektrickej energie, vody 

a plynu spotrebovaných na cintoríne Kamenná cesta. Uvedené položky hradí v zmysle dohody 

Stredisko sociálnej starostlivosti, ktorému finančné prostriedky na uvedené položky poukazuje 

Mesto Trnava. 
 

 opravy na cintorínoch 10 000 10 000 0 10 000 

 oprava chodníkov na 

cintoríne T. Vansovej 
10 000 1 400 0 1 400 

 oprava chodníkov na 

cintoríne Kamenná cesta 
0 4 400 0 4 400 

 oprava chodníkov na 

cintoríne Modranka 
0 4 200 0 4 200 

Opravy chodníkov na uvedených pohrebiskách budú realizované v 2. polroku. 
 

7.2.2 Kapitálové výdavky 55 200 55 200 0 55 200 
 

 vybudovanie vsypovej lúky pre 

sociálne pohreby na pohrebisku 

Kamenná cesta 

2 200 2 200 0 2 200 

Budovanie vsypovej lúky sa uskutočňuje v 2. polroku, bude dokončená v priebehu augusta 

2013. 
 

 vonkajší bezbariérový vstup do 

domu smútku Kamenná cesta 

s odvodňovacím žľabom - 

príspevok pre Stredisko 

sociálnej starostlivosti 

10 000 10 000 0 10 000 

Vonkajší bezbariérový vstup do domu smútku Kamenná cesta s odvodňovacím žľabom bol 

vybudovaný v priebehu júla 2013.  
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 vybudovanie sociálnych 

zariadení na Evanjelickom 

cintoríne 

18 000 18 000 0 18 000 

Mesto Trnava oslovilo Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku vo februári 

2013 so žiadosťou o povolenie na vybudovanie nových sociálnych zariadení na tomto 

pohrebisku. V júli 2013 Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyjadrila k 

žiadosti svoje negatívne stanovisko. Odbor investičnej výstavby (MsÚ) vybuduje nové sociálne 

zariadenia v terajších priestoroch domu smútku. 
 

 oplotenie a čiastočná 

revitalizácia cintorína padlých 

v I. svetovej vojne 

25 000 25 000 0 25 000 

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku na vybudovanie oplotenia cintorína padlých 

v I. svetovej vojne, zároveň bude zveľadené priestranstvo pohrebiska osadením lavičiek 

a vysadením okrasných drevín. 
 

7.3  TRHY 108 491 108 491 4 876 115 067 
 

7.3.1 Bežné výdavky 108 491 108 491 4 876 115 067 
 

 Tradičný trnavský jarmok 103 991 103 991 380 110 567 

V  súvislosti s prípravou a organizáciou Tradičného trnavského jarmoku 2013 (TTJ) 

v 1. polroku boli použité finančné prostriedky len na nákup materiálu pre potreby TTJ 2013 

(farba na maľovanie miest a papier na karty na povolenie vjazdu do lokality jarmočniska). 
 

 inštalácia vianočných stromov 4 500 4 500 4 496 4 500 

V 1. polroku boli z položky uhradené finančné prostriedky za dovoz, montáž, demontáž 

a likvidáciu vianočných stromov inštalovaných v centre mesta. 
 

 

 

8  Program  SOCIÁLNA 

STAROSTLIVOSŤ 
3 617 156 3 645 298 1 862 408 3 610 999 

 

Zámer programu: 
Kvalitnejší život pre sociálne slabšie a inak znevýhodnené skupiny obyvateľov 

 

8.1  Podprogram  

JEDNORAZOVÉ DÁVKY 

A FINANČNÉ PRÍSPEVKY 

345 468 362 286 234 228 359 470 

 

Ciele podprogramu: 
1. Zlepšovať kvalitu života dôchodcom, rodinám s deťmi a osobám vyžadujúcim osobitnú 

starostlivosť prostredníctvom poskytnutia jednorazových sociálnych dávok, darov a dotácií 

v zmysle VZN 
2.  Podporovať charitatívne organizácie na území mesta 

 
1. Merateľný ukazovateľ Podiel poskytnutých dávok dôchodcom, rodinám s deťmi 

a osobám vyžadujúcim osobitnú starostlivosť 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota - - 65 % 50 % 50 % 50 % 60 % 
Skutočná hodnota 54 % 54 % 44 % 65 % 53 % 76 % 52 % 
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Monitorovacia správa: 

Vychádzajúc z dlhodobých poznatkov a predpokladaného zvyšovania nezamestnanosti, a tým rastu 

sociálne odkázaných občanov, je naplánované 60%-né čerpanie zo schváleného rozpočtu počas 

sledovaného obdobia. Skutočnosť čerpania predstavuje 52 %. 

 
2. Merateľný ukazovateľ Počet podporených akcií charitatívnych organizácií 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota - - 21 14 14 15 11 
Skutočná hodnota 27 22 12 14 14 18 4 
Monitorovacia správa: 

V 1. polroku boli podporené viaceré akcie charitatívnych organizácií ako napr. Deň slnečnice, Deň 

rodiny, Dúhový dvor. Predpokladáme, že do konca roka budú merateľné ukazovatele naplnené 

v plánovanej hodnote. 

 

8.1.1 Bežné výdavky 345 468 362 286 234 228 359 470 
 

8.1.1.1 Jednorazové dávky 

a príspevky, tvorba úspor, príspevky 

neverejným poskytovateľom 

sociálnej starostlivosti 

242 468 254 628 199 618 251 812 

 

 starostlivosť o starých občanov 15 000 15 000 11 270 15 000 

V 1. polroku bolo poskytnutých 133 jednorazových sociálnych dávok starým občanom 

v celkovej sume 9 155 eur, poštovné k jednorazovým dávkam predstavovalo 92 eur. Z položky 

bola uhradená faktúra za lístky do kina pre dôchodcov za rok 2012 vo výške 2 023 eur. 
 

 starostlivosť o rodiny s deťmi 10 000 10 000 2 049 10 000 

Sociálne odkázaným rodinám s deťmi bolo poskytnutých 29 jednorazových sociálnych dávok 

v celkovej sume 2 034 eur, poštovné predstavovalo 15 eur. 
 

 starostlivosť o sociálne 

odkázaných 

3 500 3 500 1 504 3 500 

Sociálne odkázaným občanom bolo poskytnutých 40 jednorazových sociálnych dávok 

v celkovej výške 1 490 výška poštovného predstavovala 14 eur. 
 

 tvorba úspor detí v detských 

domovoch 

5 000 5 000 1 667 3 978 

Tvorbu úspor detí v detských domovoch zabezpečuje mesto pre deti z Trnavy v zmysle 

platného zákona č. 305/2005 Z. z.. V 1. polroku zabezpečovalo mesto tvorbu úspor trom 

deťom. V 2. polroku nie je predpoklad, že by mesto tvorilo úspory vyššiemu počtu detí, preto 

je navrhnuté v aktualizácii rozpočet znížiť o 1 022 eur a presunúť ich do Národného projektu 

Terénna sociálna práca do vlastných zdrojov. 
 

 príspevky neverejným 

poskytovateľom sociálnych 

služieb v zmysle zákona NR SR 

č. 448/2008 Z. z. 

208 968 208 968 170 968 207 174 

 Katolícka jednota 

Slovenska 
18 360 18 360 9 180 18 360 

 Trnavská arcidiecézna 

charita 
31 440 31 440 2 620 29 646 

 Evanjelický diakonický 

domov dôchodcov 

19 200 19 200 19 200 19 200 
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a sociálnych služieb – 

zariadenie pre seniorov 
 Evanjelický diakonický 

domov dôchodcov 

a sociálnych služieb – 

denný stacionár 

33 120 33 120 33 120 33 120 

 Svetlo, n.o. 38 400 38 400 38 400 38 400 
 Záujmové združenie Rodina 33 120 33 120 33 120 33 120 

 Stacionár Náš dom n.o. 35 328 35 328 35 328 35 328 
Katolíckej jednote Slovenska a Trnavskej arcidiecéznej charite Mesto Trnava poskytlo 

finančný príspevok z rozpočtu mesta. Zmluvy s Trnavskou arcidiecéznou charitou sú 

uzatvorené v celkovej výške 29 646 eur. Z uvedeného dôvodu je v aktualizácii navrhnuté 

znížiť rozpočet o 1 794 eur a presunúť ich do Národného projektu Terénna sociálna práca 

do vlastných zdrojov. 
Evanjelickému diakonickému domovu dôchodcov a sociálnych služieb pre zariadenie pre 

seniorov a pre denný stacionár, organizácii Svetlo, n.o., Záujmovému združeniu Rodina, 

Stacionáru Náš dom n.o. boli poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu – 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 
 

 vrátenie nevyčerpaného 

príspevku neverejnými 

poskytovateľmi sociálnych 

služieb z dotácie MPSVaR SR – 

Svetlo n.o. 

0 12 160 12 160 12 160 

Nevyčerpané príspevky vrátené v zmysle zmluvy s Ministerstvom práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR o poskytnutí finančných prostriedkov. Príspevky boli poskytnuté na konkrétny 

počet klientov a konkrétny druh poskytovanej služby v zariadení. V prípade neobsadeného 

miesta viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní bol povinný poskytovateľ služby 

finančný príspevok vrátiť. 
 

8.1.1.2 Charita a tretí sektor 21 500 25 900 13 262 25 900 
 

 spoluúčasť mesta na 

charitatívnych podujatiach  

19 000 23 400 13 262 23 400 

 Májový kvet 4 500 4 500 4 491 4 500 
Štvrtého ročníka podujatia „Májový kvet“ sa zúčastnilo 40 vystavovateľov a predajcov kvetov 

a doplnkov. K jarnému kvetinovému festivalu, ktorý je zároveň venovaný Dňu matiek pribudli 

aj ďalšie sprievodné aktivity ako aranžovanie kvetov na klobúky, keramické tvorivé dielne či 

program Knižnice J. Fándlyho pre mamičky a deti. Program na Trojičnom námestí doplnili 

hudobné vystúpenia a sprievodné podujatia trnavských hudobných skupín. Výdavky boli 

použité na materiálno-technické zabezpečenie podujatia, služby a kultúrny program. 
 

 Dúhový dvor 4 000 4 000 3 364 4 000 
Tradičné podujatie Dúhový dvor už ôsmy rok prezentuje talenty a zručnosti handicapovaných  

ľudí a zároveň podporuje ich integráciu. Podujatie pomáha znižovať predsudky spoločnosti 

voči ľuďom s postihnutím a podporovať spoluprácu jednotlivých subjektov, ktoré sa takýmto 

ľuďom venujú. Program moderovala Bibiana Ondrejková a vystúpili v ňom deti z trnavských 

špeciálnych škôl, chránených dielní a domovov sociálnych služieb, ktorí tiež v stánkoch 

prezentovali svoje výrobky. Novinkou bolo Divadelné predstavenie „Hostinec Grand“ v kine 

Hviezda, v ktorom účinkovali klienti Domova sociálnych služieb Humánum zo Zavara a Art 

Music Orchestra z Červeníka. Výdavky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie 

podujatia, služby a kultúrny program. 
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 Veľtrh pre seniorov 6 000 6 000 0 6 000 
Podujatie Veľtrh pre seniorov sa uskutoční v 2. polroku. 

 

 podpora benefičných 

podujatí, zdravotne 

postihnutých občanov 

a spolupráca s cirkvami 

4 500 8 900 5 407 8 900 

Z tejto položky boli podporené viaceré menšie podujatia, ktoré svojim významom 

a myšlienkou zviditeľnili organizácie tretieho sektora a občianske združenia v našom meste. 

Z výťažku  reprezentačného plesu mesta v celkovej výške 4 400 eur bolo obdarených 22 

organizácií, ktoré združujú zdravotne postihnutých ľudí. V spolupráci s Centrom pomoci pre 

rodinu mesto tiež podporilo podujatie Deň rodiny v rámci Medzinárodného dňa rodiny 

vyhláseného OSN. Želanie, „aby deti otcov mali, aby mali mamy“ prišlo nahlas povedať 650 

účastníkov a 25 dobrovoľníkov z 10 neziskových organizácií, ktorí zabezpečovali sprievodný 

program v Mariánskej sále a na jej nádvorí. Už pravidelne mesto pomáha organizácii „Klub 

sclerosis multiplex“ s organizovaním „Dňa slnečnice“, ktorý sa tento rok uskutočnil 25. mája 

2013 pred radnicou. Výdavky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie podujatia, 

služby a kultúrny program. 
 

 Vianočná charitatívna podpora 2 500 2 500 0 2 500 

Čerpanie z tejto položky je naplánované na 2. polrok. 
 

8.1.1.3 Dotácie 30 000 29 000 2 976 29 000 
 

 charita 15 000 15 000 0 15 000 

 zdravotne postihnutí 8 200 8 200 2 276 8 200 

 zdravie a protidrogová 

prevencia 

6 800 5 800 700 5 800 

V priebehu 1. polroka bolo z položky Dotácie poskytnutých 6 dotácií z oblasti zdravotne 

postihnutí a 4 dotácie z oblasti zdravie a protidrogová prevencia. 
 

8.1.1.4 Prídavky na deti 12 000 13 258 3 426 13 258 
 

Finančné prostriedky na vyplácanie štátnych sociálnych dávok – prídavkov na deti, ktoré ešte 

nemajú stanovenú osobu na preberanie rodinných prídavkov súdom a túto úlohu prebralo 

do určenia zákonného opatrovníka mesto. Takto vyplatených rodinných prídavkov v 1. polroku 

bolo 369 eur a vyplatených zadržaných rodinných prídavkov za záškoláctvo bolo v čiastke 

3 057 eur. 
 

8.1.1.5 Príspevok na pomoc 

v hmotnej núdzi  
36 000 36 000 13 829 36 000 

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym 

vylúčením bola poskytnutá pre základné školy v čiastke 7 257 eur, pre školské jedálne pri 

materských školách 450 eur, pre špeciálne školy 4 031 eur. Dotácia na podporu výchovy 

k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením pre základné školy 

bola 1 378 eur, pre materské školy 16 eur a pre špeciálne školy 697 eur. Dotácie boli 

poskytnuté v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 
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8.1.1.6 Vyhotovenie posudkov 

odkázanosti na sociálnu 

službu 

3 500 3 500 1 117 3 500 

 

Odmena za vyhotovenie posudkov odkázanosti na sociálnu službu v zmysle zákona 

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. V 1. polroku bolo uhradených 106 posudkov. 
 

8.2  Podprogram  ZARIADENIA 

SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
3 195 732 3 219 732 1 593 104 3 185 433 

 

Ciele podprogramu: 
1. Zvyšovať úroveň poskytovaných služieb v Zariadení pre seniorov v Trnave 
2. Rozširovať možnosť stravovania dôchodcov 
3. Zlepšovať podmienky ubytovania pre zdravotne znevýhodnených občanov v ZOS 

Coburgova 
 

1. Merateľný ukazovateľ Počet upravených kúpeľní v Zariadení pre seniorov v Trnave 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota - - 10 3 0 0 0 
Skutočná hodnota 0 3 10 3 0 0 0 
Monitorovacia správa: 

V roku 2013 sa v Zariadení pre seniorov v Trnave nerealizovala žiadna úprava kúpeľní. 

 
2. Merateľný ukazovateľ Počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca 

Zariadenia pre seniorov v Trnave 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota - - 2,7 2,7 2,3 2,3 2,27 
Skutočná hodnota 2,46 2,24 2,21 2,19 2,19 2,14 2,15 
Monitorovacia správa: 

Počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca bol v roku 2013 ovplyvnený aj tým, že 

počas dlhodobej práceneschopnosti viacerých zamestnancov, aby bola zachovaná úroveň poskytovania 

sociálnych služieb, boli na dobu určitú prijatí odborní zamestnanci, ktorí štatisticky zvýšili počet 

zamestnancov. Zníženie priemerného počtu klientov na 1 zamestnanca zvyšuje úroveň poskytovaných 

sociálnych služieb a umožňuje venovať zvýšenú starostlivosť jednotlivým klientom. 

 
3. Merateľný ukazovateľ Medziročný nárast počtu odobraných obedov dôchodcami 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota - - 5 % 5 % 3 % 3 % 2,5 % 
Skutočná hodnota 2,61 % 2,32 % 15,12 % 15,42 % 0,6 % 1,7 % 5,35 % 
Monitorovacia správa: 

V 1. polroku 2013 bolo pripravených a odobratých o 5 295 obedov viac ako v 1. polroku 2012, čo 

predstavuje 5,35% nárast. 

 
4. Merateľný ukazovateľ Percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte 

zamestnancov v Zariadení pre seniorov v Trnave 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota - - - - - - 56,00 
Skutočná hodnota - - - - - - 56,33 
Monitorovacia správa: 

Zariadenie pre seniorov v Trnave, ako poskytovateľ sociálnej služby je v zmysle zákona č. 448/2008 

Z. z. v znení neskorších predpisov je povinné dodržiavať podiel odborných zamestnancov na celkovom 

počte zamestnancov. V záujme zvyšovania kvality poskytovaných služieb sa postupne zvyšuje podiel 

týchto odborných zamestnancov. 
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8.2.1 Bežné výdavky 3 147 559 3 171 559 1 592 744 3 175 433 
 

8.2.1.1 Príspevok pre Stredisko 

sociálnej starostlivosti 
1 979 953 2 003 953 1 006 067 2 007 827 

 

 príspevok na činnosť 1 347 799 1 371 799 692 877 1 409 972 

 príspevok na opatrovateľskú 

službu 

373 914 373 914 184 070 339 615 

 príspevky z MPSVaR SR na 

financovanie sociálnych služieb 

v zariadeniach zriadených 

obcou 

258 240 258 240 129 120 258 240 

 Zariadenie opatrovateľskej 

služby na Hospodárskej ulici 
122 880 122 880 61 440 122 880 

 Zariadenie opatrovateľskej 

služby na Coburgovej ulici 
92 160 92 160 46 080 92 160 

 Nocľaháreň na Coburgovej 

ulici 
43 200 43 200 21 600 43 200 

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a textový komentár k 2. aktualizácii predkladá Stredisko 

sociálnej starostlivosti ako samostatný materiál (príloha č. 1). 
 

8.2.1.2 Zariadenie pre seniorov 

v Trnave 
1 167 606 1 167 606 586 677 1 167 606 

 

 výdavky zo zdrojov mesta na 

činnosť zariadenia 

141 606 141 606 82 600 141 606 

Finančné prostriedky sú určené na činnosť organizácie v súlade so schváleným rozpočtom. 
 

 výdavky z vlastných príjmov 450 000 450 000 216 077 450 000 

V položke sú rozpočtované výdavky na činnosť  hradené z príjmov od klientov zariadenia pre 

seniorov. 
 

 výdavky z dotácie Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny 

576 000 576 000 288 000 576 000 

Dotácia je poskytnutá v zmysle zákona o sociálnych službách podľa počtu klientov. 
 

8.2.2 Kapitálové výdavky 48 173 48 173 360 10 000 
 

8.2.2.1 Príspevok pre Stredisko 

sociálnej starostlivosti 
38 173 38 173 0 0 

 

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a textový komentár k 2. aktualizácii predkladá Stredisko 

sociálnej starostlivosti ako samostatný materiál (príloha č. 1). 
 

8.2.2.2 Prestavba nebytových 

priestorov na nájomné byty, 

Kollárova ul. 24 

10 000 10 000 360 10 000 

 

Finančné prostriedky boli použité na úhradu za vyjadrenie k projektovej dokumentácii 

Technickej inšpekcie Nitra. 
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8.3  Podprogram  PROJEKTY 

PODPORY ROZVOJA 

SOCIÁLNEJ OBLASTI 

42 000 18 000 7 282 18 000 

 

Cieľ podprogramu: 
Realizovať vzdelávacie a preventívne podujatia pre širokú laickú verejnosť v oblasti sociálnych 

služieb, telesného, duševného zdravia a pohybových aktivít 
 

1. Merateľný ukazovateľ Počet uskutočnených vzdelávacích aktivít 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota - - 15 18 17 17 8 
Skutočná hodnota 38 37 12 21 15 21 4 
Monitorovacia správa: 

Vzdelávacie podujatia v 1. polroku boli zamerané na zdravotnícku tematiku - 3 prednášky na tému 

„Bylinky a čaje o péci“, ďalej pre seniorov bolo zabezpečené filmové predstavenie „Šmejdi“, ktorého 

cieľom bolo poukázať na nekalé predajné taktiky zamerané na seniorov. 

