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Číslo spisu : 37753/2010  



 

 

Uznesenie  

 972 

k Rozpočtu mesta Trnavy na rok 2011 a viacročnému rozpočtu na roky 2011-2013 

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 

 

1. Schvaľuje 

a) rozpočet mesta Trnavy na rok 2011 a viacročný rozpočet na roky 2011 – 2013 

b) viacročný rozpočet mesta Trnavy na roky 2011 – 2013 so záväznosťou rozpočtu podľa  

 písmena a) 

c) rozpočty príspevkových organizácií mesta Trnavy na roky 2011 – 2013 so záväznosťou  

 rozpočtu na rok 2011 

- Strediska sociálnej starostlivosti Trnava  

- Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 

d) čerpanie úveru z komerčnej banky a jeho zabezpečenie podľa podmienok banky vo výške  

 1 213 262 eur 

e) pouţitie rezervného fondu vo výške 1 421 284 eur na vyrovnanie schodku kapitálového  

 rozpočtu 

f) viazanie výdavkov v rozpočte mesta Trnavy a v rozpočtoch príspevkových organizácií  

 mesta Trnavy na rok 2011 v 1. štvrťroku vo výške 5% ročného rozpočtu 

 

 

 

2. Berie na vedomie  

a) stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2011 

b) stanovisko finančnej komisie MZ k rozpočtu mesta Trnavy na rok 2011 

 

 

 

 

 



 

 

Dôvodová správa 

 

 

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej územnej samosprávy je na rokovanie mestského 

zastupiteľstva predkladaný návrh rozpočtu na rok 2011 a návrh viacročného rozpočtu na roky 

2011 aţ 2013. 

Návrh rozpočtu vychádza z očakávaného vývoja príjmov v roku 2011 a ďalších, výška 

ktorých je závislá na budúcom ekonomickom vývoji v SR aj vo svete. V oblasti miestnych 

daní vzhľadom k tomu, ţe ich výšku mesto pre rok 2011 nemení, je rozpočtovaný príjem na 

úrovni roku 2010. Výška podielových daní, ktoré predstavujú cca 50% vlastných príjmov 

rozpočtu mesta, vychádza z posledných zverejnených odhadov MF SR pre roky 2011 aţ 

2013.  

Výdavková časť rozpočtu zahŕňa 21 programov, v ktorých sú plánované všetky aktivity 

vyplývajúce zo samosprávnych funkcií mesta, pokračovanie rozbehnutých projektov a tieţ 

nové projekty smerujúce k rozvoju mesta a zlepšovaniu ţivota občanov. 

Rozpočet na rok 2011 je navrhnutý ako vyrovnaný s tým, ţe beţný rozpočet je prebytkový 

a schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný z prebytku beţného rozpočtu, z rezervného 

fondu a úverových zdrojov. 

Východiskom pre rozpočet rokov 2012 a 2013 je rozpočet 2011, pokračovanie v investičných 

projektoch a očakávaný vývoj ekonomiky. 

 

Pre zabezpečenie finančnej stability hospodárenia mesta v 1. štvrťroku 2011 pre prípad 

horšieho vývoja ekonomiky ako očakávajú zverejnené odhady MF SR a ďalšej odbornej 

verejnosti je navrhované viazať v 1. štvrťroku výdavky vo výške 5% ročného rozpočtu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Rozpočet 2011  

  v eurách 

 
 PRÍJMY 
 
 

I MIESTNE DANE A POPLATKY   9 692 977 
 

 Bežné príjmy  9 692 977 

 
1. Daň z nehnuteľností  5 550 000 

 
 z pozemkov  1 120 000 

 zo stavieb  4 200 000 

 z bytov  230 000 

 
Východiskom pri tvorbe rozpočtu na rok 2011 boli sadzby dane platné v roku 2010. Zvýšenie 

rozpočtu oproti roku 2010 ovplyvňujú u dani zo stavieb stavby na podnikanie (U kráľa 

Ľudovíta, Business centrum Trnava, Hotel Holiday Inn, Motoristické centrum Trnava, Renta 

Plus), kde uţ je vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie. 

 

2. Dane za špecifické sluţby  2 728 999 

 

2.1 Daň za uţívanie verejného priestranstva  18 800 

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

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 317 

o miestnych daniach v znení VZN č. 347 a VZN č. 367.  

 
  umiestnenie predajných zariadení, technicko-zábavných 

zariadení 

 2 300 

 
 rozkopávky komunikácií  2 500 

 
 rozkopávky zelene  5 000 

 
 umiestnenie stavebného materiálu, veľkokapacitných 

kontajnerov, lešenia 

 9 000 

 

2.2 Daň za psa  43 152 

  
Daň je vyberaná v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a VZN č. 317 

o miestnych daniach v znení VZN č. 347 a VZN č. 367. Východiskom pri tvorbe rozpočtu na 

rok 2011 bol počet registrovaných majiteľov psov, sadzba dane a výška príjmu v roku 2010.  

 

2.3 Daň za nevýherné hracie prístroje  3 000 

 
Daň je vyberaná v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a VZN č. 317 

o miestnych daniach v znení VZN č. 347 a VZN č. 367. Príjem je rozpočtovaný na úrovni 

predchádzajúcich rokov. 

 

2.4 Daň za ubytovanie  70 000 

 
Daň je vyberaná v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a VZN č. 317 
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o miestnych daniach v znení VZN č. 347 a VZN č. 367.  

Príjem je rozpočtovaný podľa úrovne plnenia 1. polroka 2010 a vychádza z počtu evidovaných 

daňovníkov na dani za ubytovanie.  

 

2.5 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia  1 048 

 
Poplatok je vyrubovaný prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v zmysle 

zákona o poplatkoch a VZN č. 320. Výška príjmu je plánovaná na úrovni roku 2010. 

 
2.6 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

 2 000 000 

 
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa vyberá za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady okrem elektroodpadov, ktoré vznikajú na území obce. 

Miestny poplatok je vyrubený v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. a zákona č. 223/2001 Z. z.. 

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

prechodný pobyt, právnická osoba, ktorá je oprávnená uţívať alebo uţíva nehnuteľnosť 

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

uţívať alebo uţíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania. Výška 

miestneho poplatku je priamo úmerná počtu obyvateľov ţijúcich v meste Trnava a počtu 

podnikateľských subjektov podnikajúcich na území mesta. 

 

2.7 Daň za jadrové zariadenie  92 999  

 
Pri tvorbe rozpočtu na dani za jadrové zariadenie mesto vychádzalo zo zákona č. 467/2009 Z. 

z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 317 

o miestnych daniach v znení VZN č. 347 a VZN č. 367. V roku 2011 bude daň za jadrové 

zariadenie vyrubená daňovníkovi: Slovenské elektrárne a.s., Bratislava, za jadrové zariadenie 

Slovenské elektrárne a.s.- EBO V-2 Jaslovské Bohunice. Citovaným zákonom došlo k zmene 

sadzby dane z 0,0006 eura za m² na 0,0013 eura za m². 

 

2.8 Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla 

v historickej časti mesta 

 500 000 

 
Rozpočet je odhadovaný podľa trendu vývoja v predchádzajúcich rokoch. Daň je zavedená 

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

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 317 o miestnych 

daniach v znení VZN č. 347 a VZN č. 367. 

 
3. Správne poplatky  778 488 

 
  prevádzkovanie výherných prístrojov  660 000 

  úkony stavebného úradu  30 000 

  osvedčovacia činnosť  22 000 

  odpis úradných kníh, rodných listov  25 000 

  rybárske lístky  8 300 

 ostatné správne poplatky vyberané v zmysle zákona č. 

145/1995 Z. z. 

 33 188 

 
4. Poplatok za uloţenie odpadu  550 000 

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

17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloţenie odpadov na skládku odpadu na Zavarskej ceste v 
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Trnave, ktorej vlastníkom je mesto Trnava. V zmysle § 4, písm. 3 uvedeného zákona sú príjmy 

z poplatkov za uloţenie odpadov na skládku príjmom rozpočtu obce, v ktorom katastrálnom 

území sa skládka nachádza. Výška poplatku za uloţenie odpadu je priamo úmerná mnoţstvu 

a druhu ukladaného odpadu na skládke. 

 

5. Pokuty  83 000 

 

 pokuty udelené mestskou políciou  65 000 

 
Príjem je rozpočtovaný na úrovni roku 2010. 

 

 pokuty udelené mestským úradom  14 000 

 
Príjem z pokút uloţených rozhodnutiami MsÚ, hlavne odboru stavebného a ţivotného 

prostredia a odboru dopravy a komunálnych sluţieb. 

 

 pokuty udelené obvodným úradom  4 000 

 
Príjem na pokutách udelených obvodným úradom je navrhovaný podľa výšky uhradených 

pokút v 1. polroku 2010. Tieto pokuty ukladá a vymáha Obvodný úrad v Trnave.  

 

6. Finančná náhrada za výrub drevín  2 490 

 
Finančná náhrada za výrub drevín sa ukladá rozhodnutím v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o 

ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.  

