
 

Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Trnavy k 31.12.2011  

 
Mesto Trnava v súlade  s §17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov používa na 

úhradu kapitálových výdavkov aj návratné zdroje financovania s dodržaním stanovených podmienok  

prijímania návratných zdrojov financovania a ich splácania podľa ustanovení § 17 ods. 6 a 7 tohto 

zákona a to: 

 celková suma dlhu neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov   predchádzajúceho 

rozpočtového roka a 

 suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 

25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 

 

Do celkovej sumy dlhu pre používanie návratných zdrojov financovania sa nezapočítavajú záväzky z 

úverov poskytnutých z bývalých štátnych fondov a z úverov poskytnutých zo Štátneho fondu rozvoja 

bývania. 

 

Posúdenie dodržania podmienok prijímania návratných zdrojov financovania a ich splácania podľa 

ustanovení § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 583/2004 Z. z. mestom Trnava k 31.12.2011: 

 

bežné príjmy za rok 2010                                                                                  35 496 819 eur 

celková suma bankových úverov k 31.12.2011                                                13 626 802 eur 

% dlhu z bežných príjmov 2010                                                                             38,39 % 

celková suma ročných splátok bankových úverov  k 31.12.2011                       1 356 075 eur 

celková suma úhrad výnosov z bankových úverov  k 31.12.2011                         434 851 eur 

% splátok dlhu a úhrad výnosov z bankových úverov 

 z bežných príjmov za rok 2010                                                                                5,05 % 

 

 

Prehľad prijatých úverov 

 
         

   rok prijatý rok splácanie zabez- stav úveru 

bankové úvery  prijatia úver splatnosti úveru pečenie k 31.12.2011 

   úveru v eurách úveru  úveru v eurách 

investičné akcie mesta 2002 1 659 696 2017 polročne zmenka 650 568 

investičné akcie mesta 2003 2 323 574 2017 mesačne zmenka 969 262 

výstavba nájomných bytov 2005-2006 1 373 266 2035 polročne zmenka 1 098 613 

investičné akcie mesta 2005 2 237 270 2020 polročne zmenka 1 342 362 

investičné akcie realiz. SMM PO 2005-2006 1 394 144 2020 polročne zmenka 697 623 

investičné akcie mesta 2006 1 460 532 2021 polročne zmenka 797 891 

rekonštrukcia Radnice 2007 353 416 2016 mesačne zmenka 172 177 

investičné akcie mesta 2006-2008 3 452 168 2021 mesačne zmenka 2 368 347 

investičné akcie mesta 2009 3 319 000 2024 mesačne žiadne 2 876 464 

výstavba MPaTP  2010-2011 638 000 2020 mesačne žiadne 566 715 

investičné akcie mesta 2010 2 000 000 2025 mesačne žiadne 1 865 912 

výstavba skládky KO  4.kazeta 2011 252 800 2025 mesačne žiadne 220 868 

stav úverov spolu k 31.12.2011      13 626 802 

         

         



   rok prijatý rok splácanie zabez- stav úveru 

vládne podporné programy prijatia úver splatnosti úveru pečenie k 31.12.2011 

 ŠFRB  úveru v eurách úveru  úveru v eurách 

60 b. j. na Veternej ulici 2000 613 855 2030 mesačne nehnuteľ. 487 038 

20 b. j. na Františkánskej ulici 2002 318 131 2031 mesačne nehnuteľ.   262 283 

40 b. j. na Františkánskej ulici 2004 966 242 2034 mesačne nehnuteľ. 778 854 

98 b. j. na ulici Vl. Clementisa 2005 2 746 265 2035 mesačne nehnuteľ. 2 247 923 

88 b. j. na Tajovského ulici 2006-2007 2 405 497 2036 mesačne nehnuteľ. 2 034 862 

24 b. j. na Coburgovej ulici 2007 525 393 2037 mesačne nehnuteľ. 461 323 

stav úverov spolu k 31.12.2011      6 272 283 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