 

8.3.1 Bežné výdavky 42 000 18 000 7 282 18 000 
 

8.3.1.1 Konferencia poskytovateľov 

sociálnych služieb K8 
1 000 1 000 0 1 000 

 

Konferencia poskytovateľov sociálnych služieb by sa mala uskutočniť v 2. polroku. 
 

8.3.1.2 Kancelária Zdravé mesto 17 000 17 000 7 282 17 000 
 

 aktivity projektu Zdravé mesto 7 300 7 300 1 190 7 300 

V 1. polroku sa uskutočnil aerobikový maratón pri príležitosti Dňa narcisov. Zúčastnilo sa ho 

viac ako 200 žiačok a žiakov základných a stredných škôl. Po druhýkrát sa 25.5.2013 

zrealizovalo pre seniorov športové dopoludnie – Trnavské športové hry seniorov, ktoré aj 

napriek nepriaznivému počasiu zaznamenalo zvýšenú aktívnu účasť. V rámci piateho ročníka 

Pochodu zdravia sa seniori zúčastnili na slávnostnom otvorení Senior fit parku, ktorý 

zaznamenal pozitívne ohlasy. Trasa pochodu bola orientovaná v uliciach mesta a parkoch, cieľ 

bol v mestskom amfiteátri. Zúčastnilo sa ho vyše 250 seniorov. Ďalej sa uskutočnili tradičné 

podujatia, ktoré sa realizujú každoročne ako napr. Deň Zeme, Súťaž hliadok mladých 

zdravotníkov. Výdavky boli použité na propagáciu, materiálne a technické zabezpečenie 

priebehu podujatí. 
 

 Dni zdravia 9 700 9 700 6 092 9 700 

18. ročník Dní zdravia sa uskutočnili v dňoch 13. - 14. júna 2013 na Trojičnom námestí, 

v priestoroch radnice a Základnej umeleckej školy M. Sch. Trnavského. Po prvýkrát sa 

podujatie spojilo s Dúhovým dvorom na Trojičnom námestí, čo malo pozitívny ohlas. 

Poskytovali sa tradičné preventívne vyšetrenia, odbery vody a zeleniny, masáže, meranie tlaku, 

poradenstvá, prevencia rakoviny hrubého čreva. V rámci Dní zdravia sa uskutočnila tretia 

Trnava inline - jazda korčuliarov a cyklistov v uliciach mesta a po obchvate mesta. Počet 

účastníkov bol vyše 500. Na podujatie boli získané finančné prostriedky z dotácií Trnavského 

samosprávneho kraja vo výške 1 000 eur a PSA Slovakia vo výške 1000 eur. Výdavky boli 

použité na materiálno-technické zabezpečenie podujatia, služby, propagáciu, kultúrny program 

a na nákup zdravotníckeho materiálu. 
 

8.3.1.3 Pilotný integrovaný program 

pre bezdomovcov 
24 000 0 0 0 
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Pilotný integrovaný program pre bezdomovcov bude realizovať Stredisko sociálnej 

starostlivosti v Trnave. 
 

8.4  PROJEKTY 33 956 45 280 27 794 48 096 
 

Bežné výdavky 33 956 33 956 16 550 36 772 
 

 Národný projekt Terénna 

sociálna práca 

33 956 33 956 16 550 36 772 

 vlastné zdroje 3 550 3 550 3 881 6 366 

 grantové zdroje 30 406 30 406 12 669 30 406 

Terénnu sociálnu prácu v Komunitnom centre na Coburgovej ulici vykonávajú 3 pracovníci 

v rámci Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach. Výdavky sú vynakladané na 

mzdy, energie, telekomunikačné poplatky a cestovné. Plnenie k 30.6.2013 je vyššie oproti 

schválenému rozpočtu z dôvodu, že mzdy sú refundované s časovým posunom. Z uvedeného 

dôvodu v aktualizácii navrhujeme navýšenie položky vo vlastných zdrojoch. 
 

Kapitálové výdavky 0 11 324 11 244 11 324 
 

 Parčík za daňovým úradom – 

Senior FIT park 

0 11 324 11 244 11 324 

 vlastné zdroje 0 5 047 4 967 5 047 

 grantové zdroje 0 6 277 6 277 6 277 

Mesto Trnava uspelo so žiadosťou o grant na vybudovanie Senior FIT parku (Nadáca Pontis). 

Senior FIT park bol umiestnený do jestvujúceho parčíka za Daňovým úradom. Pozostáva 

z umiestnenia deviatich exteriérových cvičebných zariadení doplnených dvomi 

šesťuholníkovými lavičkami, umiestnenými okolo stromov a informačnej tabule. Investičná 

akcia je dokončená. 
 

 

9  Program  ŠKOLSTVO 

A VZDELÁVACÍ SYSTÉM 
13 999 349 14 437 834 6 501 191 14 437 834 

 

Zámer programu: 
Efektívne fungovanie materských a základných škôl, celoživotné vzdelávanie občanov 

 

9.1   Podprogram ŠKOLSTVO 13 923 219 14 298 616 6 434 435 14 298 616 
 

Cieľ podprogramu: 
Zlepšiť kvalitu prostredia a zvýšiť kapacitu priestorov pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 

v základných a materských  školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Trnava 
 

1. Merateľný ukazovateľ Nárast počtu detí navštevujúcich materské školy 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota 40 15 100 6 0 60 0 
Skutočná hodnota 36 11 6 4 66 8 0 
Monitorovacia správa: 

Po zápise detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava v marci 2013 bolo 

neprijatých 47 detí. Pri dodatočnom zápise bolo prijatých 22 detí do Materskej školy V jame 27. 

V Základnej škole s materskou školou Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15 sa zrekonštruujú 

priestory na zvýšenie kapacity, ktoré budú dané do prevádzky podľa požiadaviek rodičov. 
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2. Merateľný ukazovateľ Počet novovytvorených tried v školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Trnava 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota 1 0 6 0 0 2 0 
Skutočná hodnota 0 0 4 0 3 0 1 
Monitorovacia správa: 

Nové triedy vzniknú v roku 2013 v Materskej škole V jame 27 - elokované pracovisko V jame 3 

a v Základnej škole Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15 – elokované pracovisko na ulici 

Ľudová 3. Počet novovytvorených tried tak vykryje nedostatok miest v materských školách. 

 
3. Merateľný ukazovateľ Počet detí, žiakov, pedagógov a rodičov zapojených do nových 

vzdelávacích projektov 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota - - 670 670 670 670 670 
Skutočná hodnota - - 670 840 631 658 544 
Monitorovacia správa: 

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 sa materské 

a základné školy zapojili do projektu Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov. Do projektu 

bolo v roku 2013 zapojených 544 detí, žiakov a pedagógov. V roku 2008 nebol predmetný ukazovateľ 

sledovaný. 

Projekt „Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov“ je pokračovaním úspešného projektu 

„Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých“. Vytvára podmienky a priestor, aby sa deťom hravou 

formou priblížil jazyk susedov. Pre lektorky bolo pripravené ďalšie vzdelávanie formou workshopov, 

riaditelia a učitelia nemeckého jazyka sa zúčastnili hospitácie a exkurzie v základnej škole vo Viedni. V 

prvom polroku 2013 mali pedagógovia, lektorky i deti možnosť v rámci partnerstiev navštíviť materské 

školy v Hőfleine a Scharndorfe. Deti z MŠ Okružná 27 spolu s deťmi z MŠ Hundsheim išli na spoločný 

výlet do Schloss Hofu a žiaci zo ZŠ M. Gorkého  spolu s viedenskou základnou školou realizovali malý 

projekt výmeny. 

 

9.1.1 Bežné výdavky 13 369 219 13 765 916 6 414 044 13 765 916 
 

9.1.1.1 Budovy škôl a školských 

zariadení 
40 000 50 000 14 022 50 000 

 

 ZŠ s MŠ I. Krasku 29   4 745  

Finančné prostriedky použité na opravu odpadového systému v kuchyni v sume 3 383 eur 

a v hodnote 1 362 eur na výmenu okien.  
 

 ZŠ s MŠ Spartakovská 5   7 466  
Finančné prostriedky boli použité na výmenu nízkonapäťového rozvádzača v materskej škole 

v hodnote 288 eur a oprava strechy bola zrealizovaná za 7 178 eur. 
 

 ZŠ s MŠ Vančurova 38   1 811  

Financovanie opravy strechy spájajúcej pavilón A a pavilón B v sume 1 811 eur. 

 

9.1.1.2 Originálne kompetencie na 

úseku školstva 
6 740 719 6 817 187 3 115 995 6 817 187 

 

 ZUŠ M. Sch. Trnavského, 

Štefánikova 2, Trnava 

544 282 550 353 274 643 550 353 

 osobné výdavky 471 348 477 419 238 175 477 419 

 prevádzka 72 934 72 934 36 468 72 934 
Bežné výdavky z rozpočtu mesta boli použité na financovanie osobných výdavkov a prevádzky 
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základnej umeleckej školy s výdavkami na valorizáciu platov zamestnancov regionálneho 

školstva. 
 

 ZUŠ Mozartova 10, Trnava 207 290 210 543 109 793 210 543 

 osobné výdavky 156 110 159 363 87 858 159 363 
 prevádzka 51 180 51 180 21 935 51 180 

Bežné výdavky z rozpočtu mesta boli použité na financovanie osobných výdavkov vrátane 

výdavkov na valorizáciu platov zamestnancov regionálneho školstva a prevádzky základnej 

umeleckej školy. 
 

 CVČ – Kalokagatia, Strelecká 

1, Trnava 

230 767 216 553 107 705 216 553 

 osobné výdavky 132 656 135 084 69 240 135 084 

 prevádzka 98 111 81 469 38 465 81 469 
Bežné výdavky z rozpočtu mesta boli použité na financovanie osobných výdavkov a prevádzky 

centra voľného času spolu s výdavkami na valorizáciu platov zamestnancov regionálneho 

školstva. 
 

 školské kluby pri základných 

školách 

533 223 545 372 271 221 545 372 

 osobné výdavky 515 223 537 372 268 980 537 372 

 prevádzka 18 000 8 000 2 241 8 000 
V školských kluboch sú finančné prostriedky použité na zabezpečenie osobných výdavkov: 

mzdy, príplatky, poistné a príspevky do poisťovní a ostatné osobné výdavky, výdavky na 

valorizáciu platov zamestnancov regionálneho školstva. V rámci prevádzky boli finančné 

prostriedky použité predovšetkým na povinný prídel do sociálneho fondu a nákup materiálu, 

hračiek a učebných pomôcok a spotrebného materiálu na zefektívnenie aktivít žiakov 

v školských klubov. 
 

 školské jedálne pri základných 

školách 

556 990 700 161 357 958 700 161 

 osobné výdavky 451 990 557 899 279 233 557 899 

 prevádzka 105 000 142 262 78 725 142 262 
Z finančných prostriedkov predmetnej položky sú financované bežné výdavky školského 

stravovania pri základných školách s výdavkami na valorizáciu platov zamestnancov 

regionálneho školstva. Rozpočet v oblasti prevádzkových výdavkov zahŕňa i finančné 

prostriedky na úhradu režijných nákladov na stravovanie žiakov ZŠ J. Bottu 27 stravujúcich sa 

v Športovom gymnáziu J. Bottu 31, Trnava. 
 

 materské školy v ZŠ s MŠ 167 104 810 398 424 883 810 398 

 osobné výdavky 144 618 654 675 344 520 654 675 
 prevádzka 22 486 155 723 80 363 155 723 

Bežné výdavky z rozpočtu mesta boli použité na vykrytie osobných výdavkov aj s výdavkami 

na valorizáciu platov zamestnancov regionálneho školstva a prevádzky materských škôl. 

V predmetnej položke sú započítané bežné osobné aj prevádzkové výdavky materských škôl 

ako súčastí právnych subjektov (Základná škola s materskou školou: I. Krasku 29, Atómová 1, 

A. Kubinu 34, K. Mahra 11, Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15, Spartakovská 5 

a Vančurova 38). 
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 materské školy a školské jedálne 

pri materských školách 

3 124 817 2 577 452 1 172 882 2 577 452 

 osobné výdavky 2 692 653 2 145 288 958 584 2 145 288 
 prevádzka 432 164 432 164 214 298 432 164 

Bežné výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v objeme 674 

793 eur, príspevok do poisťovní v sume 242 703 eur, na odchodné a nemocenské 8 695 eur, na 

valorizáciu platov zamestnancov regionálneho školstva v objeme 32 393 eur. 
Prevádzkové výdavky materských škôl a školských jedální pri materských školách boli 

vyčlenené: na úhradu energií v sume 131 475 eur, materiál v objeme 8 597 eur, cestovných 

náhrad v sume 465 eur, dopravného v sume 139 eur, 33 696 eur na rutinnú a štandardnú 

údržbu, služby v objeme 39 926 eur. 
 

 ostatné výdavky škôl a školských 

zariadení 

539 314 341 202 0 341 202 

 osobné výdavky 0 0 0 0 

 prevádzka 539 314 341 202 0 341 202 
Bežné výdavky škôl a školských zariadení okrem výdavkov na energie, vodné, stočné 

a výdavkov za služby (stravovanie, prídel do sociálneho fondu). Finančné prostriedky budú 

použité v 2. polroku 2013 na údržbu, riešenie havárií a výdavkov na zvýšenie kapacity 

materskej školy V jame – elokované pracovisko. 
 

 materské školy a školské jedálne 

pri materských školách - 

príspevok pre Stredisko 

sociálnej starostlivosti 

28 105 43 655 26 337 43 655 

Bežný transfer Stredisku sociálnej starostlivosti na prevádzkové výdavky MŠ Spartakovská 10 

a MŠ V jame – elokované pracovisko na obdobie 1. – 6.2013. Finančné prostriedky sú určené 

na financovanie výdavkov v oblasti prevádzky (spotreba materiálu, elektro a iné, spotreba 

energie – elektrina, plyn, teplo, voda, bežné opravy a údržba, maliarske práce, ostatné služby – 

revízie). 
 

 neštátne školy a školské 

zariadenia 

808 827 821 498 370 573 821 498 

Bežné výdavky z rozpočtu mesta na osobné výdavky a prevádzku boli zaslané v objeme 

357 902 eur. Na valorizáciu platov zamestnancov regionálneho školstva bolo neštátnym 

školám za 1. polrok zaslaných 12 671 eur. 
Nevyčerpané finančné prostriedky z finančných prostriedkov na bežné výdavky okrem 

výdavkov na valorizáciu budú použité v neštátnych školách a školských zariadeniach v 2. 

polroku. 
Neštátne školy na území mesta Trnava, ktorým sú posielané finančné prostriedky 

z podielových daní: 
 Súkromná Materská škola Meduška (finančné prostriedky boli použité na osobné 

výdavky v sume 40 748 eur), 
 Cirkevná Základná škola A. Merici a jej súčasti (70 637 eur z toho osobné výdavky 

v objeme 58 116 eur a prevádzkové výdavky 6 129 eur a zostatok v objeme 6 392 eur 

bude vyčerpaný v 2. polroku), 
 Cirkevná Materská škola sv. Alžbety (83 345 eur z toho osobné výdavky v objeme 

76 329 eur a prevádzkové výdavky 6 013 eur a zostatok v objeme 1 003 eur bude 

vyčerpaný v 2. polroku), 
 Súkromná Základná umelecká škola pri Štúdiu baletu D. Nebylu (25 764 eur z toho na 

prevádzku 1 626 eur, osobné výdavky 23 905 eur zvyšok v objeme 233 eur bol 

presunutý k čerpaniu 2. polroka), 
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 Súkromná Materská škola Smile (finančné prostriedky boli použité na osobné výdavky 

v sume 12 254 eur), 
 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (25 649 eur z toho 21 300 

eur na osobné výdavky a 4 348 eur na prevádzku, zostatok v sume 1 eur bude 

vyčerpaný v 2. polroku), 
 Centrum detskej reči (19 746 eur z toho 13 591 eur bolo použitých na osobné výdavky, 

3 940 eur bolo použitých na prevádzku, zostatok v objeme 2 215 eur bude vyčerpaný 

v 2. polroku), 
 Gymnázium A. Merici (3 681 eur v zložení 3 319 eur na osobné výdavky a 362 eur na 

prevádzku), 
 Súkromná Základná umelecká škola – výtvarný odbor (19 210 eur bolo použitých na 

osobné výdavky 11 687 eur a prevádzku 2 867 eur a zostatok v objeme 4 656 eur bude 

použitý v 2. polroku), 
 Súkromná materská škola Limbová 3 (43 795 eur bolo použitých na osobné výdavky), 
 Súkromná školská jedáleň pri základnej škole s materskou školou Limbová 3 (6 692 

eur bolo použitých na osobné výdavky), 
 Súkromný školský klub detí pri základnej škole s materskou školou Limbová 3 (6 381 

eur bolo použitých na osobné výdavky). 
 

9.1.1.3 Prenesený výkon štátnej 

správy na úseku školstva 
5 941 377 6 215 065 3 021 352 6 215 065 

 

 školy 5 821 062 6 094 773 2 980 250 6 094 773 

Bežné normatívne výdavky z rozpočtu mesta na osobné výdavky v objeme 2 451 369 eur 

a prevádzku 444 861 eur. Bežné nenormatívne výdavky na vzdelávacie poukazy (65 564 eur), 

asistentov učiteľa (10 800 eur), odchodné (1 456 eur) a žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia (6 200 eur). 
 

 školský úrad 38 226 38 203 15 964 38 203 

Čerpanie osobných výdavkov v členení na tarifné platy v sume 8 344 eur, príplatky v sume 

2 747 eur, poistné v sume 3 876 eur, na nemocenské dávky bolo v 1. polroku vyčerpaných 

316 eur a výdavky na služby v objeme 681 eur. 
 

 výdavky z dotácie na výchovu a 

vzdelávanie 

82 089 82 089 25 138 82 089 

Finančné prostriedky sú účelovo určené na výchovu a vzdelávanie pre materské školy na rok 

2013, tieto sa vzťahujú na deti 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Bežné 

výdavky na materských školách bez právnej subjektivity boli čerpané na prevádzku a to 

konkrétne na materiál (interiérové vybavenie, všeobecný materiál, učebné pomôcky, pracovné 

odevy, obuv, pracovné pomôcky) v sume 6 592 eur. Právne subjekty - základné školy 

s materskými školami obdržali finančné prostriedky v hodnote 18 546 eur. 
 

9.1.1.4 Výdavky zo školného 201 575 134 750 36 374 134 750 
 

Bežné výdavky boli čerpané na úhradu prevádzkových výdavkov na materiál (interiérové 

vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, knihy, časopisy, 

učebné a kompenzačné pomôcky, softvér), na rutinnú a štandardnú údržbu a na služby. 
 

9.1.1.5 Výdavky z vlastných 

príjmov škôl 
374 772 494 598 225 714 494 598 

 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií, a to základných škôl, základnej umeleckej školy 
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a centra voľného času na základe odvodov príjmov za obdobie 1. - 6.2013. 
 

9.1.1.6 Výdavky z príspevku na 

režijné náklady v školskej jedálni 

pri MŠ 

70 776 52 956 587 52 956 

 

Bežné výdavky boli čerpané na materskej škole V jame na dovybavenie kuchyne drobným 

hmotným majetkom (hrnce, škrabky, panvice a iné). 
 

9.1.1.7 Granty pre MŠ 0 1 360 0 1 360 
 

Na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku pre Materskú školu Jiráskova 25 

v sume 1 360 eur. 
 