 

II VÝNOSY Z MAJETKU MESTA   4 611 440 
 

 Bežné príjmy  3 811 440 

 

1. Nájomné  2 225 400 

 
 za pozemky pod predajnými stánkami  70 000 

 za exteriérové sedenia  24 000 

 z prenájmu priestorov počas Vianočných trhov  36 000 

 z prenájmu priestorov počas Tradičného trnavského 

jarmoku 

 140 000 

 za ostatné pozemky  200 000 

 za byty  573 800 

 za nebytové priestory  1 181 600 

 
2. Príjem z finančného hospodárenia  315 342 

 
 podiel na zisku .A.S.A. s.r.o.  116 180 

 podiel na zisku TT Komfort s.r.o..  149 380 

 úroky z účtov a viazaných vkladov  49 782 

 
3. Príjem zo skládky komunálneho odpadu  900 000 

 
Príjem zo skládky komunálneho odpadu predstavuje finančné plnenie, ktoré odvádza 

spoločnosť .A.S.A. Trnava s.r.o., ako prevádzkovateľ skládky mestu Trnava na základe 

zmluvných vzťahov. Výška finančného plnenia je priamo úmerná druhu a mnoţstvu 
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ukladaného odpadu na skládke odpadov. Finančné plnenie predstavuje návratnosť investícií, 

ktoré mesto Trnava vynaloţilo na vybudovanie skládky odpadov a zdroje na postupné 

rozširovanie úloţného priestoru budovaného v jednotlivých etapách. 

 
4. Ostatné príjmy  370 698 

 

 z kultúrnej činnosti  5 700 

 predaj propagačného materiálu, upomienkových 

predmetov 

 1 800 

 sprievodcovská činnosť  1 400 

 vstupné z kultúrnych podujatí  2 500 

 odvod z hazardných hier  200 000 

 úhrada nákladov za poskytované služby na autobusovej 

stanici 

 7 593 

 z plesu mesta (vstupné)  43 000 

 sponzorské za reklamu  13 548 

 vecné bremeno za odplatu  3 850 

 prenájom stánkov na Dni zdravia  350 

 dobropisy, vratky  26 075 

 spoločenské obrady (uvítania do života, rozlúčka pri 

pohrebe) 

 1 000 

 za vysielanie oznamov v rozhlase počas TTJ   36 

 za predaj - Víno Tirnavia  14 000 

 ostatné príjmy  55 546 

 
 Kapitálové príjmy  800 000 

 
5. Príjem z predaja majetku  800 000 

 
Predpokladaný je príjem z predaja objektov na Halenárskej ulici, Hviezdoslavovej ulici, ornej 

pôdy v lokalite Medziháj, pozemkov v Kočišskom, doplatky kúpnych cien za predaj majetku 

zrealizovaného v predchádzajúcich rokoch a ďalší moţný predaj vytypovaných nehnuteľností. 

 

III PODIELOVÉ DANE   14 883 000 

 
 Bežné príjmy  14 883 000 

 

 podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb  14 883 000 

 
Zákonom č. 564/2004 Z. z. bol určený podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo 

výške 70,3% v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet na rok 2011 vychádza z odhadu 

Ministerstva financií SR na vývoj ekonomiky v roku 2011. 

 
 

IV OSTATNÉ PRÍSPEVKY A DÁVKY PRE 
ŠKOLSTVO 

 154 256 

 
 Bežné príjmy  154 256 

 

 príspevok zo školného  154 256 
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Príspevok rodičov resp. iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyţivovaciu povinnosť na 

čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov. 

 

V VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH 
ORGANIZÁCIÍ 

 602 768 

 
 Bežné príjmy  602 768 

 
 zariadenie pre seniorov  305 300 

 
 školy  297 468 

 
Vlastné príjmy rozpočtových organizácií, ktoré sú v zmysle platnej legislatívy odvádzané na 

účet mesta. 

 

VI TRANSFERY, GRANTY, PRÍSPEVKY  15 368 653 

 
 Bežné príjmy  968 946 

 
 transfer od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na 

menšie obecné služby 

 5 875 

 
Čiastočná refundácia výdavkov na mzdy a poistné v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. 

zamestnancom vykonávajúcim pre mesto menšie obecné sluţby. 

 
 transfer z Ministerstva financií pre Zariadenie pre seniorov 

v Trnave 

 612 761 

 
Transfer MF SR na beţné výdavky zariadenia.  

 
 grant z Medzinárodného Vyšegradského fondu na Trnavskú 

bránu 

 7 500 

 
Ţiadosť o grant bude podaná v marci 2011. 

 
 grant z Recyklačného fondu na separovaný zber  32 348 

 
Mesto sa kaţdoročne úspešne uchádza o grant za separáciu komodít. Výška grantu vychádza 

z objemu separovaných komodít a zo spôsobu prepočtu, ktorý stanovuje Recyklačný fond.  

 
 grant z EÚ na Regionálne inovačné centrum (RIC) Trnava  31 350 

 
 Grant bude poskytnutý v prípade spoločnej realizácie projektu zaloţenia Regionálneho 

inovačného centra s TTSK zameraného na automobilový, elektrotechnický a energetický 

priemysel prostredníctvom MPSVaR. V úvodnej fáze budú finančné prostriedky určené 

predovšetkým na aktivity strategického a vzdelávacieho charakteru. 

 
 grant z EÚ na projekt Centrope Capacity  43 109 

 
Projekt pokračuje druhým rokom realizácie, pričom plánované finančné prostriedky budú 

prijaté ako refundácia 85 % vynaloţených výdavkov z roku 2010. 
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 grant z programu cezhraničnej spolupráce Slovensko-

Rakúsko na projekt AC Centrope 

 28 551 

 
Plánovaný grant bude poskytnutý ako refundácia 95% oprávnených výdavkov deklarovaných 

v 3. a 4. ţiadosti o platbu. Projekt sa bude realizovať do októbra 2011. 

 
 grant z programu cezhraničnej spolupráce Slovensko-

Česká republika na projekt Autoplast 

 23 933 

 
Projekt pokračuje v roku 2011 tretím rokom realizácie, pričom plánované finančné prostriedky 

budú prijaté ako refundácia 95% vynaloţených výdavkov za obdobie január 2009 aţ jún 2010. 

 
 grant z EÚ na projekt CIRCUSE  17 000 

 
V roku 2011 je očakávané preplatenie dvoch ţiadostí o platbu. Príjmy predstavujú nenávratný 

finančný príspevok, ktorý bude pouţitý na externú expertízu, cestovné a ubytovanie, na 

mzdové náklady a na propagáciu. 

 
 grant z programu cezhraničnej spolupráce Slovensko-

Rakúsko na projekt Interkulturálne vzdelávanie 

 28 754 

 
 V roku 2011 budú na účet mesta zaslané finančné prostriedky za oprávnené náklady z 2. 

ţiadosti o platbu, ktorá bola odovzdaná v máji 2010, ako aj finančné prostriedky z 3. ţiadosti o 

platbu, ktorá bola odovzdaná v novembri 2010 a 1. časť zo 4. ţiadosti o platbu, ktorá sa bude 

pripravovať v apríli 2011. 

 
 grant z EÚ na projekt Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ 

Gorkého 

 25 474 

 
V roku 2011 je očakávané preplatenie viacerých ţiadostí o platbu. Príjmy predstavujú 

poskytnutý nenávratný finančný príspevok na externý projektový manaţment, verejné 

obstarávanie, interiérové vybavenie a IKT technológie. 

 
 grant z EÚ na projekt Rekultivácia skládky Boleráz  49 011 

 
Príjmy predstavujú nenávratný finančný príspevok, z ktorého bude hradený externý projektový 

manaţment, verejné obstarávanie a publicita. 

 
 grant z EÚ na projekt Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom 

čistiacej techniky pozemných komunikácií 

 14 455 

 
Príjmy predstavujú poskytnutý nenávratný finančný príspevok určený na externý projektový 

manaţment a verejné obstarávanie. 

 
 grant z EÚ na projekt Zavádzanie a rozvoj eGovermentu 

mesta 

 25 000 

 
Plánované finančné prostriedky budú poskytnuté na zabezpečenie riadenia a publicity projektu, 

ktoré sú oprávnenými nákladmi projektu, pričom výška grantu je 95%. 

 
 príspevok z Nadácie Slovenskej sporiteľne na Detské 

dopravné ihrisko na ZŠ Spartakovská, pracovisko V jame 

 4 229 
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Mesto sa uchádza o príspevok z Nadácie Slovenskej sporiteľne na spolufinancovanie uvedenej 

investičnej akcie. Projekt bol podaný.  

 
 transfer Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na 

projekt Skvalitnenie úrovne Zariadenia pre seniorov v 

Trnave 

 16 000 

 
V prípade vyhlásenia výzvy sa mesto bude uchádzať o grant na modernizáciu materiálového 

vybavenia zariadenia pre seniorov. 

 
 príspevok obce Zavar na spoločný stavebný úrad  1 596 

 
Príspevok je rozpočtovaný v zmysle zmluvy o spoločnom stavebnom úrade medzi mestom 

Trnava a obcou Zavar. 

 
 príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti   2 000 

 
Príspevok je rozpočtovaný v súlade so zákonom č. 5/2004 § 50i.  

 
 Kapitálové príjmy  14 399 707 

 
 grant z EÚ na projekt Rekultivácia skládky Boleráz  2 031 588 

 
Grant bol získaný v roku 2010 a na základe ţiadostí o platby bude poskytnutý nenávratný 

finančný príspevok na realizáciu stavby a stavebný dozor. 

 
 grant z EÚ na projekt Zariadenie pre seniorov v Trnave, 

ulica T. Vansovej - rekonštrukcia a modernizácia 

 679 440 

 
V prípade realizácie projektu predstavujú predpokladané finančné prostriedky 95% výdavkov 

určených na stavebné činnosti plánované v roku 2011. 

 
 grant z EÚ na projekt Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ 

Gorkého  

 1 035 130 

 
Grant bol získaný v roku 2010 a na základe ţiadostí o platby bude poskytnutý nenávratný 

finančný príspevok na realizáciu stavby a autorský dozor. 

 
 grant z EÚ na projekt Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ K. 

Mahra 

 247 000 

 
V prípade realizácie projektu predstavujú predpokladané finančné prostriedky 95% výdavkov 

určených na stavebné činnosti plánované v roku 2011. 

 
 grant z EÚ na zateplenie a výmena okien, jedáleň na ZŠ 

Nám. SUT 

 141 550 

 
V prípade realizácie projektu predstavujú predpokladané finančné prostriedky 95% výdavkov 

určených na stavebné činnosti plánované v roku 2011. 
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 grant z EÚ pre ZŠ A. Kubinu  129 024 

 
V prípade realizácie projektu predstavujú predpokladané finančné prostriedky 95% výdavkov 

určených na stavebné činnosti plánované v roku 2011. 

 
 grant z EÚ na projekt Športové multifunkčné ihrisko ZŠ 

Bottova, Vančurova, Atómová 

 594 700 

 
V prípade realizácie projektu predstavujú predpokladané finančné prostriedky dotáciu Úradu 

vlády na výstavbu multifunkčných ihrísk. 

 
 grant z EÚ na projekt Zariadenie na zhodnocovanie 

odpadov 

 3 077 867 

 
Grant bol získaný v roku 2010 a na základe ţiadostí o platby bude poskytnutý nenávratný 

finančný príspevok vo výške 95% na výstavbu Zariadenia na zhodnocovanie odpadov Trnava – 

2. etapa výstavby. 

 
 grant z EÚ na projekt Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom 

čistiacej techniky miestnych komunikácií 

 486 115 

 
V roku 2011 očakávame preplatenie ţiadosti o platbu. Príjmy predstavujú poskytnutý 

nenávratný finančný príspevok na nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií. 

 
 grant z EÚ na projekt Zavádzanie a rozvoj eGovermentu 

mesta 

 970 000 

 
V roku 2011 sa má začať realizácia projektu, ktorého výdavky budú súbeţne kofinancované 

95% -ami z MF SR a určené na technický vývoj riešenia a implementáciu komponentov. 

 
 grant z Ministerstva kultúry SR na projekt Prezentácia 

rotundy 

 10 000 

 
Mesto Trnava sa bude uchádzať o grant z fondu Ministerstva kultúry SR z programu Obnovme 

si svoj dom. Ţiadosť o grant bude podaná vo februári 2011. 

 
 grant z EÚ na projekt Mestský priemyselný a technologický 

park Trnava 

 4 829 441 

 
 Projekt pokračuje z roku 2010 a plánovaný príjem predstavuje 95% výdavkov súvisiacich so 

stavebnými prácami realizovanými od 9/2010 a v roku 2011. Predpokladané ukončenie 

stavebnej činnosti sa očakáva do konca roka 2011. 

 
 grant z EÚ na projekt Rekonštrukcia a modernizácia 

verejného osvetlenia v obytných súboroch Prednádražie a 

Hlboká 

 109 861 

 
Jedná sa o projekt prechádzajúci z roku 2010. V roku 2011 sú očakávané grantové zdroje vo 

výške 109 861 eur.  

 
 príspevok z Nadácie Slovenskej sporiteľne na Detské 

dopravné ihrisko na ZŠ Spartakovská, pracovisko V jame 

 7 991 
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Mesto sa uchádza o príspevok z Nadácie Slovenskej sporiteľne, projekt bol podaný. 

 
 príspevok z Audiovizuálneho fondu na digitalizáciu kina 

Hviezda 

 50 000 

 
Projekt bol podaný v septembri 2010, výsledok by mal byť známy do konca roka 2010. 

 
 

VII TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON 
ŠTÁTNEJ SPRÁVY 

 6 080 956 

 
 Bežné príjmy  6 080 956 

 
 matrika  70 270 

 školy  5 723 980 

 školský úrad  37 504 

 výchova a vzdelávanie detí MŠ  85 956 

 prídavky na deti  9 237 

 príspevok na pomoc v hmotnej núdzi  33 000 

 stavebný úrad  58 922 

 špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové 

komunikácie 

 3 382 

 agenda Štátneho fondu rozvoja bývania  26 489 

 starostlivosť o životné prostredie  9 866 

 hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR  22 350 
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 VÝDAVKY 
 

1 Program DOPRAVA  3 000 729 
 

Zámer programu: 

Dopravný systém optimálne slúžiaci životu mesta 

 

1.1 Podprogram MIESTNE KOMUNIKÁCIE   2 034 549 
 

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 

Plánovaná hodnota   2 1 0 

Skutočná hodnota   2   

 
2. Merateľný ukazovateľ  Počet novovybudovaných parkovacích miest 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota 115 138 60 240 57 

Skutočná hodnota 115 138 99   

 

3. Merateľný ukazovateľ  Plocha opravených miestnych komunikácií v m² 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota 3 500 3 300 3 600 4 000 4 600 

Skutočná hodnota 3 500 4 000 4 250   

 

4. Merateľný ukazovateľ  Podiel novo osadených dopravných značiek 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota 1% 1% 1% 2% 6% 

Skutočná hodnota 3% 4% 2,6%   

 

1.1.1 Bežné výdavky  729 694 

 

1.1.1.1 Projektová dokumentácia  17 000 

 

 dopravné štúdie  17 000 

 
Rozpočtovaná suma je určená na vypracovanie dopravno - inţinierskych dokumentácií 

externým dodávateľom na základe vzniknutých poţiadaviek. 

 
1.1.1.2 Oprava a údrţba miestnych komunikácií  538 300 

 
 opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch  300 000 

 
Výdavky na akútne opravy poškodených miestnych komunikácií a parkovacích plôch, ktoré 

predstavujú nebezpečenstvo z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky na pozemných 

komunikáciách na území mesta. Zvýšený výskyt poruchovosti na komunikáciách je spôsobený 
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ich súčasným konštrukčne – technickým stavom, vplyvom pretrvávajúcich nepriaznivých 

poveternostných podmienok a prírastkom dĺţky miestnych komunikácií a parkovacích plôch 

v dôsledku zvýšenej investičnej činnosti na území mesta. 

 
 opravy chodníkov  96 700 

 
Výdavky na opravy priečnych a pozdĺţnych nerovností, pľuzgierov a poškodených úsekov 

chodníkov, keď nie je z hľadiska ich konštrukčne – technického stavu nutná rekonštrukcia 

telesa, resp. povrchu chodníka. Týmito opravami je moţné docieliť odstránenie rizík vzniku 

prípadných úrazov a zabezpečiť bezpečný pohyb pre peších. 

 

 čistenie kanalizačných vpustov a odlučovačov ropných 

látok 

 45 000 

 
Výdavky na čistenie uličných vpustov, ktoré sa pouţívajú na odvod prevaţne daţďovej vody z 

komunikácií do hlavnej kanalizácie. Z dôvodu odcudzovania liatinových mreţí, dopravy, kedy 

v jej dôsledku prichádza k poškodzovaniu konštrukčných prvkov vpustov, je potrebné 

zabezpečiť neodkladné opravy nerovností komunikácií v ich okolí a doplnenie odcudzených, 

resp. poškodených častí uličných vpustov. 

Odlučovače ropných látok sú zariadenia, ktoré sa pouţívajú na odlúčenie voľných ropných 

látok z odpadových a daţďových vôd. Zariadenie sa musí podrobovať pravidelnej kontrole 

a údrţbe, aby sa zabezpečila jeho funkčnosť a tým jeho účinnosť pri zachytávaní ropných 

látok. Tieto zariadenia sú súčasťou parkovísk. 