9.1.2 Kapitálové výdavky 554 000 532 700 20 391 532 700 
 

9.1.2.1 Rekonštrukcie základných 

škôl 
267 000 232 700 13 203 232 700 

 

 ZŠ Atómová 24 000 24 000 0 24 000 

 rekonštrukcia sociálno-

hygienického zázemia 

kuchyne 

24 000 24 000 0 24 000 

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2013. Rekonštrukcia sociálno-hygienického 

zázemia kuchyne je nevyhnutná pre potreby zamestnancov kuchyne v základnej škole, ktorí 

nemajú svoje vlastné sociálne zariadenia vrátane sprchy a šatní. V súčasnosti využívajú 

nevhodné priestory z hľadiska hygieny, ktoré nie sú na tento účel určené. V 2. polroku sa 

zopakuje súťaž (v 06/2013 bola neúspešná - nebola doručená ani jedna cenová ponuka) na 

výber zhotoviteľa stavby. Zrekonštruované budú sociálne zariadenia v suteréne pod kuchyňou 

(šatne, WC, sprchy). 

 

 ZŠ K. Mahra 88 000 88 000 288 88 000 

 rekonštrukcia strechy 

telocvične 
48 000 48 000 288 48 000 

V roku 2007 bola spracovaná projektová dokumentácia Modernizácia a rekonštrukcia – 

výmena okien a zateplenie fasády školy a telocvične. Projekt riešil i zateplenie strechy 

telocvične. Nakoľko medzičasom bolo zrealizované zateplenie strechy časti pavilónu 

telocvične, zmenili sa vstupné údaje ako podkladu do súťaže (verejného obstarávania). Z tohto 

dôvodu musel byť aktualizovaný rozpočet ako podklad do súťaže. Finančné prostriedky boli 

použité za aktualizáciu rozpočtu projektovej dokumentácie, ktorú spracoval projektant. 
 

 rekonštrukcia palubovky vo 

veľkej telocvični 
40 000 40 000 0 40 000 

Finančné prostriedky neboli v 1. polroku 2013 čerpané. Vzhľadom na havarijný stav strechy 

nad telocvičňou je potrebné najskôr zrealizovať statické zaistenie a následne rekonštrukciu 

samotnej strešnej konštrukcie. 
 

 ZŠ Nám. SUT 155 000 89 460 12 915 89 460 

 realizácia vnútorného 

schodiska, pavilón A 
25 000 24 000 8 595 24 000 

Plánovaná prestavba podkrovia na učebné priestory si vyžaduje vybudovanie vnútorných 

schodísk na sprístupnenie podkrovia. Tie realizuje mesto v predstihu s tým, že samotnú 

následnú prestavbu podkrovia bude na vlastné náklady zabezpečovať vedenie školy. 
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Finančné prostriedky boli použité na úhradu časti (investičná akcia ešte nie je ukončená) 

zrealizovaných stavebných prác pozostávajúcich z vybúrania otvorov v stropoch pre montáž 

schodísk a zhotovenie oceľovej konštrukcie schodiska a jej osadenia vrátane zábradlí a 

uzamykateľnej bezpečnostnej mreže. 
 

 rekonštrukcia okien – 

pavilón B 
130 000 59 650 0 59 650 

Predmetom stavby je rekonštrukcia okien a dverí o výmere cca 300 m² v objekte učebňového 

pavilónu B základnej školy. Jestvujúce výplne otvorov (okná, vstupné dvere, zasklené steny) 

sú drevené so zdvojeným zasklením, dvere do kotolne sú oceľové – tie sa vybúrajú a nahradia 

novými oknami a zasklenými stenami. Práce sa začali realizovať v 33. týždni. Ukončenie prác 

je plánované do 30.8.2013. Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku. 

 

 prestavba podkrovia na 

učebné priestory, pavilón A 

– projektová dokumentácia 

0 5 810 4 320 5 810 

Riaditeľka základnej školy s materskou školou na Nám. SUT navrhuje ako alternatívu 

IMPAKA využívať pre delené hodiny nové učebne, ktoré by vznikli v prebudovaných  

priestoroch podkrovia pavilónu A. Mesto zabezpečilo vypracovanie projektovej dokumentácie 

navrhovanej prestavby, samotnú prestavbu zrealizuje vedenie školy vo svojej réžii. S uvedenou 

investičnou akciou priamo súvisí realizácia dvoch vnútorných schodísk na sprístupnenie 

podkrovie, ktoré sa aktuálne realizujú. Čerpaná suma tvorí 80 % z ceny za spracovanie 

projektovej dokumentácie prestavby podkrovia. 
 

 ZŠ s MŠ I. Krasku 0 13 550 0 13 550 

 výmena okien, pavilón B 0 13 550 0 13 550 
Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku. Predmetom prác je výmena okien na triedach 

základnej školy pavilónu B na 1. nadzemnom podlaží o výmere cca 100 m² a výmena okien na 

spálňach materskej školy pavilón B na 2. nadzemnom podlaží o výmere cca 45 m². Práce sú už 

zrealizované, preberacie konanie sa bude konať dňa 20.8.2013. 

 

 ZŠ M. Gorkého 0 690 0 690 

 sanácia trhlín 0 690 0 690 
Vedenie školy upozornilo na existenciu trhlín na viacerých miestach objektov školy, bol 

vypracovaný statický posudok, ktorý odporúča závažnejšie poruchy riešiť projektovou 

dokumentáciou. Tá sa v súčasnosti vypracováva a bude uhradená v 2. polroku. 

 

 ZŠ s MŠ Vančurova 0 17 000 0 17 000 

 rekonštrukcia sociálnych 

zariadení - dievčatá 
0  17 000 0 17 000 

Na uvedenej škole sa budú rekonštruovať sociálne zariadenia pre dievčatá na troch 

poschodiach pavilónu A, v súčasnosti je vypísaná súťaž na výber zhotoviteľa - finančné 

prostriedky budú (po úspešnej súťaži) použité v 2. polroku. 

 

9.1.2.2 Budovy škôl a školských 

zariadení 
20 000 23 000 1 700 23 000 

 

Finančné prostriedky boli použité na zhotovenie projektovej dokumentácie potrebnej 

k zatepleniu budovy ZŠ s MŠ I. Krasku v celkovej hodnote 1700 eur. Na základe požiadavky 

RÚVZ Trnava bude vykonaná rekonštrukcia sociálnych zariadení na ZŠ s MŠ Vančurova. 

Zostatok finančných prostriedkov bude použitý na rozšírenie kapacít o 1 triedu MŠ na Ľudovej 

ulici, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou Nám. SUT 15 v Trnave. 
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9.1.2.3 Rekonštrukcie materských 

škôl a školských jedální pri MŠ 
267 000 277 000 5 488 277 000 

 

Všetky investičné akcie sa vykonávajú v priebehu letných prázdnin a budú fakturované v 

priebehu mesiacov august a september. 
 

 MŠ V jame – rekonštrukcia 

kuchyne 

60 000 60 000 5 064 60 000 

Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu 

kuchyne v MŠ V jame. 
 

 MŠ Jirásková – výmena okien 

na triedach 

20 000 21 000 424 21 000 

Akcia realizovaná Odborom investičnej výstavby (MsÚ). Finančné prostriedky boli použité na 

vypracovanie projektovej dokumentácie. Ďalšie financie budú čerpané v auguste po odovzdaní 

diela zhotoviteľom. 
 

 MŠ T. Tekela – rekonštrukcia 

strešného plášťa so zateplením 

100 000 100 000 0 100 000 

Akcia realizovaná Odborom vzdelávania, športu a kultúry (MsÚ). Akcia sa realizuje 

v mesiacoch júl a august. Finančné prostriedky budú čerpané po odovzdaní diela v auguste. 
 

 MŠ Čajkovského – výmena 

okien na triedach 

37 000 37 000 0 37 000 

Výmena okien na triedach bola zrealizovaná, vyfakturovaná bude v 2. polroku. 
 

 MŠ Spartakovská 6 – výmena 

okien na triedach a v školskej 

kuchyni 

30 000 40 000 0 40 000 

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku. Predmetom prác je doplnenie okien v pavilóne 

2A a 2B a výmena okien a dverí pavilónov 1A, 1B, 3A, 3B. Taktiež budú vymenené okná 

a dvere na hospodárskej časti objektu a kuchyni. Výmera výplní cca 346 m². Niektoré pôvodné 

dverné otvory budú čiastočne domurované a do otvorov budú osadené nové okná namiesto 

dverí. Práce budú zrealizované v 34. týždni, preberacie konanie je plánované na 23.8.2013. 

 

 ostatné kapitálové výdavky 

materských škôl a školských 

zariadení 

20 000 19 000 0 19 000 

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku na dofinancovanie rekonštrukčných prác 

školskej kuchyne V jame, na výmenu opotrebovaných technologických zariadení v školských 

kuchyniach bez právnej subjektivity. 

 

9.2   Podprogram  

VZDELÁVANIE 
43 130 43 230 13 951 43 230 

 

Cieľ podprogramu: 
Podpora a realizácia vzdelávacích aktivít v rámci celoživotného, neformálneho vzdelávania    
občanov mesta 
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1. Merateľný ukazovateľ Počet občanov, ktorí sa zúčastnili neformálnych vzdelávacích 

aktivít 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota - - 10 600 10 600 5 000 4 500 4 000 
Skutočná hodnota - - 4 190 4 500 4 800 2 500 3 000 
Monitorovacia správa: 

Celoživotné vzdelávanie zahŕňa spolu výchovné a vzdelávacie aktivity uskutočňované v školskom 

subsystéme vzdelávania (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ) a v subsystéme mimoškolského vzdelávania (podnikové, 

rezortné, záujmové, kultúrne, spoločenské, občianske...). Hlavným cieľom sledovaného ukazovateľa je, 

aby systém uľahčil občanom prístup k opakovanému a pružnému nadobúdaniu nových poznatkov, k 

získavaniu, zvyšovaniu a zlepšovaniu objemu a rozsahu vedomostí, zručností a kompetencií jednotlivca 

prostredníctvom kvalitného vzdelávania získaného okrem formálneho aj v neformálnom systéme 

vzdelávania. Formálne vzdelávanie zabezpečujú na pôde mesta Trnava školy a školské zariadenia. 

Neformálne vzdelávanie občanov mesta Trnava od predškolských zariadení až po seniorov prebieha v 

našom meste prostredníctvom ďalších vzdelávacích inštitúcií, mládežníckych a občianskych združení, 

školských klubov, centra voľného času a taktiež prostredníctvom referátu vzdelávania. Finančné 

prostriedky v rámci týchto aktivít boli použité na výdavky spojené s organizovaním výtvarných, 

literárnych a hudobných súťaží, výstav, tvorivých dielní a prehliadok. V roku 2008 nebol predmetný 

ukazovateľ sledovaný. 

 
2. Merateľný ukazovateľ Počet podporených projektov grantmi v rámci výchovy a 

celoživotného, neformálneho vzdelávania občanov mesta 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota 65 80 80 80 80 80 80 
Skutočná hodnota 74 91 93 71 80 42 0 
Monitorovacia správa: 

Na základe rozhodnutia vedenia mesta neboli v rozpočte na rok 2013 pre položku dotácie na vzdelávanie 

udelené žiadne finančné prostriedky, z tohto dôvodu plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa 80 nie 

je reálna. 

 

9.2.1 Bežné výdavky 43 130 43 230 13 951 43 230 
 

 príležitostné aktivity v školských 

zariadeniach 

8 242 8 242 4 957 8 242 

Z tejto položky boli v 1. polroku  použité finančné prostriedky na organizačné a technické 

zabezpečenie jednotlivých aktivít, ako sú udeľovanie ocenení pri príležitosti Dňa učiteľov, 

Medzinárodný deň detí pre materské školy, cena za mimoriadne výsledky, na nákup cien, 

spotrebného materiálu, propagáciu (plagáty, diplomy, pozvánky), drobné občerstvenie a ďalšie 

režijné náklady spojené s organizovaním jednotlivých aktivít. 
 

 neformálne vzdelávacie aktivity 6 638 6 638 1 687 6 638 

Finančné prostriedky boli v 1. polroku  použité na výdavky spojené s organizovaním 

výtvarných a hudobných prehliadok a výstav. V rámci tejto položky sme realizovali aktivity, 

z ktorých mnohé sa už stali v Trnave tradičnými ako napr. Trnavský objektív, Moja Trnava, 

FoTToFest, kde mali možnosť v mestskom amfiteátri prezentovať svoje práce fotografi 

a fotokluby z  Trnavy a okolia. 
 

 voľnočasové aktivity pre deti 

a mládež 

24 250 24 350 3 307 24 350 

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu voľnočasových aktivít pre deti a mládež, ktoré 

v spolupráci s Mestom Trnava organizovala Kalokagatia – CVČ (Tirnavia Trophy - celoročná 

súťaž v oblasti kultúry), Mestská rada mládeže v Trnave (Fest Hry 2013) a organizácie 

pracujúce s deťmi a mládežou (Detská fašiangová veselica – zábavné popoludnie pre deti plné 

hier a tanca). 
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 Dobrovoľníci deťom 4 000 4 000 4 000 4 000 

Finančné prostriedky boli použité na čiastočné krytie nákladov podujatia Dobrovoľníci deťom 

2013, ktoré 31.5.2013 v spolupráci s Mestom Trnava organizovala Mestská rada mládeže 

v Trnave. Z dôvodu nepriaznivého počasia bolo podujatie presunuté do priestorov Mestskej 

športovej haly v Trnave. Občianske združenia detí a mládeže, ako aj iné subjekty pracujúce 

s touto cieľovou skupinou, prezentovali svoju činnosť a návštevníkom pripravili bohatý 

sprievodný program a sprístupnili rôzne zaujímavé atrakcie (napr. nafukovacie hrady, 

nafukovacie šmýkačky, trampolína, inline hokej, lukostrelba, maľovanie na tvár, tvorivé 

aktivity pre malých i veľkých, a pod.). Podujatia sa zúčastnilo cca 3 000 detí a 200 

dobrovoľníkov. 
 

9.3   PROJEKTY 33 000 95 988 52 805 95 988 
 

Bežné výdavky 33 000 95 988 52 805 95 988 
 

 Interkulturálne vzdelávanie detí, 

žiakov a pedagógov 

33 000 33 000 6 446 33 000 

 vlastné zdroje 33 000 33 000 6 446 33 000 

 grantové zdroje 0 0 0 0 
Projekt Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov v 1. polroku pokračoval v súlade 

so schváleným harmonogramom. Deti v materských i základných školách sa mali možnosť 

hravou formou bližšie zoznámiť s jazykom susedov, spolu s pedagógmi a lektorkami sa 

stretnúť so svojou partnerskou materskou školou (v Scharndorfe, Hőfleine, Schloss Hofe) a 

základnou školou (vo Viedni). Zainteresovaní zamestnanci mestského úradu spolu s riaditeľmi 

a učiteľmi nemeckého jazyka trnavských základných škôl  mali možnosť zúčastniť sa 

hospitácie a exkurzie vo viedenskej základnej škole. Do projektu sú zapojené MŠ Murgašova 

13, MŠ Okružná 27 a MŠ V jame 27, ZŠ s MŠ Atómová 1, ZŠ s MŠ Nám. Slovenského 

učeného tovarišstva 15, ZŠ s MŠ Spartakovská 5 a ZŠ M. Gorkého 21. Finančné prostriedky 

z predmetnej položky boli čerpané na zabezpečenie výdavkov na dopravu a poistenie, 

cestovné náklady súvisiace s aktivitami projektu a personálne výdavky projektového tímu 

a lektoriek. 
 

 Obsahová prestavba 

vzdelávacieho systému ZŠ s MŠ 

Vančurova 38, Trnava 

0 62 988 46 359 62 988 

 vlastné zdroje 0 3 000 24 520 3 000 

 grantové zdroje 0 59 988 21 839 59 988 
Projekt Obsahová prestavba vzdelávacieho systému ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava bol 

schválený v roku 2011. Zriaďovateľ sa podieľa spoluúčasťou 5 %, ktoré sú zasielané 

v závislosti od platieb prijatých z ESF a zo štátneho rozpočtu, ktoré činia 95% financovania. 

Cieľovou skupinou projektu sú žiaci od 2. ročníka základnej školy a pedagogickí zamestnanci 

základnej školy. Projekt je zameraný na tvorbu a zavádzanie inovatívnych materiálnych 

prostriedkov, učebných materiálov, didaktických prostriedkov do vyučovacieho procesu. 

Finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu boli na základnú 

školu s materskou školou doručené v mesiacoch júl a august. Do tohto obdobia bola potreba 

finančných prostriedkov vykrytá zo zdrojov mesta. 
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10  Program  MLÁDEŽ A 

ŠPORT 
1 114 533 1 400 533 577 425 1 241 546 

 

Zámer programu: 
Plnohodnotné športové vyžitie pre všetkých občanov mesta 

 

10.1  Podprogram  ŠPORTOVÉ 

AKTIVITY 
75 533 76 533 21 417 76 533 

 

Ciele podprogramu: 
1. Zapojiť do systému pravidelných súťaží detí a mládeže všetky základné a stredné školy 

(vrátane odborných) na území mesta prostredníctvom Trnavských športových hier 
2. Podporiť všetky vekové a výkonnostné  kategórie mestskej komunity v športovom 

sebarealizovaní, najmä na poli masovej telesnej kultúry 
 

1. Merateľný ukazovateľ Počet detí a mládeže zúčastnených na Trnavských športových 

hrách 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota 5 200 5 300 4 250 4 600 4 600 4 600 4 600 
Skutočná hodnota 5 455 5 240 4 744 4 822 4 860 4 910 4 600 
Monitorovacia správa: 

V júni 2013 bol ukončený 16. ročník Trnavských športových hier, do ktorých sa tradične zapojili 

základné a stredné školy na území mesta. Dievčatá i chlapci súťažili v atletike, hádzanej, volejbale, 

basketbale, malom futbale, v stolnom tenise i v netradičných športoch (šach, poľný beh, maratón 

aerobik, vybíjaná, streetball, pretláčanie rúk, Memoriál M. Zavarskej). Finančné prostriedky boli použité 

na organizačné a technické zabezpečenie realizácie Trnavských športových hier (Kalokagatia – CVČ), 

ako aj na ocenenie škôl v jednotlivých športových kategóriách. Každá ocenená škola si za získané 

prostriedky nakúpi v 2. polroku športové potreby pre ďalší rozvoj športu na škole. 

 
2. Merateľný ukazovateľ Počet finančne podporených aktivít 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota 69 74 32 40 40 22 23 
Skutočná hodnota 77 85 74 72 24 23 13 
Monitorovacia správa: 

V 1. polroku boli úlohy tohto podprogramu realizované predovšetkým formou vlastných športových a 

telovýchovných aktivít, vrátane spolupráce s partnerskými mestami Břeclav, Szombathely, Varaždin, 

Zabrze a inými. Priestor mali najmä masové pohybové aktivity zdravia, bokom však nezostal ani 

výkonnostný a vrcholový šport. V 1. polroku bolo finančne podporených 13 športových aktivít. 

 

10.1.1 Bežné výdavky  75 533 76 533 21 417 76 533 
 

10.1.1.1 Telovýchova a šport 27 873 27 873 6 515 27 873 
 

 Trnavské športové hry 4 398 4 398 0 4 398 

Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku na nákup športových potrieb pre školy 

a technickú realizáciu hier. 
 

 športové a telovýchovné akcie 16 475 16 475 6 515 16 475 

V 1. polroku sa konali nasledovné športové podujatia: Vítanie jari v maratónkach, Memoriál 

Karola Holoviča, Plavecké preteky Veľká cena Trnavy, Memoriál Dušana Svatého, Futbalový 

turnaj mestských polícií, Pohár primátora mesta Trnava vo štvorhre, Memoriál Lukáša 

Šergoviča, futbalový turnaj Prengo cup, Medzinárodný turnaj vo WuShu, nohejbalový turnaj 

trojíc a hokejový turnaj Grischun cup. Okrem týchto podujatí bola do tejto položky zahrnutá aj 
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doprava futbalistov – starších dorastencov na Medzinárodný futbalový turnaj, ktorý sa 

uskutočnil v partnerskom poľskom meste Zabrze a Medzinárodný futbalový turnaj, ktorý sa 

konal v partnerskom meste Novo Mesto. Finančné prostriedky z tejto položky boli čerpané na 

nákup cien a trofejí pre súťažiacich, zabezpečenie občerstvenia, prenájom športových areálov, 

ubytovanie, propagáciu podujatí, fotodokumentáciu a pod. 
 