 

 údržba a opravy súčastí miestnych komunikácií  30 000 

 
Súčasťou MK sú zariadenia /zábradlia, zvodidlá, liatinové a oceľové stĺpiky, zábrany/, ktorými 

je moţné z hľadiska cestnej premávky zabezpečiť ochranu jej účastníkov, zamedzenie vstupu 

dopravy do zón, kde prichádza ku kolíznym situáciám a k poškodzovaniu zelene. Vzhľadom k 

poveternostným podmienkam a vplyvom času je zariadenia potrebné udrţiavať vo funkčnom 

stave, aby plnili svoj účel. Z tohto dôvodu je v roku 2011 naplánovaná realizácia obnovy 

náterov na zábradlí lávky pre peších na ulici Kollárova a zábradlí na ulici Hlboká. 

 

 bezbariérová úprava chodníkov  10 000 

 
Pokračovanie projektu „Bezbariérové mesto“, ktorého cieľom je dlhodobo a koordinovane 

odstraňovať bariéry a vytvárať podmienky pre nezávislý pohyb občanov s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie na území mesta. Výdavky sú plánované na úpravu 

exteriérového prostredia /bezbariérové úpravy chodníkov, zabezpečenie uceleného systému 

orientačných prvkov – hmatných pásov pre slabozrakých a nevidiacich občanov/. 

 

 údržba prístreškov mestskej autobusovej dopravy  7 000 

 
Výdavky na údrţbu a opravy prístreškov a zastávok MAD, ktoré sú vplyvom vandalizmu 

/rozbité a postriekané sklenené výplne, odcudzenie konštrukcií/ a v dôsledku dopravných 

nehôd poškodzované. 

Týmto poškodzovaním je obmedzená ich funkčnosť /ochrana čakajúcich pred poveternostnými 

vplyvmi/, hrozí moţnosť vzniku úrazu od poškodených častí prístreškov a je 

narušený estetický dojem okolia. 

 

 havarijný fond  16 600 

 
Výdavky sú rozpočtované na riešenie nepredvídaných havarijných situácií na úseku dopravy. 
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 odvodnenie Mikulášskeho námestia  33 000 

 
Súčasný technický stav a dimenzia líniového odvodnenia /zberného zariadenia/, ktoré 

zachytáva daţďovú vodu z odvodňovanej plochy a odvádza do kanalizácie, je nepostačujúci. 

Z tohto dôvodu je potrebné zrealizovať jeho rekonštrukciu s výberom vhodného krycieho roštu 

umoţňujúceho harmonické začlenenie do celkového rázu okolia, vhodnej triedy 

zaťaţenia, šírkovej a dĺţkovej dimenzie, aby bola zaistená bezpečnosť prevádzky a odvodnenie 

spevnenej plochy. 

 
1.1.1.3 Kriţovatky  6 600 

 
 oprava cestnej svetelnej signalizácie   6 600 

 
Súčasťou cestnej premávky sú aj zariadenia cestnej svetelnej signalizácie, ktorá prispieva k 

zlepšeniu dopravnej situácie na území mesta a zvyšuje bezpečnosť chodcov na komunikáciách. 

Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť jej údrţbu a tým prevádzkyschopnosť. 

 
1.1.1.4 Dopravné značenie  100 000 

 
 údržba a oprava vodorovného a zvislého značenia  100 000 

 
Na území mesta je evidovaných cca 5000 kusov trvalých zvislých dopravných značiek, ktoré si 

vyţadujú permanentnú opravu a údrţbu. Periodicky dvakrát do roka v jarnom a jesennom 

období je potrebné vykonať obnovu vodorovného značenia (priechody pre chodcov, radiace 

pruhy). 

 
1.1.1.5 Parkovacia sluţba  34 600 

 
 prevádzka a servis parkovacích automatov  5 000 

 
Plánované výdavky na nákup náhradných dielov do parkovacích automatov, v prípade 

závaţnejšej poruchy na ich odstránenie servisnou firmou, ako aj na pravidelný generálny servis 

automatov. 

 
 nákup parkovacích automatov  27 500 

 
Výdavky na nákup 5 kusov nových automatov, z toho tri na ulicu Halenárska, a dva na výmenu 

starých automatov na uliciach Rázusova a Veselá.  
 

 nákup termopapiera  2 100 

 
Výdavky na nákup termopapiera do parkovacích automatov. 

 
1.1.1.6 Výbory mestských častí  16 597 

 
Výdavky na riešenie poţiadaviek občanov, ktoré sa týkajú dopravnej problematiky a ktoré sú 

vznášané na mesto prostredníctvom VMČ a interpelácií poslancov. 

 
1.1.1.7 Vypracovanie mostných listov  16 597 

 
Mostné objekty v cestnej infraštruktúre predstavujú rad nosných konštrukcií, ktoré sú 

vytvorené z prefabrikátov vo variabilnej prvkovej zostave a rôznej statickej schémy 

a geometrie. 
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Táto skutočnosť kladie na správcu úlohu poznať základné charakteristiky nosnej konštrukcie 

a parametre jeho funkčnosti z hľadiska zaťaţiteľnosti mosta. 

Základný súbor informácií na hodnotenie stavebno-technického stavu mosta sa získava 

prehliadkami mostných objektov. Úlohou prehliadok a diagnostiky je predovšetkým získavanie 

informácií o stavebno-technickom stave mostného objektu. Na základe ich vyhodnotenia sa 

prijímajú rozhodnutia o obmedzení premávky alebo uzávierke, prehodnocuje sa zaťaţiteľnosť, 

plánuje sa údrţba, oprava alebo rekonštrukcia objektu. 

 
1.1.2 Kapitálové výdavky  1 304 855 

 
1.1.2.1 Projektová dokumentácia  39 800 

 
 miestne komunikácie  16 500 

 
 rekonštrukcia miestnej komunikácie Halenárska ulica  9 000 

 
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie 

rekonštrukcie MK z dôvodu, ţe komunikácia je vo veľmi zlom technickom stave a nie je 

moţné zlepšenie stavu iba formou obnovy povrchu. Dokumentácia bude riešiť aj obnovu 

chodníkov a parkovanie vozidiel. 

 
 dobudovanie miestnej komunikácie Pri kalvárii   7 500 

 
Finančné prostriedky budú pouţité na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné 

povolenie a realizáciu stavby „Dobudovanie MK Pri kalvárii a pripojenie streleckého centra“ 

 t. j. pripojovacích komunikácií na Severný obchvat mesta Trnavy. 

 
 chodníky a cyklochodníky   3 300 

 
 chodník Vajslova ulica (medzi ul.Tamaškovičovou 

a Vlárskou) 

 3 300 

 
Prostriedky budú pouţité na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu výstavby 

prepojovacieho chodníka medzi ulicami Tamaškovičova a Vlárska. Ulica je jednostranne 

zastavaná rodinnými domami bez chodníka, takţe peší musia pouţívať komunikáciu, čo 

ohrozuje ich bezpečnosť. 

 
 ostatné stavby  4 500 

 
 dokumentácia pre stavebné povolenie chodníkov 

menších plôch 

 1 500 

 
Prostriedky budú pouţité na vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie menších 

plôch chodníkov, u ktorých z dôvodu ich technického stavu nie je moţná beţná údrţba. 

 
 oprava mostov Mikovíniho s lávkou a Bernolákova   3 000 

 
Vypracovanie dvoch projektových dokumentácií na celkovú rekonštrukciu mostov cez 

Trnávku na Mikovíniho ulici a ulici Bernolákova. Obidva mosty sú v správe mesta a vykazujú 

havarijný stav. Dokumentácia rekonštrukcie mostu na Mikovíniho ulici bude riešiť aj 

rekonštrukciu lávky, ktorá bude súčasťou navrhovanej cyklotrasy do Modranky.  

 
 parkoviská  15 500 
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 ostatné parkoviská  12 500 

 
V rámci tejto poloţky sú rozpočtované finančné prostriedky na riešenie statickej dopravy 

v lokalitách, ktoré majú nepriaznivo a nedostatočne riešené parkovacie plochy. Vybrané 

lokality budú podrobne zanalyzované s návrhom riešenia. Následne budú spracované 

projektové dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu, ktoré budú podkladom pre 

realizáciu nových parkovacích plôch. 

 
 parkovisko Kamenný Mlyn  3 000 

 
Prostriedky budú pouţité na vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie 

existujúceho parkoviska v Kamennom Mlyne. Dokumentácia bude riešiť úpravu organizácie 

parkovania, pohybu peších a autobusovej zastávky MAD. 

 
1.1.2.2 Realizácia  1 178 500 

 
 miestne komunikácie  683 000 

 
 rekonštrukcia miestnej komunikácie Cukrová  500 000 

 
Rekonštrukcia komunikácie je logickým pokračovaním zrealizovanej kruhovej kriţovatky 

Trstínska – Cukrová. Jej súčasťou bude i výstavba verejnosťou veľmi ţiadaného chodníka 

a cyklochodníka, ktorých trasa je navrhovaná po pravej strane komunikácie v smere od 

Trstínskej k Hajdóczyho ulici. V roku 2010 bola vypracovaná dvojstupňová projektová 

dokumentácia a pripraví sa územie pre výstavbu, čo zahŕňa presun oplotenia prevádzok, ktoré 

sú v línii navrhovaného chodníka, výrub náletových drevín a presadenie existujúcich stromov. 

V roku 2011 bude zrealizovaná celková rekonštrukcia cesty, t.j. v celom profile i s odvodnením 

a výstavba chodníka a cyklochodníka. Jestvujúce verejné osvetlenie bude nahradené novým 

a deliaci pás medzi komunikáciou a chodníkom bude upravený zeleňou. 

 
 rekonštrukcia miestnej komunikácie Hraničná  100 000 

 
Z dôvodu zlého technického stavu komunikácie bola v roku 2010 začatá rekonštrukcia - I. 

etapa od Sereďskej po Rajčurskú a Jabloňovú ulicu. Realizácia II. etapy (od Rajčurskej 

a Jabloňovej po Vodnú) je naplánovaná v 1. polroku 2011. Rekonštrukcia pozostáva 

z komplexnej úpravy komunikácie, vybudovania jednostranného chodníka, odvodnenia 

komunikácie a úpravy vzdušného vedenia NN. 

 
 oprava mostov Mikovíniho s lávkou a Bernolákova  83 000 

 
Obidva mosty vykazujú havarijný stav a ich oprava bola dlhodobejšie odkladaná, pričom 

vzrástol objem dopravy, najmä na Mikovíniho ulici. Rozpočtované prostriedky budú pouţité na 

rekonštrukciu mosta na Mikovíniho ulici v roku 2011. Most na Bernolákovej ulici je plánované 

rekonštruovať v roku 2012.  

 
 chodníky a cyklochodníky  125 000 

 
 chodník Átriová – Pekné pole III.   40 000 

 
V roku 2010 bola spracovaná projektová dokumentácia chodníka, ktorý rieši peší prístup 

obyvateľov Pekného poľa cez Átriovú ulicu. Chodník bude vytvorený po pravej strane 

jestvujúcej komunikácie, kde je potrebné odstrániť betónové boxy na smetné nádoby a upraviť 

vjazdy do garáţí rodinných domov. Súčasťou je i výrub stromov a krov, ich náhrada bude 

riešená novou výsadbou. Jestvujúce verejné osvetlenie sa nahradí novým, jeho poloha sa 



  Rozpočet 2011  

  v eurách 

prispôsobuje chodníku. 

 
 obnova verejného priestranstva Pútnická - Dedinská - 

I. Krasku 

 15 000 

 
V roku 2010 bola zrealizovaná I. etapa rekonštrukcie verejného priestranstva. V roku 2011 je 

plánované pokračovať s rekonštrukciou parkovacích státí v centre Modranky v zmysle 

projektovej dokumentácie. Rekonštrukcia verejného priestranstva Pútnická - Dedinská - I. 

Krasku je prvým krokom k celkovej obnove centra Modranky. 

 
 cyklochodník T. Vansovej (I. etapa)   70 000 

 
Výstavba cyklochodníka bude realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie pre stavebné 

povolenie a realizáciu, ktorá bola spracovaná v júli 2007. Projektová dokumentácia rieši 

trasovanie cyklochodníka po celej dĺţke Ulice T. Vansovej v troch etapách. Vzhľadom na 

vysoké rozpočtové náklady z projektovej dokumentácie bude v roku 2011 zrealizovaná prvá 

etapa riešeného územia – od Hospodárskej ulice po svetelnú kriţovatku Bottova – Moyzesova. 

V rámci výstavby cyklochodníka bude potrebné preloţiť časť vzdušného vedenia a niekoľkých 

stĺpov verejného osvetlenia, demontáţ telefónnych stĺpov a zavedenie novej telekomunikačnej 

siete. V rámci uvedenej akcie budú riešené aj nevyhnutné sadové úpravy a úpravy povrchov 

pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

 
 rekonštrukcia povrchov miestnych komunikácií a 

chodníkov 

 220 500 

 
Plánované výdavky na nevyhnutné rekonštrukcie povrchov MK a chodníkov na základe 

vyhodnotenia ich konštrukčne – technického stavu, kedy beţnou opravou a údrţbou nie je 

moţné zabezpečiť schodnosť chodníka a bezpečný pohyb peších. 

 
 parkoviská  150 000 

 
 rekonštrukcie povrchov parkovísk  50 000 

 
Povrchovú úpravu parkovísk tvoria vrchné kryty, ktoré sú realizované z rôznych materiálov. 

V súčasnosti sa na území mesta nachádza časť parkovacích plôch, ktorých povrch je 

z cementobetónu a vplyvom času a erózie dochádza k jeho rozpadu a trúseniu. Z tohto dôvodu 

je potrebné stabilizovať tento rozpad a pôvodný vrchný kryt z betónu vyspraviť a zriadiť nový 

zo ţivičných materiálov. 

 
 parkovisko Kamenný mlyn  100 000 

 
Realizácia je naplánovaná z dôvodu vylepšenia organizácie parkovania a pohybu peších, ako aj 

dopravnej obsluhy MAD v tejto lokalite. Týmto usporiadaním bude zohľadnené aj skultúrnenie 

prostredia. 

 
1.1.2.3 Dopravné značenie  30 000 

 
Výdavky z rozpočtu budú pouţité na prípadné potrebné zmeny organizácie dopravy na území 

mesta, kedy je potrebné zabezpečiť osadenie nových dopravných značiek a iných dopravných 

zariadení. 

V súčasnosti je pripravená zmena organizácie dopravy v CMZ a v mestskej časti Tulipán. 

 
1.1.2.4 Výbory mestských častí  16 597 
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Výdavky na poţiadavky občanov, ktoré sa týkajú dopravnej problematiky a infraštruktúry a sú 

vznášané na mesto prostredníctvom VMČ a interpelácií poslancov. 

 
1.1.2.5 Ostatné súčasti dopravy  39 958 

 
 stojiská na kontajnery  30 000 

 
Výdavky na dobudovanie a rekonštrukciu stojísk na území mesta, ktoré nebolo moţné 

zrealizovať v minulom období z dôvodu majetkovoprávneho neusporiadania pozemkov a s 

problematickým a sporným riešením umiestnenia plôch stojísk pri bytových domoch 

v zastavanom území. 

 
 mestský informačno-navigačný systém (MINS)  9 958 

 
Výdavky na doplnenie, prípadne úpravu projektu MINS na území mesta. Systém je dopĺňaný 

z dôvodu riešenia značenia ulíc v novovzniknutých mestských častiach /výstavba IBV/ a na 

základe poţiadaviek občanov, turistov, mototuristov. MINS plní orientačnú funkciu pre 

občanov a návštevníkov mesta. 

 

1.2 Podprogram MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ 
DOPRAVA  

 966 180 

 

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 

Plánovaná hodnota 0 0 6 15 19 

Skutočná hodnota 6 6 0   

 
1.2.1 Bežné výdavky  950 180 

 
 úhrada služieb vo verejnom záujme  950 180 

 
V zmysle uzatvorenej rámcovej zmluvy medzi Mestom Trnava a SAD Trnava a.s. sú 

pravidelne uhrádzané finančné prostriedky za sluţby vo verejnom záujme spojené 

s prevádzkou mestskej autobusovej dopravy. 

 
1.2.2 Kapitálové výdavky  16 000 

 
 softwarové vybavenie pre tvorbu cestovných poriadkov  16 000 

 
Dopracovanie projektu optimalizácie mestskej autobusovej dopravy do úrovne vozových a 

zastávkových cestovných poriadkov. Zakúpený software bude slúţiť pre tvorbu, operatívne 

úpravy a aktualizáciu cestovných poriadkov a ich okamţitú tlač. Bude k dispozícii 

objednávateľovi aj prepravcovi MAD.  
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2 Program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  1 334 414 
 

Zámer programu: 

Kvalitné životné prostredie a atraktívne príležitosti pre život obyvateľov mesta 

 

2.1 Podprogram ZELEŇ  909 494 
 

Cieľ podprogramu: 

Udržať hygienickú a estetickú funkčnosť verejnej zelene 

 

1. Merateľný ukazovateľ  Počet kosieb 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota   5 4 4 

Skutočná hodnota 4,5 5,5 4,5 4  

 

2. Merateľný ukazovateľ  Počet novovysadených stromov 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota   80 50 20 

Skutočná hodnota 19 161 96   

 
3. Merateľný ukazovateľ  Plocha udržiavaných kvetinových a kríkových záhonov v m² 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota   31 556 31 800 34 000 

Skutočná hodnota 28 189 29 285 34 406   

 
2.1.1 Bežné výdavky  902 834 

 
2.1.1.1 Správa zelene  896 195 

 

 základná údržba zelene  820 908 

 
Rozpočtovaná suma pokryje náklady na výkon pracovných operácií v rámci zabezpečenia 

nevyhnutnej základnej údrţby verejnej zelene v rozsahu: 

kosenie 4x (CMZ 6 x), jarné vyhrabanie trávnikov, jesenné hrabanie lístia, odburinenia krov, 

solitér, ruţí 4x, rez ţivého plota 3x, rez drevín (zníţený objem rezov o 15% v porovnaní s r. 