 Naučme deti športovať 7 000 7 000 0 7 000 

Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku na spracovanie manuálu športovej gramotnosti 

pre deti materských škôl na území mesta a organizačné zabezpečenie Malej zimnej olympiády 

detí MŠ. 
 

10.1.1.2 Dotácie 47 660 48 660 14 902 48 660 
 

 športové aktivity 25 000 26 500 0 26 500 

Finančné prostriedky z tejto položky budú čerpané v 2. polroku. 

 aktivity mládeže 12 000 11 500 5 902 11 500 

Finančné prostriedky z tejto položky boli čerpané v sume 5 902 eur pre občianske združenia 

s pôsobnosťou na území mesta Trnava. 

 Trnavská F3J o pohár 

primátora rádiom riadených 

leteckých modelov 

2 000 2 000 2 000 2 000 

 Grand Prix Tirnavia 

v tanečnom športe 

7 000 7 000 7 000 7 000 

 Nonstop- cyklojazda Trnava - 

Rysy 

1 660 1 660 0 1 660 

 

10.2  Podprogram  SPRÁVA 

ŠPORTOVÝCH AREÁLOV 
1 039 000 1 324 000 556 008 1 165 013 

 

Ciele podprogramu: 
1. Zvýšiť kvalitu športovej infraštruktúry 

2. Rozšíriť činnosť Mestského zimného štadióna o zriadenie strediska zimných olympijských 

športov (hokej, krasokorčuľovanie, short track a curling) vo všetkých vekových 

kategóriách v spolupráci s nájomcom 
 

1. Merateľný ukazovateľ Celkový počet športových objektov, v ktorých boli zrealizované 

investičné práce a údržba väčšieho rozsahu 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota 6 8 7 5 5 3 3 
Skutočná hodnota 6 8 8 7 7 12 2 
Monitorovacia správa: 

V 1. polroku investičné práce na športových objektoch plánované neboli. Údržba väčšieho rozsahu bola 

zrealizovaná na dvoch objektoch a to: 

- na kúpalisku Castiglione boli vykonané terénne úpravy zamerané na skvalitnenie prístupov 

k bazénom a šatniam pre návštevníkov v sume 5378,69eura, 

- v športovom areáli Slávia bola opravená časť strechy telocvične Slávia v sume 8 938,56 eura. 

 
2. Merateľný ukazovateľ Počet objektov, do ktorých bol zakúpený majetok, určený na 

zlepšenie kvality poskytovaných služieb 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota 6 7 4 5 3 2 2 
Skutočná hodnota 6 7 4 5 3 4 1 
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Monitorovacia správa: 

Do 30.6.2013 bol obstaraný investičný majetok na objekte Mestská športová hala. Pre väčšie využitie 

priestorov haly aj pre nešportové účely bol zakúpený koberec na palubovku v celkovej sume 

6 370,56 eura. 

 
3. Merateľný ukazovateľ Zriadenie strediska zimných olympijských športov v areáli MsZŠ 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota - - áno áno áno áno áno 
Skutočná hodnota - - nie nie nie nie nie 
Monitorovacia správa: 

Na základe doterajších rokovaní nebude v roku 2013 zriadené stredisko zimných športov na MsZŠ 

z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Pre budúce roky ja táto možnosť otvorená. 

 

10.2.1 Bežné výdavky 1 000 000 1 018 600 549 325 1 078 600 
 

 príspevok pre Správu 

kultúrnych a športových 

zariadení mesta Trnava 

1 000 000 1 018 600 549 325 1 078 600 

Použitie príspevku je podrobne špecifikované v prílohe č. 2: Vyhodnotenie za 1. polrok a 2. 

aktualizácia rozpočtu Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava. 
 

10.2.2 Kapitálové výdavky 39 000 305 400 6 683 86 413 
 

10.2.2.1 Akcie realizované MsÚ 14 000 299 000 312 50 000 
 

 AŠK Slávia – tribúna na 

atletickom štadióne 

14 000 299 000 312 50 000 

Vzhľadom na vysoké cenové ponuky od uchádzačov komisia rozhodla o zrušení verejnej 

súťaže na výber zhotoviteľa stavby. Súťaž bude ešte v roku 2013 zopakovaná s upraveným 

zadaním a súťažnými podmienkami. Pri dodržaní termínov a zákonných lehôt novej verejnej 

súťaže nie je predpoklad prefinancovania pôvodne plánovaného objemu finančných 

prostriedkov v tomto roku. Z toho dôvodu navrhujeme znížiť rozpočet na túto položku 

o 249 000 eur. 
 

10.2.2.2 Príspevok pre Správu 

kultúrnych a športových zariadení 

mesta Trnava 

25 000 6 400 6 371 36 413 

 

Použitie príspevku je podrobne špecifikované v prílohe č. 2: Vyhodnotenie za 1. polrok a 2. 

aktualizácia rozpočtu Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava. 
 

 

11  Program  KULTÚRA 832 501 830 201 347 345 741 337 
 

Zámer programu: 
Trnava – križovatka európskej kultúry 

 

11.1  Podprogram  KULTÚRNO-

UMELECKÉ AKTIVITY 
329 990 208 490 106 386 237 490 

 

Ciele podprogramu: 
1. Zabezpečovať organizačne, personálne a materiálovo kultúrne podujatia miestneho, 

regionálneho a medzinárodného významu na území mesta s ohľadom na rôzne umelecké 
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žánre, vekové a záujmové skupiny 
2. Využívať potenciál lokálnych subjektov záujmovej – umeleckej činnosti 

 
1. Merateľný ukazovateľ Počet kultúrno-spoločenských podujatí 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota 24 21 22 25 25 25 25 
Skutočná hodnota 24 21 22 25 40 30 16 
Monitorovacia správa: 

V 1. polroku sa uskutočnilo 16 podujatí miestneho charakteru z rôznych oblastí záujmovej umeleckej 

činnosti (vážna a populárna hudba, literatúra a rôzne výstavy). Jednotlivé podujatia pozostávali 

z viacerých programov zameraných na rôzne cieľové skupiny. 

 
2. Merateľný ukazovateľ Počet lokálnych subjektov záujmovej – umeleckej činnosti na 

podujatiach 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota 6 8 10 12 12 20 20 
Skutočná hodnota 6 8 19 27 28 38 12 
Monitorovacia správa: 

Na podujatiach sa v 1. polroku zúčastnilo 12 lokálnych subjektov z rôznych oblastí kultúrneho života. 

Zastúpená bola vážna a populárna hudba, literatúra a výstavy s rôznym zameraním. 

 

11.1.1 Bežné výdavky 329 990 208 490 106 386 237 490 
 

11.1.1.1 Kultúrne podujatia 264 990 143 490 58 860 172 490 
 

 koncerty vážnej hudby 7 630 890 770 890 

V rámci tejto položky mesto usporiadalo tradičné podujatie Novoročný koncert. Finančné 

prostriedky boli použité na technickú realizáciu. 
 

 StreeTT Session 5 000 0 0 0 

V rámci presunu organizovania kultúrnych podujatí z MsÚ na Správu kultúrnych a športových 

zariadení mesta Trnava sa táto položka čerpala z rozpočtu Správy kultúrnych a športových 

zariadení mesta Trnava. 
 

 kultúrne leto (dychovky, 

kinematograf, detské divadelné 

predstavenia, hudobné kapely) 

11 600 0 0 0 

V rámci presunu organizovania kultúrnych podujatí z MsÚ na Správu kultúrnych a športových 

zariadení mesta Trnava sa táto položka čerpala z rozpočtu Správy kultúrnych a športových 

zariadení mesta Trnava. 
 

 Radničné hry 13 000 0 0 0 

V rámci presunu organizovania kultúrnych podujatí z MsÚ na Správu kultúrnych a športových 

zariadení mesta Trnava sa táto položka čerpala z rozpočtu Správy kultúrnych a športových 

zariadení mesta Trnava. 
 

 Trnavské dni – láska, pokoj, 

porozumenie 

23 000 23 000 0 23 000 

Trnavské dni sú každoročne organizované v septembri, v 1. polroku neboli čerpané žiadne 

finančné prostriedky. 
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 zvykoslovia 6 500 0 0 0 

V rámci presunu organizovania kultúrnych podujatí z MsÚ na Správu kultúrnych a športových 

zariadení mesta Trnava sa táto položka čerpala z rozpočtu Správy kultúrnych a športových 

zariadení mesta Trnava. 
 

 novoročný ohňostroj  3 160 0 0 0 

V rámci presunu organizovania kultúrnych podujatí z MsÚ na Správu kultúrnych a športových 

zariadení mesta Trnava sa táto položka čerpala z rozpočtu Správy kultúrnych a športových 

zariadení mesta Trnava. 
 

 kronika mesta 1 600 1 600 665 1 600 

Finančné prostriedky z tejto položky boli použité na vyplatenie odmien za vyhotovenie zápisu 

do kroniky mesta. 
 

 poplatky za hudobnú 

produkciu(SOZA, LITA) 

3 200 1 000 751 1 000 

Povinné platby v zmysle autorského zákona č. 383/1997 Z. z. a zákona č. 283/1997 Z. z. za 

hudobnú produkciu každého žánru (poplatky Slovenskému ochrannému zväzu autorskému, 

autorskej spoločnosti LITA). 
 

 Trnavský Jazzyk 15 000 0 0 3 000 

Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry SR Mesto 

Trnava získalo grant v sume 3 000 eur, preto požadujeme aktualizáciu príjmov aj výdavkov na 

zabezpečenie zvýšených výdavkov na akciu. 
 

 DIV 13 000 0 0 4 000 

Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry SR Mesto 

Trnava získalo grant v sume 4 000 eur, preto požadujeme aktualizáciu príjmov aj výdavkov na 

zabezpečenie zvýšených výdavkov na akciu. 
 

 ZOOM + (medzinárodný 

acappella festival) 

8 000 0 0 0 

V rámci presunu organizovania kultúrnych podujatí z MsÚ na Správu kultúrnych a športových 

zariadení mesta Trnava sa táto položka čerpala z rozpočtu Správy kultúrnych a športových 

zariadení mesta Trnava. 
 

 Trnavské zborové dni 13 000 0 0 0 

V rámci presunu organizovania kultúrnych podujatí z MsÚ na Správu kultúrnych a športových 

zariadení mesta Trnava sa táto položka čerpala z rozpočtu Správy kultúrnych a športových 

zariadení mesta Trnava. 
 

 Rok mesta Trnavy 80 000 68 000 10 224 80 000 

V 1. polroku sa finančné prostriedky čerpali na zabezpečenie súťaže s názvom „Poznaj svoje 

mesto“, tlač maľovaniek pre deti, výrobu bannerov a ich vyvesenie, dotlač knihy Mestská 

pamiatková rezervácia Trnava a nákup rôznych upomienkových predmetov (dámske a pánske 

tričká, reflexné pásky, pilníková sada a pod.) v celkovej sume 10 224 eur. 
 

 reprezentačný ples mesta 40 000 40 200 39 683 40 200 

Tradičné kultúrne, spoločenské a charitatívne podujatie organizované mestom. Výdavky 

zahŕňajú organizačné a technické zabezpečenie plesu, honoráre pre účinkujúcich, poplatky do 

SOZA, propagáciu a zabezpečenie kultúrneho programu. Výťažok v sume 4 400 eur bol 

odovzdaný na charitatívne účely pre neziskové organizácie so sídlom na území mesta. 
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 západné krídlo radnice a menšie 

umelecké žánre 

3 800 3 800 1 767 3 800 

V 1. polroku sa v západnom krídle konali výstavy umeleckých diel (Neopakovateľný, 

Betlehemy očami Márie Hanuskovej, Krásy Slovenska, Cyklistika časov dávno minulých, 

FotoFrejm, výstava žiakov súkromnej ZŠ, Hrdinovia, Moja Trnava, Do obývačky duše), 

literárne a hudobné podujatia komorného charakteru (Na západnom krídle múzy, Noc 

literatúry, prezentácia publikácií Trnava poetická a Mestská pamiatková rezervácia Trnava). 

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie prehliadok západného krídla, honoráre pre 

umelcov a technické zabezpečenie podujatí. 
 

 Noc kostolov 5 000 5 000 5 000 5 000 

Finančné prostriedky boli použité na podporu realizácie projektu otvorenia kostolov v Trnave. 
 

 Deň otvorených dverí 10 000 0 0 10 000 

Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku na tlač a výlep plagátov, divadelné a kultúrne 

podujatia, technické zabezpečenie výstavy, animačné programy pre deti a dospelých, ceny pre 

súťažiacich a pod. 
 

 ostatné výdavky 2 500 0 0 0 

V rámci presunu organizovania kultúrnych podujatí z MsÚ na Správu kultúrnych a športových 

zariadení mesta Trnava sa táto položka čerpala z rozpočtu Správy kultúrnych a športových 

zariadení mesta Trnava. 
 

11.1.1.2 Dotácie 65 000 65 000 47 526 65 000 
 

V 1. polroku boli poukázané dotácie v sume 47 526 eur nasledovne: 

 umelecká činnosť a kultúrne 

aktivity 

13 640 13 640 500 13 640 

 festival Lumen 17 500 17 500 17 500 17 500 

 Trnavské mestské zbory 10 000 10 000 6 666 10 000 

 Trnavský komorný orchester 3 500 3 500 2 500 3 500 

 Trnavské organové dni 5 000 5 000 5 000 5 000 

 Schneidrova Trnava 700 700 700 700 

 Divadelný súbor DISK 1 660 1 660 1 660 1 660 

 folklórny súbor Trnafčan 4 000 4 000 4 000 4 000 

 EKOFEST 9 000 9 000 9 000 9 000 

 

11.2  Podprogram  SPRÁVA 

KULTÚRNYCH ZARIADENÍ A 

PAMIATOK 

449 134 606 711 239 552 488 847 

 

Cieľ podprogramu: 
Zvýšiť využiteľnosť kina Hviezda v oblasti realizácie podujatí organizovaných v rámci 

prenájmu 
 

1. Merateľný ukazovateľ Zvýšenie počtu podujatí organizovaných v objekte kina Hviezda 

v rámci prenájmu 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota 92 80 5% 0% 0 0 0 
Skutočná hodnota 92 80 0% 12% 24% 25% 20% 
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Monitorovacia správa: 

V 1. polroku 2013 sa zvýšil v kine Hviezda počet príležitostných prenájmov zameraných aj na iné 

využitie priestoru ako premietanie o 20 % oproti 1. polroku 2012. Prenájmy sú zamerané na školenia, 

konferencie, besedy a spoločenské podujatia. 

 

11.2.1 Bežné výdavky 287 934 447 011 170 889 396 160 
 

 príspevok pre Správu 

kultúrnych a športových 

zariadení mesta Trnava 

287 934  447 011 170 889 396 160 

Použitie príspevku je podrobne špecifikované v prílohe č. 2: Vyhodnotenie za 1. polrok 

a 2. aktualizácia rozpočtu Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava. 
 

11.2.2 Kapitálové výdavky 161 200 159 700 68 663 92 687 
 

 akcie realizované Mestským 

úradom 

90 000 90 000 0 24 000 

 mestské opevnenie – bašta 

Jerichova – Hornopotočná 

(za hasičmi) 

20 000 20 000 0 20 000 

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku na nevyhnutné sanačné práce na tejto časti 

hradieb, konkrétne veže V2. 

 

 Kultúrny dom Modranka – 

rekonštrukcia strechy 
70 000 70 000 0 4 000 

Vzhľadom k tomu, že strecha na Kultúrnom dome v Modranke nie je v takom kritickom stave, 

ktorý by vyžadoval okamžitú kompletnú rekonštrukciu, je navrhované znížiť finančné 

prostriedky na túto investičnú akciu o 66 000 eur. Na konci roka 2013 pred zimným obdobím 

je možné uvažovať o návrhu nevyhnutných statických úprav,  ktoré by na základe jestvujúceho 

stavu spracoval autorizovaný inžinier v oblasti statiky, aby sa vylúčili prípadné statické 

poruchy vzniknuté zvýšeným zaťažením od snehu. 
 

 príspevok pre Správu 

kultúrnych a športových 

zariadení mesta Trnava 

71 200 69 700 68 663 68 687 

Použitie príspevku je podrobne špecifikované v prílohe č. 2: Vyhodnotenie za 1. polrok 

a 2. aktualizácia rozpočtu Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava. 
 

11.3  PROJEKTY 53 377 15 000 1 407 15 000 
 

Bežné výdavky 43 377 5 000 333 5 000 

 

 Trnavská brána 38 377 0 0 0 

 vlastné zdroje 30 877 0 0 0 

 grantové zdroje 7 500 0 0 0 
Na základe podania žiadosti Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava o Small 

Grant uzatvorí SKaŠZ zmluvu s Medzinárodným Vyšehradským fondom na uskutočnenie 

kultúrneho podujatia Trnavská brána 2013 s výškou grantu 6 000 eur. Z toho 4 800 eur donor 

vyplatí ihneď po podpise zmluvy, t.j. asi v polovici augusta a zvyšných 1 200 eur donor vyplatí 

SKaŠZ do konca roka 2013, po overení oprávnenosti predložených výdavkov. 
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 rekonštrukcia hradobného 

systému Jerichova - 

Hornopotočná 

5 000 5 000 333 5 000 

 vlastné zdroje 5 000 5 000 333 5 000 

 grantové zdroje 0 0 0 0 
Výdavky boli použité na úhradu dokumentov, potvrdenia z NATURA a položkového rozpočtu 

k rekonštrukcii hradieb, nevyhnutných k podaniu Žiadosti o NFP. 
 

Kapitálové výdavky 10 000 10 000 1 074 10 000 

 

 rekonštrukcia hradobného 

systému Jerichova - 

Hornopotočná 

10 000 10 000 1 074 10 000 

 vlastné zdroje 10 000 10 000 1 074 10 000 

 grantové zdroje 0 0 0 0 
Výdavky boli použité na úhradu projektových dokumentácií a statických posudkov 

nevyhnutných k podaniu Žiadosti o NFP. 
 

 

12  Program  VZŤAHY 

S VEREJNOSŤOU 
448 880 448 880 149 237 448 880 

 

Zámer programu:  
Otvorené vzťahy s verejnosťou s pozitívnym prínosom pre imidž mesta 

 

12.1   Podprogram  

PROPAGÁCIA 

A PREZENTÁCIA MESTA 

293 075 293 075 140 040 293 075 

 

Ciele podprogramu: 
1. Zabezpečenie štandardizovaných komunikačných  výstupov mesta 
2. Poskytovanie informácií a napĺňanie novej  internetovej stránky mesta 
3. Realizovanie individuálnych projektov s partnerskými mestami 

 
1. Merateľný ukazovateľ Počet vydaných čísel Noviniek z Radnice 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota 10 10 10 10 10 10 10 
Skutočná hodnota 11 10 10 10 10 10 5 
Monitorovacia správa: 

V 1. polroku bolo vydaných 5 čísiel Noviniek z radnice s nákladom 5000 kusov, ktorých zhotoviteľom 

je Ladislav Takács ŠOPAPRINT Boleráz. 
 

2. Merateľný ukazovateľ Počet programových plagátov mesta 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota - 10 10 10 10 10 14 

Skutočná hodnota - 10 10 10 10 10 4 
Monitorovacia správa: 

V 1. polroku boli vyrobené 4 programové plagáty v spolupráci so spoločnosťou B-print a Ryal Print, 

spol. s r.o.. Plagáty informujú o kultúrnych podujatiach v meste v jednotnom grafickom dizajne. 
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3. Merateľný ukazovateľ Návštevnosť internetovej stránky mesta 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota - 300 000 360 000 430 000 500 000 750 000 800 000 

Skutočná hodnota - 300 000 410 000 490 000 531 000 960 000 550 000 
Monitorovacia správa: 

Po vytvorení a implementácii nového webového portálu mesta www.trnava.sk sa výrazne zvýšila jeho 

návštevnosť, čomu významne prispieva aj prepájanie a zdieľanie informácií prostredníctvom profilu 

mesta na facebooku. 

 
4. Merateľný ukazovateľ Počet projektov realizovaných s partnerskými mestami 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota - - 1 1 1 2 2 

Skutočná hodnota - 2 1 1 1 2 1 
Monitorovacia správa: 

V dňoch 27. – 30.5.2013 sa uskutočnil 16. ročník Medzinárodného festivalu kreslenia v partnerskom 

meste Zabrze (Poľsko), na ktorom sa zúčastnili žiaci ZUŠ Trnava. V rámci tohto projektu získali 

trnavskí mladí umelci už tradične ocenenia za zaujímavé práce. 

 

12.1.1 Bežné výdavky 264 100 264 100 111 065 264 100 
 

12.1.1.1 Propagácia mesta a 

marketing 
102 000 102 000 35 345 102 000 

 

 propagácia prostredníctvom 

printových médií 

47 500 47 500 8 703 47 500 

 propagačné materiály 17 500 17 500 935 17 500 
Finančné prostriedky boli v 1. polroku použité na nákup nástenného kalendára, nákup 

publikácie Mestská pamiatková rezervácia Trnava a poplatok za účasť v súťaži Najkrajšia 

kniha roka. 
 

 Novinky z radnice 18 000 18 000 6 334 18 000 
Výdavky v 1. polroku boli čerpané na grafickú úpravu, zalomenie, tlač, dovoz Noviniek 

z radnice a tiež na honoráre pre prispievateľov do Noviniek z radnice. V 1. polroku vyšlo 5 

čísiel Noviniek z radnice po 5 000 kusov. 
 

 propagácia externými 

médiami 
6 000 6 000 0 6 000 

Za 1. polrok v uvedenej položke prostriedky neboli čerpané. Propagáciu prostredníctvom 

externých médií Mesto Trnava využíva najmä pri významných podujatiach a cielenom 

informovaní verejnosti pri PR aktivitách mesta. Propagácia externými médiami bude využitá v 

rámci propagácie osláv 775. výročia mesta. 
 

 informačné plagáty 6 000 6 000 1 434 6 000 
V 1. polroku boli vyrobené 4 programové plagáty v spolupráci so spoločnosťou B-print a Ryal 

Print, spol. s r.o.. Plagáty informujú o kultúrnych podujatiach v meste v jednotnom grafickom 

dizajne. Výdavky boli použité na grafickú úpravu, tlač a dovoz mesačných programových 

plagátov mesta Trnavy (marec – jún) a tiež na výlep plagátov na určených miestach v Trnave. 
 

 propagácia prostredníctvom 

audiotechniky 

10 000 10 000 1 035 10 000 

Finančné prostriedky boli použité na poplatky ZSE Energia, a.s. za spotrebu elektrickej energie 

mestského rozhlasu Modranka, poplatky SOZE a Slovgramu za reprodukovanú hudbu 

vysielanú prostredníctvom rozhlasu Modranka, vyplatenie mzdových prostriedkov na dohodu  

http://www.trnava.sk/
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o vykonaní práce za čítanie oznamov v mestskom rozhlase v Modranke a za opravy mestského 

rozhlasu Modranka. 
 

 propagácia prostredníctvom 

upomienkových predmetov 

8 500 8 500 2 182 8 500 

V 1. polroku boli finančné prostriedky použité na nákup propagačných a upomienkových 

predmetov s logom mesta (perá, kľúčenky, tričká, poznámkové bloky, USB kľúče a pod.), 

ktoré slúžia na prezentáciu a reprezentáciu mesta pri podujatiach na medzinárodnej úrovni, pri 

spoločenských podujatiach, návštevách veľvyslancov a zahraničných návštevách. V roku 2013 

sú priebežne zabezpečované špeciálne upomienkové predmety v súvislosti so 775. výročím 

mesta. 
 

 propagácia kultúrneho 

dedičstva mesta 

11 000 11 000 2 862 11 000 

 sprístupnenie sakrálnych 

pamiatok 
10 000 10 000 2 725 10 000 

 tematické prehliadky 1 000 1 000 137 1 000 
Finančné prostriedky boli použité na príspevky správcom jednotlivých kostolov, na odmeny 

pracovníkom zabezpečujúcich dozor v kostoloch a na odmeny sprievodcom zabezpečujúcich 

prehliadky mesta pre oficiálne návštevy vedenia mesta. 
 

 marketingové aktivity v rámci 

Malokarpatskej vínnej cesty 

25 000 25 000 20 563 25 000 

 Požehnanie mladých vín 2 000 2 000 1 225 2 000 
Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie podujatia Požehnanie mladých vín 

(prenájom priestorov, honorár za hudobné vystúpenie, tlač pozvánok, občerstvenie a odmeny 

externým pracovníkom). 
 

 medzinárodná výstava vín 

Víno Tirnavia 
23 000 23 000 19 338 23 000 

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie 11. ročníka súťažnej výstavy vín Víno 

Tirnavia. Sú v nich zahrnuté náklady na odbornú degustáciu a na verejnú prezentáciu 

(prenájom priestorov, technické zabezpečenie a úpravu mestskej športovej haly, printové 

materiály, poplatky, občerstvenie, nákup pohárov, cien, odmeny externým pracovníkom). 
 

12.1.1.2 Medzinárodné vzťahy 24 000 24 000 7 389 24 000 
 

 projekty spolupráce 

s partnerskými mestami 

4 500 4 500 1 850 4 500 

Uhradené výdavky na prepravu do slovinského partnerského mesta Novo mesto na futbalový 

turnaj partnerských miest a na prepravu do poľského partnerského mesta Zabrze na 

Medzinárodný festival kreslenia. 
 

 ostatné projekty v rámci 

medzinárodnej spolupráce 

3 700 3 700 57 3 700 

Úhrada výdavkov súvisiacich so zaslaním podkladov prípravy projektu v rámci Kooperačnej 

siete európskych miest strednej veľkosti. 
 

 zahraničné cestovné 14 000 14 000 5 209 14 000 

Výdavky boli čerpané na diéty a vreckové, ubytovanie a mimoriadne výdavky súvisiace so 

zahraničnými služobnými cestami zástupcov a pracovníkov mesta v súlade so znením zákona 

č. 475/2008 Z. z. o cestovných náhradách. 
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 tlmočenie a písomné preklady 1 800 1 800 273 1 800 

Výdavky na tlmočenie a písomné  preklady pre potreby vedenia mesta. 
 

12.1.1.3 Dotácie 124 600 124 600 63 100 124 600 
 

 dotácia na zborník Krajského 

pamiatkového úradu 

1 600 1 600 1 600 1 600 

Dotácia bola poskytnutá Pamiatkovému úradu na tlač a vydanie zborníka z odborného 

pamiatkového seminára pod názvom „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“ organizovaného  

Krajským pamiatkovým úradom Trnava v spolupráci s Mestom Trnava. 
 

 Mestská televízia Trnava, s.r.o. 123 000 123 000 61 500 123 000 

V zmysle uzatvorenej zmluvy č. 7/2013 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta 

Trnavy boli v priebehu 1. polroka  poukazované pravidelné mesačné platby 10 250 eur na 

činnosť Mestskej televízie Trnava, s.r.o., ktorá zabezpečuje vysielanie aktualít z mesta. 
 

12.1.1.4 Reprezentačné výdavky 13 500 13 500 5 231 13 500 
 

Finančné prostriedky z tejto položky boli použité na občerstvenie, darčeky a dary pri 

reprezentačných podujatiach, prijatiach a rokovaniach na úrovni primátora, zástupcov 

primátora a prednostky MsÚ. Zároveň z tejto položky bol uhradený nákup reprezentačných 

publikácií, ceny primátora, výdavky na recepcie a drobný nákup sekretariátov. 
 

12.1.2 Kapitálové výdavky 28 975 28 975 28 975 28 975 

 

 dotácia pre Mestskú televíziu 

Trnava, s.r.o. 

28 975 28 975 28 975 28 975 

V zmysle zmluvy č. 32/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Trnava pre Mestskú 

televíziu Trnava, s.r.o. bola poskytnutá dotácia na kapitálové výdavky, za ktorú Mestská 

televízia Trnava, s.r.o. nakúpila telekomunikačnú techniku v súvislosti so zabezpečením 

digitálneho terestriálneho vysielania. 
 

12.2  Podprogram  

SPOLOČENSKÉ OBRADY 
20 760 20 760 9 197 20 760 

 

Ciele podprogramu: 
1. Zvyšovať úroveň spoločenských obradov organizovaných mestom 
2. Udržiavať  tradície,  šíriť osvetu a podporovať nové aktivity pri príležitosti sviatkov, 

pamätných dní a historických udalostí 
 

1. Merateľný ukazovateľ Počet zorganizovaných spoločenských podujatí 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota - - - 260 265 250 230 
Skutočná hodnota - - - 290 300 130 131 
Monitorovacia správa: 

V 1. polroku referát protokolu organizačne zabezpečil 59 sobášov, 10 uvítaní do života, 29 občianskych 

pohrebov a 33 spoločenských akcií (prijatia a iné ). 

 

12.2.1 Bežné výdavky 20 760 20 760 9 197 20 760 
 

 spoločenské obrady 14 760 14 619 4 056 14 619 

Finančné prostriedky boli použité na nákup darčekov pri životných jubileách obyvateľov mesta 
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Trnavy, uvítaniach do života nových občanov mesta, výdavky na fotografie, kvety a vence k 

pomníkom a pri úmrtí občanov mesta (občianske pohreby zabezpečované mestom Trnava), na 

zabezpečenie ozvučenia a vyvesenia zástav počas významných výročí, odmeny za 

moderovanie výročí mesta, mzdy a ošatné pre obradníkov vykonávajúcich spoločenské obrady. 
 

 ocenenia mesta 5 000 5 141 5 141 5 141 

Výdavky boli čerpané na finančné dary pre ocenených (8 jednotlivcov), tlač pozvánok a 

grafických listov, prenájom sály Marianum, výdavky na moderátora, recitátora, hudobné 

vystúpenie, ozvučenie slávnostného mestského zastupiteľstva spojeného s udeľovaním 

ocenení, recepciu pre pozvaných hostí, fotografie, výzdobu a kvety 
 

 výzdoba obradných siení 1 000 1 000 0 1 000 

Výdavky na výzdobu sobášnej siene na radnici neboli v 1. polroku čerpané. Finančné 

prostriedky budú použité v 2. polroku na kvetinovú výzdobu v obradnej sieni. 

 

12.3  PROJEKTY 135 045 135 045 0 135 045 
 

Bežné výdavky 135 045 135 045 0 135 045 
 

 Komplexná podpora cestovného 

ruchu v Trnave 

115 045 115 045 0 115 045 

 vlastné zdroje 115 045 115 045 0 115 045 
 grantové zdroje 0 0 0 0 

Projektové výdavky budú použité na tvorbu technickej a obsahovej časti web portálu 

cestovného ruchu a propagačných materiálov o meste. V súčasnosti prebieha tvorba portálu na 

základe zmlúv o dielo s dodávateľmi. Odovzdanie diela je naplánované na jeseň 2013.  

Z uvedenej položky doteraz neboli použité finančné prostriedky. 
 

 Centrope Capacity 20 000 20 000 0 20 000 

 vlastné zdroje 0 0 0 0 
 grantové zdroje 20 000 20 000 0 20 000 

Finančné prostriedky alokované na financovanie aktivít v štyroch strategických oblastiach 

spolupráce partnerov Centrope regiónu, a to: Znalostný región, Turizmus, Územné plánovanie 

a Ľudské zdroje neboli v 1. polroku čerpané. 
 

 

13  Program  BEZPEČNOSTNÝ 

SERVIS 
26 700 35 689 9 136 35 689 

 

Zámer programu:  
Zabezpečovať účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia 

pred požiarmi, haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami na území 

mesta a vytvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásených 

mimoriadnych situácií 
 

Ciele programu :  
1. Realizáciou preventívnych opatrení predchádzať požiarom v objektoch právnických 

a fyzických osôb na území mesta 

2. Zabezpečiť prevádzkyschopnosť veliteľského stanovišťa krízového štábu mesta Trnava, 

krytov a skladov civilnej ochrany 
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1. Merateľný ukazovateľ Medziročný nárast počtu kontrol preventivára 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota  88 101 95 100 100 100 

Skutočná hodnota  88 91 86 45 108 41 
Monitorovacia správa: 

Za 1. polrok preventivár uskutočnil 41 preventívnych kontrol dodržiavania požiarnej ochrany v rámci 

subjektov pôsobiacich na území mesta. Kontrolované subjekty, v ktorých boli zistené nedostatky boli 

zaviazané tieto nedostatky odstrániť a následne v nich bola vykonaná opakovaná kontrola. 

 
2. Merateľný ukazovateľ Medziročný nárast počtu  uskutočnených asistenčných hliadok 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota  46 53 70 75 70 70 

Skutočná hodnota  46 67 97 28 46 25 
Monitorovacia správa: 

Za 1. polrok Mestský hasičský zbor zrealizoval 25 asistenčných hliadok, čo sa odvíja od požiadaviek 

subjektov organizujúcich verejné podujatia. 

 
3. Merateľný ukazovateľ Podiel realizovaných opráv objektov civilnej ochrany z celkového 

počtu spravovaných objektov 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota  3 4 4 2 3 3 

Skutočná hodnota  3 3 9 1 3 3 
Monitorovacia správa: 

V priebehu kalendárneho roka 2013 prešlo do správy referátu obrany CO a PO 13 krytov, z tohto 

dôvodu referát v súčasnosti spravuje spolu 22 krytov. Do konca 1. polroka bola zrealizovaná 

rekonštrukcia elektroinštalácie a vodoinštalácie na 3 krytoch. Rekonštrukcia a údržba ďalších krytov je 

naplánovaná na 2. polrok. Rozpočtovým opatrením sa výdavky na kryty zvýšili o 8989 eur. 

 

13.1 Bežné výdavky 26 700 35 689 9 136 35 689 
 

 ochrana pred požiarmi 14 700 14 700 7 136 14 700 

Výdavky boli čerpané na zabezpečenie prevádzkyschopnosti požiarnej zbrojnice 

a akcieschopnosti Mestského hasičského zboru, ako napr. výdavky za energie, vodné a stočné, 

telekomunikačné služby, revízie a doplnenie hasiacich zariadení. 
 

 medzinárodná súťaž 

dobrovoľných hasičov „O 

pohár primátora mesta Trnava“ 

1 000 1 000 0 1 000 

Výdavky zatiaľ neboli čerpané, hasičská súťaž sa bude konať v termíne 30.8. - 1.9. 2013 v 

Trnave pri Laborci. Finančné prostriedky budú použité na dopravu súťažného družstva do 

Trnavy pri Laborci. 
 

 civilná ochrana 11 000 19 989 2 000 19 989 

Výdavky boli čerpané na zabezpečenie činnosti krízového štábu mesta a prevádzkyschopnosti 

úkrytov a skladov civilnej ochrany, na opravy a údržbu úkrytov a skladov, spotrebný materiál, 

telekomunikačné služby a  pravidelná údržba elektrickej inštalácie. 
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14  Program  INFORMAČNÝ 

A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM 
519 500 519 500 268 563 536 500 

 

Zámer programu: 
Plynulá a efektívna prevádzka informačného a komunikačného systému v rámci samosprávy 

mesta Trnavy ako celku 
 

Ciele programu: 
1. Obnovovať HW a SW vybavenie v súlade s určenými kritériami koncepcie obnovy 
2. Udržať nákladovo efektívnu spoluprácu pri outsourcingu informačných technológií za 

podmienky zachovania súčasnej úrovne 
 

1. Merateľný ukazovateľ Počet obnoveného HW vybavenia v sledovanom roku 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota - - 30 10 20 10 10 
Skutočná hodnota - - 30 42 20 10 5 
Monitorovacia správa: 

Plánovaný zámer bol naplnený podľa finančných možností, vyplývajúcich zo SLA zmluvy. 
 

2. Merateľný ukazovateľ Percento upgradovaných SW používaných administratívnymi 

zamestnancami 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota - - 15 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Skutočná hodnota - - 30 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Monitorovacia správa: 

V 1. polroku bol upgrade SW vykonaný v plánovanom objeme, ide o činnosť na základe systémových 

zmien a zmien legislatívy. 

 

3. Merateľný 

ukazovateľ   
Výdavok z rozpočtu mesta Trnavy na outsourcing IT v eurách 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota - - 647 281 626 693 600 000 600 000 600 000 
Skutočná hodnota 76 346 626 303 671 659 553 882 576 455 578 570 379 300 
Monitorovacia správa: 

Výdavky na IT sú zvýšené oproti plánu z dôvodu vykonaných prác, ktoré nie sú súčasťou zmluvy SLA, 

ale sú potrebné pre spracovanie dát na jednotlivých odboroch. 

 

14.1 Bežné výdavky 519 500 519 500 268 563 521 500 
 

 softvér a dáta 37 000 37 000 24 000 37 000 

 systémová a účelová 

aktualizácia dát technickej 

mapy mesta 

27 557 27 557 24 000 27 557 

Prostriedky čerpané na aktualizáciu porealizačných zameraní priebežného roku 2013 a zároveň 

boli zapracované zamerania rokov 2003 a 2002, ktoré v technickej mape mesta chýbali. 
 

 aktualizácia digitálnej 

katastrálnej mapy 
9 443 9 443 0 9 443 

Realizácia je plánovaná v 2. polroku. 
 

 pripojenie na internet 4 200 4 200 1 697 4 200 

Poskytnutie verejnej elektronickej komunikačnej služby počítačovej siete SANET realizované 
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uzlom MTF STU Trnava, na základe zmluvy. 
 

 spoje 92 000 92 000 44 414 92 000 

 telefóny a faxy 35 000 35 000 18 322 35 000 
Platby za poskytnutie elektronickej informačnej služby v sieťach Slovak Telekom, a.s., Orange 

Slovensko, a.s. a Telefónica Slovakia, a.s. 
 

 poštovné 55 000 55 000 25 494 55 000 
Výdavky čerpané za služby Slovenskej pošty, a.s. na doručovanie zásielok mimo mesto, a za 

doručovateľskú službu mestského úradu, ktorá doručuje zásielky v rámci mesta. 
 

 koncesionárske poplatky 2 000 2 000 598 2 000 
Úhrada poplatkov za používanie rozhlasových a televíznych prijímačov v budovách mestského 

úradu. 
 

 prenájom virtuálnej aukčnej 

siene pre potreby verejného 

obstarávania 

10 000 10 000 8 972 9 000 

Výdavky čerpané na základe uzatvorenej licenčnej zmluvy medzi mestom a spoločnosťou 

WELL management, s.r.o., v rámci ktorej je poskytnutý prenájom „virtuálnej aukčnej siene“ 

pre verejné obstarávanie, ktorým je podmienený nákup materiálu a prostriedkov potrebných 

pre chod úradu. Nižšie čerpanie je z dôvodu výhodnejšie dohodnutej zmluvnej ceny. 
 

 správa informačných 

a komunikačných technológií 

(IKT) 

376 300 376 300 189 480 379 300 

Náklady v zmysle uzatvorenej zmluvy SLA medzi mestom a spoločnosťou TT-IT, s.r.o. na 

kompletný outsourcing IKT. Zvýšené náklady z dôvodu vykonaných prác, ktoré nie sú 

súčasťou zmluvy SLA, ale sú potrebné pre spracovanie dát na jednotlivých odboroch. 
 

14.2   PROJEKTY 0 0 0 15 000 
 

Bežné výdavky 0 0 0 15 000 
 

 projekt OPIS 0 0 0 15 000 

 vlastné zdroje 0 0 0 15 000 

 grantové zdroje 0 0 0 0 
Vzhľadom k príprave projektovej žiadosti o grant na elektronizáciu služieb mesta budú tieto 

prostriedky určené na jej samotné spracovanie, na verejné obstarávanie dodávateľa a na 

publicitu v prípade schválenia grantu. Prostriedky boli presunuté z programu 20, položka 

príprava projektov. 
 