2010), zálievka rastlín (zníţená cca o 20% oproti r. 2010), čistenie plôch zelene (zníţené cca o 

30% oproti r. 2010), odvoz a uloţenie odpadu na skládke. 27 700,- € predstavuje náklady 

spojené s intenzívnou údrţbou nových výsadieb realizovaných v rámci investičných akcií v r. 

2010 (Parčík za Daňovým úradom, Humanizácia OS Na hlinách, Modranka, OS Linčianska, 

Humanizácia OS A. Kubinu).  

Poloţka obsahuje dodávku letničiek a dvojročiek na výsadbu kvetinových záhonov na Hlavnej 

ulici. 

 

 údržba PSA  30 000 

 
Suma bude pouţitá na údrţbu plôch v okolí automobilového závodu PSA Peugeot Citroën. Do 

údrţby sú zaradené plochy vo vlastníctve mesta a to v úseku od juhovýchodného obchvatu aţ po 

diaľničný privádzač pri Modranke. V rámci údrţby bude vykonávaná kosba týchto plôch. 

 

 

 

 



  Rozpočet 2011  

  v eurách 

 údržba nových investičných akcií  2 000 

 
Výdavky spojené s realizáciou intenzívnej údrţby sadových úprav nových investičných akcií 

odovzdaných do správy mesta Trnavy v roku 2011. 

 

 deratizácia zelene  2 987 

 
Výdavky spojené s vykonaním jarnej a jesennej deratizácie na plochách verejnej zelene.  

 

 sanácie, asanácie a havarijné stavy drevín  40 000 

 
Suma predstavuje náklady spojené s odstránením havarijných stavov drevín na cintorínoch, 

chemickým ošetrením pagaštanov a riešením havarijných stavov drevín. Dreviny, o ktorých 

výrub ţiadali obyvatelia a bolo na ne vydané súhlasné rozhodnutie, budú rúbané v závislosti od 

naliehavosti dôvodu na výrub (prednostne budú odstraňované dreviny ohrozujúce zdravie 

a majetok občanov a dreviny so zlým zdravotným stavom) a od finančných moţností mesta. 

 

 údržba interiérových kvetov  300 

 

Nákup a údrţba kvetín na radnici a v budove MsÚ a vianočná výzdoba týchto budov. 

 

2.1.1.2 Súťaţ o najkrajší balkón  664 

 

Komisia ţivotného prostredia a prírodných hodnôt pri mestskom zastupiteľstve kaţdoročne 

vyhlasuje súťaţ o najkrajší balkón a predzáhradku.  

 

2.1.1.3 Dotácie na ekológiu a ţivotné prostredie  5 975 

 

Dotácie sú poskytované v zmysle VZN č. 350 v znení neskoršej novely č. 369. Posudzované sú 

Komisiou ţivotného prostredia a prírodných hodnôt pri MZ.  

 

2.1.2 Kapitálové výdavky  6 660 

 

 výsadba stromov  3 330 

 
Výdavky spojené s nákupom a výsadbou vzrastlých stromov rôznych druhov a kultivarov, ktoré 

budú vysadené vo všetkých častiach mesta, hlavne ako dosadba za zničené a neujaté jedince. 

 

 výsadba zelene  3 330 

 
Výdavky spojené s nákupom a výsadbou krov formou solitér, skupín a ţivých plotov podľa 

poţiadaviek obyvateľov a výborov mestských častí. Výsadbou krov bude riešená aj povinnosť 

náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny v lokalitách, kde z priestorových dôvodov nie je moţná 

výsadba stromov. 

 

2.2 Podprogram HUMANIZÁCIE OBYTNÝCH 
SÚBOROV 

 275 790 

 

Cieľ podprogramu: 

1. Zlepšiť podmienky bývania obyvateľov mesta v obytných súboroch 

 
 

1. Merateľný ukazovateľ  Plocha upraveného priestoru v obytných súboroch v m² 
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Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota   42 000 18 000 5 850 

Skutočná hodnota 0 1 825 2 734   

 
2. Merateľný ukazovateľ  Plocha novoupravených území pre oddychovo-rekreačné 

využitie v m² 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota   85 000 149 100 22 000 

Skutočná hodnota - - 663   

 
2.2.2 Kapitálové výdavky  275 790 

 
2.2.2.1 Projektová dokumentácia  48 000 

 

 humanizácie obytných súborov  8 000 

 

 humanizácia obytného súboru Linčianska  5 000 

 
V roku 2010 bolo zrealizované detské ihrisko určené pre deti navštevujúce MŠ Limbova a tieţ 

pre širokú verejnosť. Finančné prostriedky navrhnuté na rok 2011 budú pouţité na vypracovanie 

projektovej dokumentácie druhej časti riešeného územia areálu MŠ Limbova pred budovou 

Kalokagatie. Koncepčne sa bude postupovať v zmysle architektonickej štúdie spracovanej 

v marci 2010.  

 

 humanizácia obytného súboru Vladimíra  

Clementisa 58-67 

 3 000 

 
V nadväznosti na zrekonštruované a rozšírené parkovisko v roku 2010 pri bytovom dome 

Vladimíra Clementisa 61-66 bude obnovená hracia, oddychová a relaxačná zóna v 

nadväzujúcom území. Finančné prostriedky budú pouţité na vypracovanie projektovej 

dokumentácie. 

 

 parky, parčíky a detské ihriská  13 000 

 

 park J. Kráľa – úprava pri MAX-e  2 000 

 
Po otvorení zábavno-obchodného centra MAX Trnava na ulici F. Urbánka došlo k prešliapaniu 

chodníka v trávniku parku J. Kráľa návštevníkmi, ktorí prichádzajú do centra zozadu cez park zo 

ţelezničnej a autobusovej stanice. Vyšliapaný chodník je intenzívne vyuţívaný, preto je 

navrhované vybudovať tu spevnený chodník. V roku 2011 je plánované spracovanie projektovej 

dokumentácie. 

 
 park Ludvika van Beethovena – herný areál  10 000 

 
Územie parku Ludvika van Beethovena nachádzajúceho sa popri ţelezničnej trati Trnava – Kúty 

je intenzívne vyuţívané obyvateľmi všetkých vekových kategórií z priľahlých bytových domov 

na Prednádraţí II ako oddychovo-rekreačná zóna. Súčasná vybavenosť a mobiliár sú uţ morálne 

a technicky zastaralé. Preto na obnovu terajšieho stavu, predovšetkým hernej časti územia, je 

navrhované spracovať projektovú dokumentáciu. 

 
 parčík za daňovým úradom  1 000 
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Finančné prostriedky budú pouţité na zabezpečenie projektovej dokumentácie pre vybudovanie 

studne, uzamykateľnej vodovodnej šachty s potrebnou technológiou na rozvod vody 

a elektrickej nn prípojky za účelom zabezpečenia zdroja vody pre zálievku zelene v 

zrevitalizovanom území, pracovne nazývanom „parčík za daňovým úradom“. 

Na území obytného súboru Hlboká č. 11 aţ 20 zveľadenom v rokoch 2009-2010 je potrebné 

v rámci intenzívnej starostlivosti o zeleň zabezpečovať aj sústavnú zálievku zelene – stromov, 

krov, kvetinových záhonov a predovšetkým trávnika zaloţeného poloţením trávneho koberca. 

Zabezpečovanie zálievky v území cisternami je finančne nákladné, časovo náročné, hlukom 

a výfukovými plynmi zaťaţuje ţivotné prostredie a pohodu bývania v susediacich bytových 

domoch. 

 

 zeleň športovo-rekreačných plôch  27 000 

 
 biokúpalisko Kamenný mlyn  27 000 

 
Na základe viacročného zlého technického stavu bazéna na kúpalisku Kamenný mlyn bude 

zabezpečená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu. Predmetom 

dokumentácie bude rekonštrukcia vane bazéna, pričom pôvodný betónový bazén bude 

prebudovaný na bazén prírodný, tzv. bio-bazén. Toto riešenie má prednosť oproti iným najmä v 

niekoľkonásobne niţších vstupných investičných nákladoch, v relatívne jednoduchej prevádzke, 

a predovšetkým v zjednotení vane bazéna a kúpaliska s okolitým prírodným prostredím areálu 

Kamenného mlyna. 

Pri spracovávaní projektovej dokumentácie na revitalizáciu areálu Kamenného mlyna bolo 

územie kúpaliska z riešenia vyňaté. 

 
2.2.2.2 Realizácia  227 790 

 

 humanizácie obytných súborov (OS)  168 000 

 

 humanizácia obytného súboru Na hlinách  75 000 

 
Vypracovaná projektová dokumentácia z roku 2009 rieši úpravu šiestich dvorov obytného 

súboru, ktoré je moţné samostatne zrealizovať. V roku 2010 sa obnovil dvor č. 6 s tematickým 

názvom Lesná cestička, na rok 2011 je plánované zrealizovať ďalší dvor č. 3, v ktorom hlavným 

prvkom je vybavené detské ihrisko. Jeho súčasťou sú hojdačky, preliezky, šmykľávky, 

pieskovisko, hrazdy, kanónik, kolotoče. Jeho plocha graficky pripomína tvar myšky – Myší raj. 