 

15  Program  SPRÁVA 

MAJETKU A PRÁVNY SERVIS 
1 657 885 1 857 016 815 372 2 249 946 

 

Zámer programu: 
Efektívna správa majetku vo vlastníctve Mesta Trnava a vysoká úroveň právneho servisu 

 

15.1  Podprogram  SPRÁVA 

MAJETKU 
1 528 885 1 539 436 559 409 1 516 530 
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Ciele podprogramu: 
1. Efektívne ochraňovať majetok Mesta Trnava poistením 
2. Presne, hodnoverne a úplne evidovať majetok Mesta Trnava 
3. Realizovať majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre akcie Mesta Trnava 

 
1. Merateľný ukazovateľ Percento úspešnosti ochrany majetku prostredníctvom náhrad 

z poistných udalostí 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota - - 75 %  75 %  75 % 70 % 70 % 

Skutočná hodnota - 73,96 % 58,09 % 48,30 % 81,27 % 55,28 % 81,23 % 
Monitorovacia správa: 

Merateľný ukazovateľ vyjadruje pomer úhrad plnenia za poistnú udalosť na majetku mesta, vrátane 

majetku v správe organizácií k skutočnej výške vzniknutej škody. Pri výpočte ukazovateľa boli brané do 

úvahy poistné udalosti, ktorých ukončenie likvidácie zo strany poisťovne bolo v sledovanom období. 

 
2. Merateľný ukazovateľ Rozdiel v stave prírastku alebo úbytku evidovaných pozemkov vo 

vlastníctve mesta v internej evidencii MsÚ a v evidencii katastra 

nehnuteľností 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota - 0 % 0 %  15 %  15 %  15 % 15 % 

Skutočná hodnota - 17,50 % 17,38 % 21,30 % 17,57 % 16,04 % 16,03 % 
Monitorovacia správa: 

Ukazovateľ vyhodnocuje kvalitu operatívnej evidencie pozemkov vo vlastníctve mesta, schopnosť mesta 

sledovať aktuálne prírastky a úbytky v sledovanom období. Cieľom tohto ukazovateľa je nájsť a zaviesť 

do praxe najefektívnejší spôsob sledovania týchto zmien. 

 
3. Merateľný ukazovateľ Priemerná jednotková cena dosiahnutá pri majetkovo-právnom 

usporiadaní pozemkov v eurách (len pre KÚ Trnava) 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota - - 20 20 20 20 20 % 

Skutočná hodnota - 5 3,62 13,68 9,28 11,86 20,00 
Monitorovacia správa: 

Merateľný ukazovateľ poukazuje na vývoj priemerných jednotkových cien v katastrálnom území Trnava 

dosiahnutých pri majetkovoprávnom usporiadavaní pozemkov do majetku mesta, napr. pod 

komunikáciami, pod verejnými priestranstvami, prípadne v lokalitách kde mesto ma záujem realizovať 

vlastnú investičnú činnosť. Pri výpočte hodnoty ukazovateľa boli vylúčené kúpy pozemkov pod 

infraštruktúrou v nových lokalitách výstavby, ktoré nefinancovalo mesto. Takéto pozemky boli 

v minulosti mestu darované, v súčasnosti ich mesto odkupuje zvyčajne za cenu 1 euro za jeden pozemok. 
 

15.1.1 Bežné výdavky 1 429 145 1 439 696 548 512 1 421 790 
 

15.1.1.1 Výdavky MsÚ na správu 

majetku 
128 690 184 730 134 665 184 180 

 

 dane a odvody 45 000 45 000 51 911 44 450 

 daň z nehnuteľností 5 000 5 000 4 447 4 450 

 daň z príjmu 40 000 40 000 47 464 40 000 
Daň z nehnuteľností v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. bola uhradená za pozemky vo 

vlastníctve mesta v iných katastrálnych územiach - Boleráz, Zavar. 
Mesto Trnava na základe daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za rok 2011 v 

súlade § 42 zák. č. 595/2003 o dani z príjmov uhradilo mesačné preddavky na daň podľa 

poslednej známej daňovej povinnosti (3 x 15 821,33 eura). Vzhľadom k nižšej daňovej 

povinnosti za rok 2012, bude časť zaplatených preddavkov v roku 2013 mestu vrátená ako 
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preplatok. 
 

 poistenie 28 520 28 520 14 094 28 520 

 poistenie budov ZŠ 12 120 12 120 6 039 12 320 
Poistenie objektov, v ktorých sa nachádzajú základné školy, CVČ a Zariadenie pre seniorov. 

Poistenie týchto nehnuteľností voči živelným pohromám je nevyhnutné aj pri žiadostiach 

o prostriedky z euro fondov. Zároveň je z tejto položky hradené aj poistenie zodpovednosti za 

škody týchto právnych subjektov. 
 

 poistenie majetku vo 

vlastníctve mesta a 

poistenie, zodpovednosti 

mesta Trnava 

16 400 16 400 8 055 16 200 

Prostriedky použité na úhradu poistenia podľa platnej zmluvy na poistenie nehnuteľného 

majetku, peňazí a hnuteľných vecí na základné riziká a za poistenie zodpovednosti za škodu 

spôsobenú Mestom Trnava. 
 

 náklady na inzerciu 5 000 5000 1 690 5 000 

Výdavky na inzerciu, poskytujúcu základné informácie o predaji majetku mesta formou 

obchodnej verejnej súťaže. V 1. polroku bola uhradená inzercia na odpredaj obecných bytov 

a nehnuteľnosti nachádzajúcich sa na ul. Kapitulská 3, na prenájom stánku na Zelenom kríčku 

a na prenájom pozemkov pod reklamnými lavičkami. 
 

 nájomné za prenajaté pozemky 12 000 12 000 8 882 12 000 

Mesto Trnava na základe nájomných zmlúv platí nájomné za pozemky pod skládkou Boleráz 

a za pozemky pod niektorými miestnymi komunikáciami a verejnými priestranstvami, ktoré 

nie sú majetkom mesta. Zároveň je z tejto položky uhrádzaná aj spätná úhrada nájomného za 

minulé obdobia. 
 

 znalecké posudky 6 000 6 000 2 687 6 000 

Znalecké posudky tvoria podklad pre vypracovanie kúpnych zmlúv, pre realizáciu zámen 

pozemkov, prípadne pre určenie hodnoty nehnuteľnosti ako zálohy pre čerpanie úveru. 
V 1. polroku boli uhradené výdavky na vyhotovenie znaleckých posudkov na uvoľnené byty, a 

znalecké posudky na určenie hodnoty pozemkov na ul. Pekárska (parkovisko pri Trnavskej 

univerzite) a v lokalite Kočišské. 
 

 náklady na geodetické práce 15 000 15 000 1 480 15 000 

Výdavok na spracovanie geometrických plánov a vytyčovacích náčrtov pre majetkovoprávne 

usporiadanie pozemkov v rámci tohto programu, pre úpravu katastrálnych hraníc, v súvislosti 

s programom Doprava a iných programov, pre oddelenie pozemkov pre prevod (kúpa, predaj, 

zámena) a odovzdanie pozemkov kupujúcim. 
V 1. polroku boli uhradené náklady na geodetické práce: oddelenie pozemkov na ul. 

Bratislavská pre riešenie zámeny pozemkov, pre majetkovoprávne usporiadanie pozemkov 

v lokalite oddychovo rekreačnej zóny Kočišské. 
 

 iné majetkové výdavky 300 300 24 300 

Výdavky majetkového charakteru, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu roka – poštovné, vodné 

stočné. 
 

 servisné práce pre oblasť 

investícií 

4 870 4 870 1 474 4 870 

Z týchto prostriedkov boli financované bežné výdavky súvisiace s oblasťou investícií mesta 
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ako vyjadrenia k projektovej dokumentácii, spotrebované energie (prečerpávacia stanica 

Modranka – súčasť stavby Kanalizácia Modranka), kolky k stavebnému a územnému konaniu, 

kopírovanie projektovej dokumentácie a pod. 
 

 vrátenie príjmov z minulých 

rokov 

12 000 20 000 12 675 20 000 

Z položky sú uhrádzané preplatky daní a poplatkov z predchádzajúcich rokov. 
 

 likvidácia staticky narušeného 

obytného domu č. 56-58 na 

Coburgovej ulici v Trnave 

0 43 000 39 748 43 000 

V rámci tejto stavby boli vynaložené finančné prostriedky na: 

- likvidáciu staticky narušeného obytného domu, ktorá pozostávala zo zbúrania 3-

podlažného domu s obytným podkrovím po úroveň - 0,15 m od okolitého terénu, naloženia 

vybúraných hmôt a materiálu na dopravné prostriedky a ich odvoz na skládku, spätného 

zásypu a zhutnenia pivničných priestorov a následnej úpravy plochy po asanácii objektu 

ornicou a výsevom trávového semena. 
- vytvorenie dočasného oplotenia z existujúcich železobetónových kójí v počte 33 kusov a 

to formou ich prekládky na vopred pripravenú štrkovú plochu. 
 

 likvidácia zdevastovaného 

obytného domu č. 32-34 na 

Coburgovej ulici v Trnave   

0 5 040 0 5 040 

Náklady na asanáciu zdevastovaného domu č. 32-34 na Coburgovej ulici v Trnave. 
 

15.1.1.2 Výdavky pre TT-

KOMFORT s.r.o. na správu 

majetku 

1 300 455 1 246 512 406 406 1 229 156 

 

 poplatky za správu majetku 450 000 450 000 186 990 450 306 

 správa obecných bytov 106 376 106 376 43 286 106 376 

 správa obecných bytov 

cudzím správcom 
4 450 4 450 2 382 4 756 

 správa nebytových 

priestorov 
279 605 279 605 116 502 279 605 

 správa materských škôl 

a objektu Mozartova 10 
33 411 33 411 13 921 33 411 

 správa hydrofórových 

staníc 
26 158 26 158 10 899 26 158 

Poplatky za správu majetku sú uhrádzané spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. na základe zmluvy 

o výkone správy majetku v platnom znení. 
 

 poplatok za zabezpečenie 

odpredaja bytov 

3 000 3 000 350 3 000 

Odmena podľa mandátnej zmluvy za odpredaj bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve 

mesta. 
 

 príspevky do fondu opráv a 

údržby 

151 600 151 600 72 342 153 215 

Transfer poukázaný správcovi majetku na úhradu príspevkov do fondu opráv a údržby za byty 

a nebytové priestory vo vlastníctve mesta. K navýšeniu rozpočtu dochádza z dôvodu zvýšenia 

príspevkov v jednotlivých domoch v nadväznosti na zatepľovanie domov, rekonštrukcie striech 
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a pod. 

 

 energie 259 740 223 240 6 558 213 699 

 energie za neobsadené 

priestory 
113 750 113 750 0 170 583 

 energie za neplatičov 128 500 92 000 0 30 000 

 energie za hydrofórové 

stanice 
8 880 8 880 3 348 6 696 

 energie za ochranné stavby 

civilnej ochrany 
8 610 8 610 3 210 6 420 

Transfer poukázaný správcovi majetku v súlade so zmluvou o výkone správy na úhradu 

preukázaných nákladov na energie v neobsadených priestoroch vo vlastníctve mesta, na úhradu 

nákladov za energie za neplatičov a úhradu preddavkov za energie v hydrofórových staniciach 

a za ochranné stavby civilnej ochrany. 
Položka energie za neobsadené priestory je aktualizovaná na základe výsledkov ročného 

vyúčtovanie nákladov za rok 2012. Podľa spracovaného ročného vyúčtovania sú skutočné 

náklady za neobsadené obecné byty 23 756 eur, za voľné nebytové priestory 104 510 eur, 

pričom v ročnom vyúčtovaní nie sú zhrnuté náklady na objekty Priemyselná 5, Limbová 3 

a Limbová 11, ktoré budú vyúčtované v najbližšom období. 
 

 opravy a údržba majetku 401 190 383 747 128 629 370 733 

 byty 131 730 123 276 74 638 131 730 
 požiarna ochrana v 

neodpredaných bytoch 
17 650 17 650 1 304 13 602 

 nebytové priestory 124 770 124 770 36 293 133 581 
 požiarna ochrana v 

nebytových priestoroch 
28 580 28 580 1 714 22 349 

 hydrofórové stanice 89 220 89 220 14 429 69 220 

 ochranné stavby civilnej 

ochrany 
9 240 251 251 251 

Výdavky na opravu a údržbu majetku vo vlastníctve Mesta Trnava spravovaného obchodnou 

spoločnosťou. Zároveň sú tu zahrnuté aj výdavky na nepredvídané opravy a havárie, príp. 

opravy a údržbu majetku podľa osobitných požiadaviek vlastníka. 
Položku opravy a údržba nebytových priestorov správca navrhuje zvýšiť z dôvodu opravy 

rozvodov vonkajšej vzduchotechniky pre garáže v bytových domoch na ul. Vajanského, 

a z dôvodu výmeny výkladových okien v predajni Hlavná 8-10. 
Dodatkom č. 20 k Zmluve o výkone správy majetku boli upravené práva a povinností správcu 

majetku pri správe ochranných stavieb civilnej ochrany. Správca zabezpečuje už iba práce 

v rozsahu vonkajšieho plášťa nebytového priestoru, budovy, strechy. Ostatné práva a 

povinnosti správcu prebral Mestský úrad. Časť finančných prostriedkov bola presunutá na 

program 13 Bezpečnostný servis. 
 

 deratizácia priestorov 11 500 11 500 2 193 11 500 

Finančný transfer poukázaný správcovi majetku za preukázané výdavky na jarnú, jesennú príp. 

mimoriadnu deratizáciu priestorov. 
 

 ostatné náklady súvisiace so 

správou majetku 

1 000 1 000 0 500 

Náklady refundované správcovi mestského majetku, ktoré vzniknú v priebehu roka, 

napr. poplatky za vedenie bankových účtov pre byty v odpredaných bytových domoch, 

odborné posudky potrebné pre vyradenie hnuteľného majetku, koncesionárske 

poplatky a pod. 
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 náklady na domovnícke práce 22 425 22 425 9 344 26 203 

Refundácia nákladov na výkon práce domovníka v nájomných bytových domoch na ul. J. G. 

Tajovského, Coburgova 60 A, B, C a na Malženickej ceste 1 na základe rozhodnutia bytovej 

komisie mestského zastupiteľstva. Položku aktualizujeme o poplatky za služby domovníka  

v mesiacoch august-december/2013 v bytovom dome Coburgova 60-70 na základe rozhodnutia 

Komisie pre riešenie problematiky neprispôsobivých občanov. 
 

15.1.1.3 Výdavky pre MsÚ na 

správu majetku 
0 8 454 7 441 8 454 

 

Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu 2-izbového bytu na Hospodárskej ul. č. 31, 

ktorá pozostávala z úpravy omietok, malieb, podláh, sociálneho zariadenia vrátane dodávok 

vodovodných batérií, kombi WC, rozvodov vody a odpadového potrubia, obkladov, dlažieb, 

dodávky a montáže kuchynskej linky, kombinovaného sporáka, nových vstupných dverí a 

interiérových dverí, nových rozvodov elektroinštalácie vrátane osvetľovacích telies. 
 

15.1.2 Kapitálové výdavky 99 740 99 740 10 897 94 740 
 

15.1.2.1 Majetkovoprávne 

usporiadanie a odkupovanie majetku 
43 740 43 740 10 501 43 740 

 

Výdavky na majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie pozemkov pre miestnu 

komunikáciu Chovateľská, miestnu komunikáciu Pri kalvárii, pre rozšírenie cintorína a pod.  

V 1. polroku bola zrealizovaná kúpa pozemku pod skládkou komunálneho odpadu v k. ú. 

Boleráz. 
 

15.1.2.2 Investičné práce 

realizované cez TT-KOMFORT 

s.r.o. 

56 000 56 000 396 51 000 

 

 byty 12 000 12 000 0 12 000 

 Malženická 1 - zateplenie 

fasády a úprava žumpy 
12 000 12 000 0 12 000 

Projektová dokumentácia na zateplenie objektu je vypracovaná, pretože rozpočet na plánované 

práce je viac ako 60 tis. eur správca navrhuje finančné prostriedky použiť na úpravu jestvujúcej 

žumpy pri bytovom dome - vybudovanie septiku a trativodu. 
 

 nebytové priestory 44 000 44 000 396 39 000 

 Hlavná 5 – rekonštrukcia 

kotolne 
20 500 20 500 396 20 500 

V 1. polroku bola uhradená projektová dokumentácia. Od júla 2013 začali práce na výmene 

kotlov v plynovej kotolni. Zároveň prebieha posúdenie stavu klimatizácie a následne bude 

rozhodnuté, či bude treba vypracovať projektovú dokumentáciu, alebo iba návrh na 

rekonštrukciu klimatizácie. Plánovaný termín ukončenia prác september 2013. 
 

 Trhová 2 - rekonštrukcia 

sociálnych zariadení na 2. 

poschodí 

8 500 8 500 0 8 500 

Od júla prebieha rekonštrukcia sociálnych zariadení, plánovaný termín ukončenia prác 

september 2013. 
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 Hollého 8 – rekonštrukcia 

vnútorných rozvodov 

zdravotechniky 

15 000 15 000 0 10 000 

Pokračujúca investičná akcia z roku 2012, predpoklad ukončenia stavebných prác august 2013. 
 

15.2  Podprogram  PRÁVNY 

SERVIS 
129 000 317 580 255 963 733 416 

 

Cieľ podprogramu: 
Kvalitné a na profesionálnej úrovni poskytované právne poradenstvo 

 
1. Merateľný ukazovateľ Počet zrušených rozhodnutí odvolacím orgánom v správnom 

a daňovom konaní 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Plánovaná hodnota - - 24 24 24 24 24 

Skutočná hodnota - - 2 20 11 8 9 
Monitorovacia správa: 

Merateľný ukazovateľ sa začal vyhodnocovať v roku 2009, keď v tomto sledovanom období boli 

odvolacím orgánom zrušené 2 rozhodnutia Mesta Trnava v správnom a daňovom konaní. V roku 2010 

bolo zrušených odvolacím orgánom 20 rozhodnutí Mesta Trnava, v roku 2011 bolo zrušených 11 

rozhodnutí, v roku 2012 bolo zrušených 8 rozhodnutí a v 1. polroku 2013 bolo odvolacím orgánom 

zrušených 9 rozhodnutí Mesta Trnava v správnom a daňovom konaní. 
 

15.2.1 Bežné výdavky 129 000 317 580 255 963 733 416 
 

 súdne a notárske poplatky 14 000 14 000 3 373 14 000 

Výdavky použité na úhradu správnych poplatkov Správe katastra Trnava za vyhotovenie listov 

vlastníctva, kópií z katastrálnych máp potrebných k majetkovoprávnemu usporiadaniu 

nehnuteľností (napr. ZŠ V Jame 3, požiadavky Odboru priemyselného parku a inovačných 

procesov (MsÚ) pre Mestský priemyselný a technologický park), za podanie návrhov na vklad 

vlastníckeho práva, resp. vecného bremena do katastra nehnuteľností na základe zmlúv 

uzatváraných mestom Trnava v zmysle uznesení mestského zastupiteľstva (napr. kúpne zmluvy 

– odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch Strelnica Štrky, odkúpenie pozemku pod 

budúcim cintorínom pri Kamennej ceste, odkúpenie pozemkov pod STKO Boleráz, zámenné 

zmluvy, zmluvy  o zriadení vecného bremena, darovacie zmluvy). 

Z položky sa ďalej uhrádzali súdne poplatky za podané návrhy na vydanie platobných 

rozkazov v právnych veciach, náhrada trov konania a súdne poplatky za podané odvolania. 

 

 právne služby 115 000 303 580 252 590 719 416 

 právne služby MsÚ 70 000 106 500 63 872 113 300 

Finančné prostriedky boli použité na zaplatenie právnych služieb externým právnikom , ktorí 

mesto Trnava zastupujú v špecifických súdnych sporoch. Súčasťou výdavkov sú aj poplatky za 

návrhy na výkon exekúcií exekútorským úradom na vymáhanie pohľadávok mesta. 