Zeleň doplnia solitérne vzrastlé stromy, kry a zmiešané záhony v predzáhradkách bytových 

domov. Kompletne sa zrekonštruuje i jestvujúce verejné osvetlenie. 

 

 humanizácia obytného súboru A. Kubinu  10 000 

 
Finančné prostriedky budú pouţité na operatívne doplnenie mobiliáru, zelene a ďalších prvkov 

podľa poţiadaviek členov VMČ a obyvateľov. 

 

 humanizácia OS Linčianska  83 000 

 
Výstavba detského ihriska pre staršie deti a mládeţ pred budovou Kalokagatie v areáli MŠ 

Limbova bude zrealizovaná v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie pre stavebné 

povolenie a realizáciu. V rámci uvedenej akcie budú zrealizované aj sadové úpravy riešeného 

územia.  
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 parky, parčíky a detské ihriská  10 000 

 

 parčík za daňovým úradom  10 000 

 
Finančné prostriedky budú pouţité na vybudovanie studne, uzamykateľnej vodovodnej šachty, 

elektrickej nn prípojky podľa projektovej dokumentácie tak, aby bol zabezpečený zdroj vody a 

nutná technológia pre sústavnú jednoduchú zálievku zelene, predovšetkým trávnika na veľkom 

detskom ihrisku zaloţeného mačinovaním, hadicovými rozvodmi v zrevitalizovanom území, 

pracovne nazývanom Parčík za daňovým úradom. 

 

 zeleň športovo-rekreačných plôch  49 790 

 

 revitalizácia areálu Kamenný mlyn 5. etapa - zatrávnenie  49 790 

 
Finančné prostriedky budú pouţité na zatrávnenie plochy medzi vodným tokom Parná 

a plánovaným golfovým odpaliskom spoločnosti Golf Trnava s.r.o. v lokalite Kočišské.  

Zatrávnenie je jedným zo záväzkov pripravovanej zmluvy o spolupráci medzi Mestom Trnava 

a zmluvným partnerom Golf Trnava s.r.o.. Podľa neho Mesto Trnava zabezpečí v lehote 12 

kalendárnych mesiacov od uzatvorenia zmluvy súvislé zatrávnenie pozemkov, na ktorých je 

plánovaná výstavba oddychovo-rekreačnej zóny – golfového odpaliska Driving range Kočišské, 

Trnava, Časť PARK. 

Zároveň Mesto Trnava počas platnosti tejto zmluvy zabezpečí, aby vzhľad oddychovo - 

rekreačnej zóny – golfového odpaliska Driving range Kočišské, Trnava, časť PARK nepôsobil 

na návštevníkov časti GOLF rušivo a nenarúšal celkový charakter oddychovo-rekreačnej zóny.  

 

2.3 Podprogram ÚZEMNOPLÁNOVACIE 
DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE 

 41 660 

 

Cieľ podprogramu: 

1. 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 

Plánovaná hodnota - - 5 6 5 

Skutočná hodnota 8 8 3   

 
2.3.1 Bežné výdavky  25 060 

 

 zmeny územného plánu (ÚPN)  10 000 

 
Finančné prostriedky na zabezpečenie zmien ÚPN mesta Trnava. 

 

 strategické environmentálne posudzovanie (SEA)  6 700 

 
Finančné prostriedky plánované na vypracovanie moţných štúdií strategických dokumentov 

mesta Trnava.  

 

 environmentálne posudzovanie (EIA)  6 700 
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Finančná rezerva pre vypracovanie zámeru, prípadne správy o hodnotení a odborného posudku k 

navrhovanej činnosti podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zámer činnosti, resp. správa o hodnotení 

budú vypracované pre navrhovanú činnosť, ktorú bude mesto Trnava pripravovať v priebehu 

roka 2011.  

 

 štúdie, expertízy, posudky  1 660 

 
Vypracovanie posudkov a meraní pre potreby odboru stavebného a ţivotného 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.  

 

2.3.2 Kapitálové výdavky  16 600 

 

 pasport zelene  16 600 

 
V roku 2011 je plánované pokračovanie v zbere a spracovaní grafických a atribútových dát 

súvisiacich s verejnou zeleňou v obvode zelene č. 2 – Vozovka.  

 

2.4  Podprogram PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ 
SPRÁVY 

 72 170 

 

2.4.1 Bežné výdavky  72 170 

 

  stavebný úrad  58 922 

  špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie 

a účelové komunikácie 

 3 382 

  starostlivosť o životné prostredie  9 866 

 

2.5 PROJEKTY  35 300 
 

2.5.1 Bežné výdavky  35 300 

 

 CircUse  35 300 

 
 vlastné zdroje  18 300 

 grantové zdroje  17 000 

 
Projekt pokračujúci z roku 2010 sa zaoberá manaţmentom funkčného vyuţitia územia 

a aktiváciou územných potenciálov hnedých plôch, vnútroareálových voľných plôch a území 

mestskej obnovy. V rámci projektu sa uskutočňuje komunikácia a prieskum potenciálu rozvoja 

mesta spoločne s 12 obcami mikroregiónu Trnava.  

Rozpočtové náklady projektu sú vo výške 137 020 eur. Projekt financuje Európska únia 

v rámci operačného programu Stredná Európa podielom 85% z celkových rozpočtových 

nákladov. Kofinancovanie mesta Trnavy je vo výške 15%, t. j. 20 533 eur. 

Predpokladané výdavky v roku 2011 v sume 35 300 eur zahŕňajú náklady na externú expertízu, 

mzdy, cestovné a ubytovanie a náklady na propagáciu.  
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3 Program ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO   8 842 624 
 

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 

Plánovaná hodnota 50 000 50 000 50 000 50 000 40 000 

Skutočná hodnota 44 694 34 324 34 584   

 

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

eurách 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota 33 193,92 33 193,92 28 214 30 000 35 000 

Skutočná hodnota 23 112 32 127 31 649   

 
3. Merateľný ukazovateľ  Podiel vyseparovaného množstva odpadu v kg na obyvateľa 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota 18 22 27 28,7 29 

Skutočná hodnota 17,47 20,29 25,49   

 
4. Merateľný ukazovateľ  Celkové množstvo vyseparovaného odpadu podľa komodít v 

tonách 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota 1 100 1 400 1 800 1 900 1 950 

Skutočná hodnota 1 153,21 1 339,42 1 685,02   

 

3.1 Bežné výdavky  2 612 659 

 

 zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu  2 376 000 

 
 z vlastných zdrojov  2 343 652 

 z recyklačného fondu  32 348 

 

Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov 

zabezpečuje mesto Trnava na základe zákona NR SR o odpadoch č. 223/2001 Z. z.. 

Rozpočet na rok 2011 je v jednotlivých poloţkách navrhovaný nasledovne: 

 

zber z domácností a firiem 1 486 000 

zákonný poplatok za uloţenie odpadu 100 000 

separovaný zber 310 000 

zberné dvory 350 000 

odpadové koše 70 000 

divoké skládky 35 000  

odvoz veľkokapacitných kontrajnerov z firiem 25 000 

 



  Rozpočet 2011  

  v eurách 

 účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a 

monitoring skládky odpadu 

 235 000 

 

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

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

finančnej rezervy je priamo úmerná mnoţstvu uloţeného odpadu na skládke Trnava – Zavarská 

cesta. Na základe doterajšieho vývoja za 8 mesiacov roka 2010 sa predpokladá 15% nárast 

ukladaného odpadu za celý rok v porovnaní s rokom 2009. V zmysle novely zákona 223/2001 

Z. z. o odpadoch podlieha účelová finančná rezerva tvorená od roku 2009 zvýšeniu o mieru 

inflácie, ktorá prislúcha roku, za ktorý je tvorená (za rok 2009 bola inflácia 1,6%). 

 

 informačno-propagačná činnosť o odpadoch   1 659 

 

Uvedená poloţka slúţi na zvýšenie environmentálnej vedomosti občanov mesta 

prostredníctvom výroby letákov, náučno-vzdelávacích televíznych relácií a celkovou osvetou 

zameranou na ochranu ţivotného prostredia. 

 

3.2 Kapitálové výdavky  800 000 

 

 rekultivácia I. kazety skládky TKO Zavarská cesta  800 000 

 

V roku 2010 je realizovaná výstavba IV. etapy skládky – t. j. rozšírenie úloţiska skládky podľa 

projektu vypracovaného v roku 2009. Súčasne s rozšírením úloţiska je potrebné uzatvoriť 

a rekultivovať časť skládky aj z dôvodu zhromaţďovania kontaminovaných vôd zo zväčšenej 

plochy zrealizovaného úloţiska skládky a moţnej nedostatočnej kapacity zberných nádrţí na 

túto kontaminovanú vodu. Preto bol v roku 2010 vypracovaný realizačný projekt na I. etapu 

rekultivácie skládky a po získaní potrebného povolenia a finančných zdrojov uloţených na 

rekultiváciu tejto skládky je moţné realizovať I. etapu rekultivácie. S realizáciou I. etapy 

uzavretia a rekultivácie SKO Trnava je plánované začať v jarných mesiacoch roku 2011.  