 

 právne služby vykonávané 

TT-KOMFORT s.r.o. 

45 000 45 000 37 381 49 000 

Úhrada preukázaných nákladov v zmysle zmluvy o výkone správy majetku za právne služby, 

exekučné služby vymáhané spoločnosťou TT-KOMFORT s.r.o. v prospech Mesta Trnava. 

Vzhľadom na výšku pohľadávok za január až jún 2013, ktoré budú vymáhané v 2. polroku 

a s tým súvisiace náklady  na súdne, exekučné a správne poplatky je navrhovaná úprava 
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rozpočtu o 4 tis. eur. 

 

 úroky z omeškania zo 

súdnych sporov 

0 152 080 151 337 152 080 

Na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu SR o mimoriadnom dovolaní  bola  vykonaná 

exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu mesta. 

 

 dohoda o urovnaní 0 0 0 405 036 

V zmysle schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 566/2013 

k urovnaniu vzájomných sporných práv a povinností medzi Mestom Trnava a  L. Oravcovou, , 

o zaplatenie 868 149,77 eura s príslušenstvom je v aktualizácii rozpočtu  zaradený výdavok vo 

výške 405 036 eura vyplývajúci z dohody o urovnaní uzatvorenej v zmysle uznesenia 

mestského zastupiteľstva. 

 

 

16  Program  ĽUDSKÉ ZDROJE 3 213 959 3 213 959 1 424 413 3 211 959 
 

Zámer programu: 
Dlhodobý rozvoj ľudských zdrojov orientovaný na zvyšovanie efektivity procesného riadenia 

s konečným cieľom zvýšiť úroveň kvality poskytovaných služieb 
 

Ciele programu: 

1. Vzdelávať zamestnancov v oblasti profesijného zamerania, v oblasti mäkkých zručností, IT 

zručností a pod. 
2. Pokračovať v tvorbe nástrojov riadenia a  samohodnotenia 

 
1. Merateľný ukazovateľ Percento zamestnancov zvyšujúcich si vzdelanie a kvalifikáciu 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota - - 10% 10% 9% 7% 2 % 
Skutočná hodnota - - 10% 10% 8% 7% 2 % 
Monitorovacia správa: 

Zamestnanci si zvyšovali kvalifikáciu na seminároch a školeniach v plánovanom rozsahu. 

 
2. Merateľný ukazovateľ Počet preskúmaných procesov 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota - - 5 5 5 5 5 
Skutočná hodnota - - 5 5 6 5 2 
Monitorovacia správa: 

Na základe zvýšenia kvalifikácie a odbornej spôsobilosti v rámci Kancelárie primátora, referátu 

požiarnej ochrany a civilnej obrany. Na základe zabezpečenia výkonu správy na Mestskom 

priemyselnom a technologickom parku v Trnave. 

 

16.1 Bežné výdavky 3 213 959 3 213 959 1 424 413 3 211 959 
 

16.1.1 Štatutárni zástupcovia mesta, 

poslanci, útvar hlavného kontrolóra 
431 998 431 998 181 043 432 498 

 

 platy štatutárnych zástupcov 

mesta 

127 524 127 524 59 575 127 524 

Čerpanie platov je v súlade so zákonom 253/1994 Z. z. a Odmeňovacím poriadkom 

funkcionárov mesta. 
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 platy útvaru hlavného 

kontrolóra 

89 201 89 201 42 672 89 201 

Čerpanie platov hlavného kontrolóra je v súlade so zákonom o obecnom zriadení 

a Odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta Trnava. Mzdy zamestnancov útvaru hlavného 

kontrolóra sú čerpané v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme. 
 

 poistné z platov štatutárnych 

zástupcov mesta a útvaru 

hlavného kontrolóra 

69 535 69 535 32 411 69 535 

Čerpanie na odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne. 
 

 odmeny a náhrady platov 

poslancov, odmeny VMČ 

90 020 90 020 28 975 90 020 

Odmeny poslancom mestského zastupiteľstva, predsedom, členom výborov miestnych častí 

a komisiám mestského zastupiteľstva za činnosť spojenú s ich poslaneckými funkciami 

v súlade s Odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta Trnava. 
 

 poistné z odmien poslancov 28 319 28 319 9 180 28 319 

Čerpané v súlade so zákonom o sociálnom poistení a zákonom o zdravotnom poistení. 
 

 odmeny 25 rokov od 1. vstupu 

do zamestnania 

200 200 0 200 

Finančné prostriedky budú vyplatené v 2. polroku. 
 

 fond odmien - primátor 5 129 5 129 0 5 129 

V 1. polroku neboli z tejto položky čerpané žiadne finančné prostriedky. 
 

 fond odmien - kontrolór 1 026 1 026 0 1 026 

V 1. polroku neboli z tejto položky čerpané žiadne finančné prostriedky. 
 

 cestovné 500 500 260 500 

Cestovné náhrady počas pracovných ciest štatutárnych zástupcov mesta a útvaru hlavného 

kontrolóra v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. 
 

 občerstvenie MZ, MR 5 000 5 000 1 164 5 000 

Čerpanie na zabezpečenie občerstvenia počas rokovania mestského zastupiteľstva a mestskej 

rady. 
 

 školenia 2 000 2 000 286 2 000 

Prostriedky použité na zvyšovanie odbornosti štatutárnych zástupcov mesta a útvaru hlavného 

kontrolóra.  
 

 sociálny fond 3 294 3 294 1 378 3 294 

Sociálny fond je čerpaný v zmysle zákona o sociálnom fonde č. 152/1994 Z. z. a uzatvorenej 

kolektívnej zmluvy. 
 

 doplnkové dôchodkové poistenie 5 000 5 000 2 625 5 500 

Výdavok je čerpaný v zmysle zákona č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a zásad 

schválených v kolektívnej zmluve. Zvýšené čerpanie z dôvodu valorizácie platov štatutárnych 

zástupcov mesta na základe Odmeňovacieho poriadku mesta platného od 1.1.2013. 
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 stravné 5 000 5 000 2 360 5 000 

Čerpané v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou, finančné prostriedky boli 

použité na úhradu príspevku na stravné pre štatutárnych zástupcov mesta a útvar hlavného 

kontrolóra. 
 

 náhrada za nemoc 250 250 157 250 

Vyplatená v súlade so zákonom číslo 328/2002 Z. z. pri dočasnej práceneschopnosti. 
 

16.1.2 Zamestnanci úradu 2 781 961 2 781 961 1 243 370 2 779 461 
 

 platy zamestnancov MsÚ 1 864 468 1 864 468 847 951 1 864 468 

Mzdové náklady zamestnancov MsÚ sú čerpané v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o 

odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 
 

 fond odmien prednostu 3 651 3 651 0 3 651 

V 1. polroku neboli z tejto položky čerpané žiadne finančné prostriedky. 
 

 odmeny pri dosiahnutí 

životného jubilea 

2 410 2 410 735 2 410 

Odmeny boli vyplatené v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. a kolektívnou zmluvou jednému 

zamestnancovi pri životnom jubileu 50 rokov. 
 

 odmeny 25 rokov od 1. vstupu 

do zamestnania 

1 200 1 200 400 1 200 

Odmeny boli vyplatené v súlade s kolektívnou zmluvou dvom zamestnancom, ktorí dosiahli 

hore uvedené výročie. 
 

 poistné 676 995 676 995 304 413 676 995 

Odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne. 
 

 doplnkové dôchodkové poistenie 50 000 50 000 21 780 49 500 

Čerpanie v zmysle zákona číslo 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení v znení 

neskorších predpisov a zásad schválených v kolektívnej zmluve. Nižšie čerpanie z dôvodu 

zvýšenej práceneschopnosti zamestnancov. 
 

 odchodné 20 000 20 000 3 214 20 000 

V priebehu 1. polroka ukončil pracovný pomer z dôvodu odchodu do dôchodku jeden 

zamestnanec. 
 

 sociálny fond 30 537 30 537 12 299 30 537 

Sociálny fond je čerpaný v zmysle zákona o sociálnom fonde č. 152/1994 Z. z. a uzatvorenej 

kolektívnej zmluvy. 
 

 starostlivosť o zamestnancov 7 000 7 000 0 5 000 

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku. Predpokladané je nižšie čerpanie ako bolo 

plánované. 
 

 stravné 101 200 101 200 43 869 101 200 

Čerpané v súlade so zákonom o sociálnom fonde číslo 152/1994 Z. z. a kolektívnou zmluvou  

na úhradu príspevku na stravné pre zamestnancov. 
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 školenia 10 000 10 000 2 212 10 000 

Čerpanie na školenia, odborné kurzy a semináre, za účelom zvyšovania odbornosti 

zamestnancov mesta. 
 

 cestovné 2 000 2 000 810 2 000 

Čerpanie na pracovné cesty zamestnancov mesta v súlade so zákonom číslo 283/2002 Z. z. 

o cestovných náhradách. 
 

 náhrada za nemoc 12 500 12 500 5 687 12 500 

Vyplatená v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou. 
 

 

17  Program  SPRÁVA ÚRADU 

A PREVÁDZKA BUDOV 
489 180 525 980 176 701 525 980 

 

Zámer programu: 
Kvalitné pracovné prostredie a vhodné podmienky pre výkon kompetencií a poskytovanie 

služieb občanom 
 

17.1  Podprogram  SPRÁVA 

ÚRADU 
439 180 462 880 176 701 435 535 

 

Ciele podprogramu: 
1. Dosiahnuť efektívnu prevádzku budov na základe primeranosti všetkých druhov nákladov 

2. Zabezpečovať hospodárnu a kvalitnú správu mestského úradu 
 

1. Merateľný ukazovateľ Náklady na energie na m² v eurách 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota - - 15 15 20 18 17 
Skutočná hodnota 6 9 16 15 16 18 9 
Monitorovacia správa: 

Náklady na energie sa vyvíjali podľa plánu, pravidelne je sledovaná spotreba elektrickej energie, vody 

a plynu, aby nedochádzalo k zbytočným únikom a tým zvýšenej spotrebe. 

 
2. Merateľný ukazovateľ Náklady na spotrebu kancelárskeho materiálu na jedného 

zamestnanca v eurách 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota - - 141 130 110 100 100 
Skutočná hodnota 188 171 128 124 108 103 45 
Monitorovacia správa: 

Kancelársky materiál bol vydávaný zamestnancom na základe požiadaviek odsúhlasených príslušným 

vedúcim odboru. 

 
3. Merateľný ukazovateľ Spotreba PHM v litroch za rok 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota - - - 11 500 11 500 10 000 10 000 
Skutočná hodnota 11 778 11 634 8768 9 222 9 123 8 190 3 676 
Monitorovacia správa: 

V 1. polroku bola dosiahnutá úspora, ktorá vyplýva z efektívneho používania služobných motorových 

vozidiel. 
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17.1.1 Bežné výdavky 417 180 404 080 158 821 376 735 
 

17.1.1.1 Údržba a opravy 58 000 44 900 16 142 32 055 

 

 opravy nábytku, strojov a 

zariadení 

850 850 611 850 

Prostriedky použité na opravy poškodeného nábytku, zabezpečenie funkčnosti jednotlivých 

prístrojov a zariadení v priestoroch mestského úradu. 
 

 údržba vývesných tabúľ výborov 

miestnych častí 

150 150 65 150 

Prostriedky použité na renováciu dvoch vývesných tabúľ v meste. 

 

 úprava vstupných priestorov 

radnice 

37 000 23 900 11 055 11 055 

Prostriedky použité na rekonštrukciu vstupných priestorov na radnicu, projektovú 

dokumentáciu na úpravu priestorov a rekonštrukciu kanalizácie. V 2. polroku sú prostriedky 

presunuté na podprogram obnova budov. 
 

 údržba a opravy budov 20 000 20 000 4 411 20 000 

Bežná a havarijná údržba budov na Hlavnej 1, Trhovej 3 a chate Jahodník. 
 

17.1.1.2 Energie 220 000 220 000 94 447 204 000 

 

Úhrada energií na základe zmlúv a splátkových kalendárov v budovách na Hlavnej 1 a 5, 

Trhovej 3, chate na Jahodníku, registratúrnom stredisku na Starohájskej ulici. Nižšie čerpanie, 

ako bolo naplánované je z dôvodu ukončenia nájmu na Priemyselnej 5 v Trnave od 1.7.2013. 
 

17.1.1.3 Materiál a dodávky 62 600 62 600 20 209 63 600 
 

 kancelársky materiál 24 000 24 000 15 626 40 000 

Nákup kancelárskeho a drobného spotrebného materiálu, potrebného pre výkon práce 

zamestnancov mesta. Zvýšené čerpanie z dôvodu úpravy zmluvy SLA a z toho vyplývajúceho 

nákupu tonerov do tlačiarní. 
 

 kancelársky nábytok 20 000 20 000 214 5 000 

Doplnenie nábytku do kancelárií. Finančné prostriedky presunuté do podprogramu Obnova 

budov na obnovu zasadačky primátora. 
 

 zariadenia a prístroje 7 000 7 000 638 7 000 

Nákup drobného materiálu, napr. monočlánky, kalkulačky a technické zariadenia pre potreby 

zamestnancov. 
 

 odborná literatúra 5 000 5 000 912 5 000 

Denná tlač, odborné časopisy a knihy pre zamestnancov za účelom získavania aktuálnych 

odborných informácií. 
 

 ochranné pracovné odevy 900 900 0 900 

Nákup ochranných pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok pre údržbárov 

a upratovačky je plánovaný v 2. polroku. 
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 čistiace prostriedky 5 700 5 700 2 819 5 700 

Výdavky na nákup čistiacich prostriedkov používaných pri upratovaní priestorov MsÚ. 
 

17.1.1.4 Služby 43 080 43 080 18 576 43 580 
 

 tlačivá a tlačiarenské služby 5 500 5 500 2 264 5 500 

Nákup, zhotovenie a úprava tlačív pre potreby mestského úradu. 
 

 servis kopírovacích strojov 12 000 12 000 3 192 12 000 

Výdavky na údržbu a prevádzku kopírovacích strojov v budovách MsÚ na základe 

uzatvorených servisných zmlúv. 
 

 audit a ekonomické poradenstvo 19 080 19 080 9 689 19 080 

Náklady na zabezpečenie auditu mesta a poskytovanie ekonomického poradenstva. 
 

 nárazové pomocné práce 

a distribúcia materiálov pre MR 

a MZ 

6 500 6 500 3 431 7 000 

Výdavky na externe vykonávané práce, ktoré sú krátkodobé a nedajú sa zabezpečiť pri 

pracovnom vyťažení jednotlivých zamestnancov. Zvýšené čerpanie z dôvodu zastupovania 

upratovačiek počas PN a dovolenky. 
 

17.1.1.5 Vozový park 32 000 32 000 8 922 32 000 
 

 pohonné hmoty, mazivá a oleje 13 000 13 000 5 450 13 000 

Nákup pohonných hmôt a ďalších komodít do 11-tich služobných motorových vozidiel 

mestského úradu. 
 

 servis a údržba 8 000 8 000 3 133 8 000 

Výdavky na údržbu a prevádzkovanie 11-tich služobných motorových vozidiel mestského 

úradu. 
 

 pneumatiky 500 500 0 500 

Výdavky na výmenu ojazdených pneumatík sú očakávané v 2. polroku. 
 

 karty, známky, poplatky 500 500 0 500 

Čerpanie na nákup diaľničných známok na rok 2014 bude v 2. polroku. 
 

 zákonné a havarijné poistenie 10 000 10 000 339 10 000 

Zákonné a havarijné poistenie 11-tich služobných motorových vozidiel MsÚ na základe 

zmluvy bude čerpané v 2. polroku. 
 

17.1.1.6 Správne poplatky a inzeráty 1 500 1 500 525 1 500 
 

Výdavky na poplatky súvisiace s vybavovaním agendy, týkajúcej sa vnútornej správy 

mestského úradu a na inzertnú činnosť, spojenú s výberovým konaním pri prijímaní nových 

zamestnancov mesta. 
 

17.1.2 Kapitálové výdavky 22 000 58 800 17 880 58 800 
 

 osobné motorové vozidlá 10 000 46 800 7 226 46 800 

V rámci obnovy vozového parku je čerpanie na nákup motorového vozidla ako výmena za 



16-2/1/96 

 Rozpočet 2013 v eurách 

 schválený upravený plnenie 

k 30.6. 

2.aktualizácia 

 

 

opotrebované vozidlo. 
 

 prístroje a zariadenia 12 000 12 000 10 654 12 000 

Finančné prostriedky čerpané na nákup veľkokapacitného kopírovacieho stroja a frankovacieho 

stroja na evidenciu poštových zásielok, výmenou za opotrebované. 
 

17.2  Podprogram  OBNOVA 

BUDOV 
50 000 63 100 0 90 445 

 

17.2.1 Bežné výdavky 0 0 0 40 845 
 

17.2.1.1 Radnica – oprava a údržba 0 0 0 40 845 
 

 obnova interiéru sobášnej siene 0 0 0 18 500 

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku na nákup stoličiek, na osvetlenie čelnej steny 

obradnej miestnosti a vyčistenie lustrov. 
 

 obnova vstupných priestorov 

radnice 

0 0 0 11 600 

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku na opravy súvisiace so vstupnými priestormi 

radnice a na úpravu interiéru vstupných priestorov. 
 

 obnova zasadačky primátora 0 0 0 10 745 

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku na opravy súvisiace so zasadačkou primátora 

(obnova stien a parkiet) a na úpravu interiéru. 
 

17.2.2 Kapitálové výdavky 50 000 63 100 0 49 600 
 

17.2.2.1 Radnica – rekonštrukcia 

a modernizácia 
50 000 63 100 0 49 600 

 

 obnova interiéru sobášnej siene 50 000 50 000 0 27 000 

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku na interiérové vybavenie sobášnej siene a na 

realizáciu čelnej steny obradnej miestnosti. 
 

 obnova vstupných priestorov 

radnice - nábytok 

0 9 600 0 9 600 

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku na interiérové vybavenie vstupných priestorov 

radnice. 
 

 obnova vstupných priestorov 

radnice - dvere 

0 3 500 0 4 000 

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku na dvojkrídlové a sklenené dvere vo 

vstupných priestoroch radnice. 
 

 obnova zasadačky primátora 0 0 0 9 000 

Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku na nákup stola do zasadačky primátora. 
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18  Program  MESTSKÝ 

GRANTOVÝ PROGRAM 
40 000 60 000 0 60 000 

 

Zámer programu: 
Podpora subjektov pri rozvíjaní aktivít vo všetkých oblastiach spoločenského života na území 

mesta Trnava 
 

Cieľ programu: 
Poskytovať finančnú podporu subjektom na projekty, ktoré zlepšujú kvalitu života v meste 

 
1. Merateľný ukazovateľ Počet podporených subjektov 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota 0 0 40 20 20 25 25 
Skutočná hodnota 33 46 14 31 31 22 0 
Monitorovacia správa: 

V 1. polroku neboli podporené žiadne subjekty na území mesta. 

 
2. Merateľný ukazovateľ Počet podporených projektov 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota 0 0 46 15 15 25 25 
Skutočná hodnota 36 50 14 35 31 23 0 
Monitorovacia správa: 

V 1. polroku neboli finančne podporené žiadne projekty. 

 

18.1 Bežné výdavky 40 000 60 000 0 60 000 
 

 dotácie a dary 40 000 60 000 0 60 000 

Finančné prostriedky z tejto položky budú čerpané v 2. polroku na podporu subjektov pri 

rozvíjaní ich aktivít vo všetkých oblastiach spoločenského života na území mesta Trnava. 

 

 

19  Program  MESTSKÁ 

POLÍCIA  
1 234 500 1 240 500 597 188 1 257 400 

 

Zámer programu: 

Bezpečné mesto pre občanov a návštevníkov 

 

Ciele podprogramu: 

1. Podieľať sa na udržiavaní mestského poriadku 

2. Zabezpečovať dohľad nad dodržiavaním VZN 

3. Zvyšovať preventívne pôsobenie vo vybraných cieľových skupinách 

 
1. Merateľný ukazovateľ Počet kamier v systéme monitorujúcom verejné priestranstvo 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota 15 17 19 19 19 20 24 
Skutočná hodnota 15 17 18 19 20 22 22 
Monitorovacia správa: 

Bezpečnostné policajné kamery monitorujú 24 hodín verejné priestranstvá v meste Trnava, ktoré sú 

riadne označené s upozornením pre občanov „Priestor monitorovaný políciou“. Ovládanie pohybu 

kamier je zabezpečované špecializovaným pracoviskom, tzv. chránenou dielňou. Systém zaznamenáva 

údaje pre potreby Mestskej polície a Policajného zboru SR k vyhodnocovaniu bezpečnostnej situácie 

v meste Trnava. 
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2. Merateľný ukazovateľ Podiel kamier v monitorujúcom systéme v centre mesta 

a v ostatných mestských častiach 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota 12/3 14/3 16/3 16/3 16/3 15/5 17/7 
Skutočná hodnota 12/3 14/3 15/3 15/3 16/4 17/5 17/5 
Monitorovacia správa: 

Počty kamier podľa bezpečnostných projektov a ich osadenie do lokalít mesta Trnava je závislé od 

rozpočtu mesta Trnava, resp. schválenia finančnej dotácie na bezpečnostný projekt z Rady vlády pre 

prevenciu kriminality. Za 1. polrok neboli osadené žiadne nové bezpečnostné kamery. 

 
3. Merateľný ukazovateľ Počet preventívnych podujatí pre školy a občanov 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota - - 90 90 90 90 95 
Skutočná hodnota 79 82 96 85 92 115 45 
Monitorovacia správa: 

Preventívne projekty sú rozdelené do dvoch skupín: 

- trvalé projekty – prezentované dlhodobou formou pravidelnej prednáškovej činnosti so zameraním na 

určitú skupinu respondentov (mládež v školskom veku a seniorov), 

- krátkodobé projekty – reakcie na protispoločenskú aktivitu a potrebu riešenia osvety. 

 
4. Merateľný ukazovateľ Počet evidovaných udalostí 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota - - 16 000 16 000 16 000 16 000 20 000 
Skutočná hodnota 15 163 14 603 14 322 13 068 22 099 20 416 11 054 
Monitorovacia správa: 

Merateľný ukazovateľ vyjadruje stav verejného poriadku v meste Trnava. Tento ukazovateľ nie je 

objektívny vzhľadom k latentnej protispoločenskej činnosti. 

 

19.1 Bežné výdavky 1 222 000 1 228 000 584 688 1 244 900 
 

 mzdy 727 683 727 683 341 466 727 683 

Mzdy zamestnancov mestskej polície boli v 1. polroku čerpané v súlade s odmeňovacím 

poriadkom mesta a zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme. 
 

 odmeny pri životných jubileách 4 200 4 200 1 791 4 200 

V 1. polroku boli vyplatené odmeny trom zamestnancom pri príležitosti 25. výročia od prvého 

vstupu do zamestnania a jednému zamestnancovi pri príležitosti 50. výročia narodenia. 
 

 náborový príspevok 1 328 1 328 0 1 328 

Bude vyplatený v 2.polroku štyrom novým zamestnancom MsP. 
 

 poistné 254 321 254 321 123 184 254 321 

Poistné do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne. 
 

 náhrady za nemoc 6 500 6 500 2 846 6 500 

 doplnkové dôchodkové poistenie 14 000 14 000 7 537 14 000 

 sociálny fond 10 915 10 915 4 806 10 915 

Sociálny fond bol vytvorený v zmysle zákona z objemu vyplatených hrubých miezd. 
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 chránené dielne 36 716 36 716 16 487 36 716 

 mzdy 25 050 25 050 11 434 25 050 

 poistné 7 502 7 502 3 377 7 502 

 sociálny fond 376 376 148 376 
 stravné 2 788 2 788 1 275 2 788 

 náhrady za nemoc 1 000 1 000 253 1 000 
 

 ostatné zabezpečenie 166 337 172 337 86 571 189 237 

 výstrojný materiál 13 000 13 000 6 031 13 000 
Prostriedky boli čerpané na nákup pracovného ošatenia podľa schválenej smernice 

Organizačno-pracovného poriadku MsP, na ktorú majú príslušníci MsP riadny nárok. 
 

 výzbrojný materiál 1 200 1 200 0 1 200 
Náklady na zbrane, náboje, slzotvorné prostriedky, obušky, terče, púzdra na zbrane, obušky, 

kaser, halogénové svietidlá. Čerpanie je plánované v 2. polroku. 
 

 technické zabezpečenie 53 600 54 200 29 990 71 100 

- interiérové vybavenie 1 300 1 300 213 1 300 

- telekomunikačná technika 400 400 67 400 

- prevádzkové stroje a vybavenie 

kancelárií 
500 500 0 500 

- špeciálne stroje, prístroje, 

technika (vysielačky ,nabíjačky, 

fotoaparáty) 

1 500 1 500 200 1 500 

- všeobecný materiál (kancelársky 

materiál, tonery, čistiace 

prostriedky, tlačivá, lieky,...) 

6 000 6 000 1 727 7 500 

- reprezentačné výdavky 800 800 724 800 

- palivo, mazivá, špeciálne 

kvapaliny do služobných vozidiel 

17 000 17 000 10 873 17 000 

- servis, údržba, opravy (náklady 

na opravu a servis služobných 

vozidiel, umývanie, povinná 

výbava, pneumatiky, náhradné 

diely, EK, STK) 

14 000 12 800 9 134 16 300 

- poistenie služobných vozidiel 3 700 3 700 528 3 700 

- prepravné (futbalové. turnaje 

v Hodoníne, Bohumíne, Zabrze) 

2 000 2 000 400 3 000 

- karty, známky 300 300 213 300 

- údržba (interiérového vybavenia, 

telekomunikačnej 

a monitorovacej techniky, 

prevádzkových a špeciálnych 

strojov, pracovných odevov) 

5 100 5 600 5 347 15 600 

- všeobecné služby (upratovanie, 

čistenie, pranie, zhotovenie 

pečiatok a kľúčov, znaleckého 

posudku na služobné vozidlo) 

500 1 800 489 2 700 

- propagačný materiál a výdavky 

na prednáškovú a výchovnú 

činnosť na školách 

500 500 75 500 
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 ostatné zabezpečenie 98 537 103 937 50 550 103 937 

- náhrady cestovných výdavkov 1 554 1 554 1 395 1 554 

- energie a služby (Trhová 2, 

okrsok Coburgova, monitorovací 

systém) 

38 000 38 000 17 818 38 000 

- nájomné (prenájom 

telovýchovných a športových 

zariadení) 

500 600 350 600 

- poštové a telekomunikačné služby 

(poplatky za používanie 

rádiostaníc, GPS) 

15 000 15 000 7 295 15 000 

- knihy, časopisy, noviny 500 500 248 500 

- školenia (každoročné povinné 

preškoľovanie zamestnancov, 

školenie vodičov) 

1 000 2 200 2 050 2 200 

- konkurzy a súťaže (športovo-

kultúrne podujatia, fyzická 

príprava, výberové konania) 

3 000 7 100 5 095 7 100 

- náhrady (povinné očkovanie proti 

hepatitíde, lekárske prehliadky) 

500 500 10 500 

- poplatky (súdne poplatky na 

exekučné konania, vratky príjmov 

z pokút) 

500 500 35 500 

- stravné (výdavok v súlade so 

Zákonníkom práce a uzatvorenou 

kolektívnou zmluvou) 

35 583 35 583 15 433 35 583 

- potraviny (náklady na pitnú vodu 

Aqua pro) 

2 000 2 000 821 2 000 

- kolkové známky 100 100 0 100 

- odmeny na základe dohôd 300 300 0 300 
 

19.2 Kapitálové výdavky 12 500 12 500 12 500 12 500 
 

 služobný automobil 12 500 12 500 12 500 12 500 

V rámci obnovy vozového parku bolo zakúpené jedno služobné vozidlo značky Peugeot. 
 

 

20  Program  PODPORA 

MALÉHO A STREDNÉHO 

PODNIKANIA 

497 996 495 274 183 285 495 414 

 

Zámer programu: 
Vhodné prostredie pre rozvoj moderných a inovatívnych odvetví s dôrazom na znalostnú 

ekonomiku, zvyšovanie kvality vzdelávania v prepojení na požiadavky  ekonomiky 

 

Ciele programu: 
1. Podporovať rozvoj malých a stredných podnikateľov z oblasti automobilového priemyslu 
2. Vytvárať podmienky pre prilákanie investícii s vyššou pridanou hodnotou výstavbou 

Mestského priemyselného a technologického parku 
3. Podporovať vedu, výskum a inovácie medzi školami, vedeckými inštitúciami a 

podnikateľským prostredím 
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1. Merateľný ukazovateľ Počet podnikateľských subjektov zapojených do projektu 

Automobilový klaster – západné Slovensko 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota 0 20 20 30 35 40 45 
Skutočná hodnota 0 20 33 42 44 36 40 
Monitorovacia správa: 

Počet podnikateľských subjektov zapojených do daného projektu zostáva v priebehu 1. polroka na 

stabilnej úrovni. 

 
2. Merateľný ukazovateľ Počet zrealizovaných výstav, seminárov a školení pre podnikateľov 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota 0 5 7 7 3 1 3 
Skutočná hodnota 0 5 7 8 5 4 0 
Monitorovacia správa: 

V priebehu 1. polroka neboli realizované žiadne výstavy, semináre a školenia pre podnikateľov 

z nákladov mesta. Predmetné aktivity realizujú sektorové klastre, v ktorých je Mesto Trnava 

zakladajúcim členom a každoročne ich podporuje členským príspevkom. 
 

3. Merateľný ukazovateľ Percento prenajímanej plochy z disponibilnej vybudovanej v rámci 

projektu MPaTP 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Plánovaná hodnota - - - - - - 50 % 
Skutočná hodnota - - - - - - 52% 
Monitorovacia správa: 

Percento prenajímanej plochy ako aj počet podnikateľských subjektov v Mestskom priemyselnom 

a technologickom parku sa v priebehu 1. polroka mierne zvýšilo. 
 

20.1 Bežné výdavky 467 996 465 274 183 285 465 414 
 

 príprava projektov 30 000 27 278 235 12 278 

Výdavky boli použité na výrobu pamätnej tabule pre projekt - Zariadenie na zhodnocovanie 

odpadov - 2. etapa výstavby. Zníženie plánovaného výdavku v tejto položke súvisí s presunom 

15 000 eur pre projekt elektronizácie mesta – OPIS (program 14). 
 

 Mestský priemyselný 

a technologický park Trnava 

437 996 437 996 183 050 437 996 

 zamestnanci 43 534 43 534 20 878 43 534 
 staré objekty 102 446 102 446 14 650 102 446 

 nové objekty 292 016 292 016 147 522 292 016 
Výdavky predstavujú náklady na správu a prevádzkovanie areálu Mestského priemyselného 

a technologického parku Trnava (staré aj nové objekty). Jedná sa o úhradu energií, vodného 

a stočného, strážnej služby, povinných servisných prehliadok, revízií, drobných opráv 

a údržby, spotrebného materiálu a ostatných služieb (telefón, internet) a mzdových nákladov 

pracovníkov zabezpečujúcich výkon správy, ako aj projektových manažérov. 
 

 projekt Autoplast 0 0 0 15 140 

 vlastné zdroje 0 0 0 0 

 grantové zdroje 0 0 0 15 140 

Nakoľko Mesto Trnava bolo v projekte Autoplast vedúcim projektu, pravidelne prijímalo na 

svoj účet aj čiastky kryjúce oprávnené výdavky parterov projektu, a malo povinnosť im tieto 

čiastky prerozdeliť podľa schválených zoznamov deklarovaných výdavkov. Čiastka 15 140 eur 

patrila partnerom projektu a bola im obratom prevedená na ich účet. 
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20.2 Kapitálové výdavky 30 000 30 000 0 30 000 
 

 Mestský priemyselný 

a technologický park Trnava 

30 000 30 000 0 30 000 

 staré objekty 30 000 30 000 0 30 000 
V období do 30.6.2013 neboli použité finančné prostriedky určené na čiastočnú rekonštrukciu 

pôvodných objektov. Čerpanie sa predpokladá v 4. štvrťroku. 

 

 

21  Program  

ADMINISTRATÍVA 
845 151 897 240 367 514 897 275 

 

21.1 Bežné výdavky 845 151 897 240 367 514 897 275 
 

 dlhová služba 600 000 646 000 232 093 646 000 

Výdavky na splátky úverov v zmysle uzatvorených úverových zmlúv. 
 

 vrátenie nepoužitých finančných 

prostriedkov – Invest Trnava 

0 0 35 35 

Finančné prostriedky z dotácie MH SR na projekt PSA Peugeot Citroen, ktoré boli poukázané 

zo súdne úschovy po zrušenom rozhodnutí o vyvlastnení pozemkov. Finančné prostriedky boli 

vrátené do štátneho rozpočtu. 
 

 výdavky na prenesený výkon 

štátnej správy 

152 109 158 198 43 216 158 198 

 matrika 78 568 83 605 31 238 83 605 
 hlásenie pobytu občanov 

a register obyvateľov SR 
22 231 22 231 10 926 22 231 

 výnosy z prostriedkov ŠR 0 1 052 1 052 1 052 

 voľby do Európskeho 

parlamentu a VÚC 
51 310 51 310 0 51 310 

Na voľby do VÚC, ktoré sa uskutočnia dňa 9.11.2013. 
 

 členské príspevky 93 042 93 042 92 170 93 042 

 príspevok na činnosť 

automobilového klastra 
5 000 5 000 5 000 5 000 

Výdavok bol použitý na príspevok združeniu Automobilový klaster - Slovensko, ktorého je 

mesto členom, na základe príslušných stanov združenia. 
 

 príspevok na činnosť 

energo-klastra 
1 000 1 000 1 000 1 000 

Čerpanie na základe zmluvy, členský poplatok na rok 2013. 
 

 príspevok do združenia 

Regionálna a rozvojová 

agentúra Trnavského kraja 

660 660 660 660 

Výdavok bol použitý na príspevok združeniu Regionálna a rozvojová agentúra Trnavského 

kraja, ktorého je mesto členom, na základe príslušných stanov združenia. 
 

 príspevok na Regionálne 

technologické združenie 
332 332 332 332 

Výdavok bol použitý na príspevok Regionálnemu technologickému združeniu, ktorého je 
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mesto členom, na základe príslušných stanov združenia. 
 členský príspevok do 

združenia Slovenský dom 

Centrope 

5 000 5 000 5 000 5 000 

Výdavok bol použitý na príspevok združeniu Slovenský dom Centrope, ktorého je mesto 

členom, na základe príslušných stanov združenia. 
 

 členský príspevok 

Medzinárodná sieť 

opevnených miest Walled 

Towns 

550 550 550 550 

Čerpanie na základe zmluvy, členský poplatok na rok 2013. 
 

 príspevok na činnosť 

Trnava Tourism 
56 000 56 000 56 000 56 000 

Čerpanie na základe zmluvy, členský poplatok na rok 2013. 
 

 príspevok na Združenie 

miest a obcí, región 

Jaslovské Bohunice 

4 600 4 600 4 600 4 600 

Čerpanie na základe zmluvy, členský poplatok na rok 2013. 
 

 členský príspevok Únia 

miest a obcí Slovenska 
6 700 6 700 6 700 6 700 

Čerpanie na základe zmluvy, členský poplatok na rok 2013. 
 

 členský príspevok Združenie 

miest a obcí Slovenska 
10 000 10 000 9 128 10 000 

Čerpanie na základe zmluvy, členský poplatok na rok 2013. 
 

 členský príspevok Združenie 

K8 
700 700 700 700 

Čerpanie na základe zmluvy, členský poplatok na rok 2013. 
 

 členský príspevok Združenie 

životnými cestami Jána 

Palárika 

170 170 170 170 

Čerpanie na základe zmluvy, členský poplatok na rok 2013. 
 

 členský príspevok Združenie 

historických miest 
1 310 1 310 1 310 1 310 

Čerpanie na základe zmluvy, členský poplatok na rok 2013. 
 

 členský príspevok 

Francúzko-slovenská 

obchodná komora 

120 120 120 120 

Čerpanie na základe zmluvy, členský poplatok na rok 2013. 
 

 členský príspevok Asociácia 

komunálnych ekonómov 
480 480 480 480 

Čerpanie na základe zmluvy, členský poplatok na rok 2013. 
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 členský príspevok ostatným 

združeniam 
420 420 420 420 

Príspevky na činnosť ostatných združení, ktorých je mesto členom. 
 

 

 

 

   FINANČNÉ OPERÁCIE 

 

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ 

OPERÁCIE 
1 636 800 1 876 243 29 221 2 026 278 

 

Prevody z fondov 1 036 800 1 227 057 0 1 227 057 
 

 prevod z rezervného fondu 1 036 800 1 227 057 0 1 227 057 

Z rezervného fondu bude financovaná rekonštrukcia pešej zóny vo výške 1 036 800 eur 

a splátka istiny úveru na Mestský priemyselný a technologický park vo výške 190 257 eur. 

 

Zostatok finančných prostriedkov 

z roku 2012 

0 29 186 29 221 29 221 

 

 zostatok grantu na projekt 

„Obsahová prestavba 

vzdelávacieho systému ZŠ s MŠ 

Vančurova 38, Trnava“ 

0 21 839 21 839 21 839 

 zostatok transferu ŠR na 

prenesený výkon štátnej správy 

na úseku matrík 

0 5 037 5 037 5 037 

 zostatok transferu na rodinné 

prídavky 

0 1 258 1 258 1 258 

Účelovo viazané zostatky zdrojov v súlade s § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy z výsledku hospodárenia za rok 2012 

vylúčené, boli prostredníctvom finančných operácií použité v roku 2013. 

 

 výnosy z prostriedkov ŠR 0 1 052 1 052 1 052 

Výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré boli poukázané na účty mesta Trnavy v roku 

2012 sú v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy príjmom 

štátneho rozpočtu a boli v marci 2013 odvedené na účet štátneho rozpočtu. 

 

 zostatok prostriedkov – Invest 

Trnava 

0 0 35 35 

Nepoužitý zostatok finančných prostriedkov kapitálového transferu na projekt 07K06 Podpora 

realizácie významných investícií PSA Peugeot-Citroen poukázaný Ministerstvu hospodárstva 

SR. 

 

Zdroje z účelovej finančnej 

rezervy na rekultiváciu skládky 
600 000 600 000 0 750 000 

 

Zdroje z účelovej finančnej rezervy, ktorú mesto ročne tvorí v zmysle zákona č. 223/2001 Z. 

z., je plánované použiť na rekultiváciu skládky tuhého komunálneho odpadu Zavarská cesta, 

ktorá je realizovaná v 2. polroku. Podľa platnej zmluvy o dielo bude stavba ukončená do 

30.9.2013. V dôsledku potreby financovania naviac prác na dotvorení projektovaného profilu 
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telesa skládky I. etapy pred samotnou rekultiváciou i potrebou dovozu technologickej zeminy 

na prekrývanie čerstvého komunálneho odpadu na vrchlíku skládky je potrebné zvýšiť zdroje 

o 150 tis. eur (limit čerpania z rekultivačného fondu rozhodnutím ObÚŽP z 23.5.2013 je 

798 739,92 eura). 

 

Návratná finančná výpomoc 0 20 000 0 20 000 

 

Vrátenie finančnej výpomoci od Automobilového klastra Slovensko je v zmysle uznesenia MZ 

č. 590/2013 očakávané do konca roka 2013. 

 

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ 

OPERÁCIE 
1 636 800 2 481 615 1 529 553 2 481 615 

 

 splátky istiny 1 636 800 2 461 615 1 529 553 2 461 615 

Splácanie istiny v zmysle uzatvorených úverových zmlúv. 
 

 návratná finančná výpomoc 0 20 000 0 20 000 

V zmysle uznesenia MZ č. 590/2013 bola Automobilovému klastru Slovensko poskytnutá 

finančná výpomoc v mesiaci júl. 

 