 

3.3 PROJEKTY  5 429 965 
 

 Bežné výdavky  51 591 

 

 skládka odpadu Boleráz - rekultivácia  51 591 

 

 vlastné zdroje  2 580 

 grantové zdroje  49 011 

 
Implementácia projektu je ťaţiskovo posunutá so začiatkom od roku 2011. V tomto roku budú 

čiastočne preinvestované finančné prostriedky na krytie nákladov na povinnú publicitu 

projektu, verejné obstarávanie a projektový manaţment.  

Vlastné zdroje predstavujú 5%-né kofinancovanie projektu mestom Trnava.  

 

 Kapitálové výdavky  5 378 374 

 

 skládka odpadu Boleráz - rekultivácia  2 138 514 

 

 vlastné zdroje  106 926 

 grantové zdroje  2 031 588 

 
Implementácia projektu je posunutá so začiatkom od roku 2011. V tomto roku budú čiastočne 

preinvestované finančné prostriedky na krytie nákladov na realizáciu stavby a stavebný dozor.  



  Rozpočet 2011  

  v eurách 

Vlastné zdroje predstavujú 5%-né kofinancovanie projektu mestom Trnava. Grantové zdroje 

predstavujú nenávratný finančný príspevok. 

 

 zariadenie na zhodnotenie odpadov Trnava, 2. etapa 

výstavby 

 3 239 860 

 

 vlastné zdroje  161 993 

 grantové zdroje  3 077 867 

 
Mesto Trnava uzavrelo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

s Ministerstvom ţivotného prostredia SR na výstavbu zariadenia na zhodnocovanie odpadov 

Trnava – 2. etapa výstavby. 

V súčasnosti sa pripravujú podmienky na vyhlásenie verejného obstarávania, z tohto dôvodu sa 

pôvodne plánované výdavky projektu presunuli z roku 2010 na rok 2011. Predpokladá výška 

výdavkov v roku 2011 : 

stavebné práce 945 641 technologické zariadenia 2 177 913  

softvér, licencie k technologickému zariadeniu 116 306  

 

Celkové rozpočtové náklady projektu sú 3 239 860 eur. Projekt financuje Ministerstvo 

ţivotného prostredia SR v rámci operačného programu Ţivotné prostredie podielom 95% 

z celkových rozpočtových nákladov. Kofinancovanie mesta Trnava je vo výške 5% 

rozpočtových nákladov, t. j. 161 993 eur. 

 

 

4 Program BYTOVÁ VÝSTAVBA  30 489 
 

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 

Plánovaná hodnota 24 112 0 0 0 

Skutočná hodnota 24 112 0   

 

2. Merateľný ukazovateľ  Plocha sanovaných priestorov bytových domov v m² 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota   9 165 742,5 0 

Skutočná hodnota   9 165   

 

3. Merateľný ukazovateľ  Počet bytových jednotiek v pripravovanom území bytovej 

výstavby 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota   60 RD 

150 b.j. 

50 RD  

125 b.j. 

50 RD 

50 b.j. 

Skutočná hodnota   25 RD 

46 b.j. 

  

4.1 Bežné výdavky  26 489 



  Rozpočet 2011  

  v eurách 

 

 agenda Štátneho fondu rozvoja bývania  26 489 

 
Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania. 

 
4.2 Kapitálové výdavky  4 000 

 

 nájomný bytový dom na Tajovského ulici - 88 b. j. - 

odvodnenie garáží (realizácia) 

 4 000 

 
Počas prívalových daţďov prichádza k zatekaniu do podzemných garáţí v bytovom dome na 

Tajovského ulici. Z toho dôvodu je potrebné na základe odporúčania projektanta kapacitne 

zväčšiť ţľaby pred vstupom do garáţí. 

 
 

5 Program VEREJNÉ OSVETLENIE  930 986 
 

Zámer programu: 

Moderné verejné osvetlenie s efektívnou prevádzkou 

 

Cieľ programu: 

1. Rekonštruovať, modernizovať a rozširovať sieť verejného osvetlenia v zmysle svetelno-

technického projektu verejného osvetlenia 

 

1. Merateľný ukazovateľ  Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste 

Rok 2007  2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota   5 810 5 885 6 050 

Skutočná hodnota 5 670 5 712 5 940   

 

2. Merateľný ukazovateľ  Počet zrekonštruovaných a zmodernizovaných svetelných bodov 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota   118 55 175 

Skutočná hodnota 347 148 63   

 

3. Merateľný ukazovateľ  Podiel rekonštrukcie a modernizácie na úspore elektrickej 

energie 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota   0,179% 0,05% 0,265% 

Skutočná hodnota 4,73% 1,98% 0,094%   

 

4. Merateľný ukazovateľ  Podiel rekonštrukcií súvisiacich s havarijným stavom verejného 

osvetlenia 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota   45% 75% 78% 

Skutočná hodnota 4,03% 44,59% 23,81   

 

5.1 Bežné výdavky  715 343 

 

 údržba verejného osvetlenia   315 343 

 
Plánované výdavky na údrţbu verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie, 

vykonávanú na základe zmluvy.  



  Rozpočet 2011  

  v eurách 

 

 elektrická energia  400 000 

 
Výdavky na elektrickú energiu pre verejné osvetlenie a cestnú svetelnú signalizáciu. 

 

5.2 Kapitálové výdavky  100 000 

 

 rekonštrukcia verejného osvetlenia   60 000 

 
Rekonštrukcie verejného osvetlenia sú plánované na základe vykonaných meraní hrúbok stien 

stoţiarov, pri ktorých je monitorovaný stupeň korózie. V roku 2011 budú realizované 

rekonštrukcie výberovo na najviac poškodených stoţiaroch, ktoré by svojim pádom mohli 

ohroziť majetok a zdravie občanov. Plánovaná je rekonštrukcia verejného osvetlenia na ulici 

Hornopotočná. 

 

 rozširovanie a realizácia nového verejného osvetlenia   13 440 

 
Plánované je rozšírenie verejného osvetlenia na spojnici ulíc Hornopotočná – Holého.  

 

 modernizácia VO   13 280 

 
Cieľom modernizácie je výmena svietidiel so zameraním na úsporu elektrickej energie. 

Z rozpočtovanej sumy by mala byť zrealizovaná výmena cca 40 svetlených bodov. 

 

 požiadavky výborov miestnych častí /VMČ/  13 280 

 
Z tejto poloţky budú realizované aktuálne poţiadavky VMČ na doplnenie verejného osvetlenia 

resp. jeho modernizáciu. 

 

5.3 PROJEKTY  115 643 
 

 Kapitálové výdavky  115 643 

 

 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia 

v obytných súboroch Prednádražie a Hlboká 

 115 643 

 

  vlastné zdroje  5 782 

  grantové zdroje  109 861 

 
V roku 2010 Mesto Trnava uzatvorilo zmluvu s Ministerstvom hospodárstva o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku v rámci prioritnej osi 2. – Energetika. 

V súvislosti s tým bol vypracovaný projekt „Rekonštrukcia a modernizácia verejného 

osvetlenia v obytných súboroch Prednádraţie a Hlboká“, ktorý počíta s výmenou 122 stoţiarov 

a svetelných bodov. Vzhľadom na časovo náročný proces verejného obstarávania a s tým 

spojených administratívnych a kontrolných úkonov bude projekt realizovaný v roku 2011. 

 

6 Program ULIČNÝ MOBILIÁR  123 652 
 

Zámer programu: 

Kultúrne a optimálne slúžiace verejné zariadenia 

 

Ciele programu: 



  Rozpočet 2011  

  v eurách 

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 

Plánovaná hodnota 5 5 5 5 5 

Skutočná hodnota 5 5 5 5  

 

2. Merateľný ukazovateľ  Priemerný náklad na údržbu detského ihriska v eurách 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota 642 553 564 409 397 

Skutočná hodnota 367 173 183 409  

 

3. Merateľný ukazovateľ  Počet nových prvkov detských ihrísk 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota -  20 20 0 

Skutočná hodnota 17 13 6 0  

 

6.1 Bežné výdavky  85 652 

 

 verejné WC  25 000 

 
Finančné prostriedky budú pouţité na úhradu faktúr za prevádzku, údrţbu a spotrebované 

energie vo verejných toaletách. 

 
 detské ihriská  38 504 

 
Finančné prostriedky budú pouţité na nevyhnutnú údrţbu a prevádzku 97 ihrísk vrátane 34 

pieskovísk nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách mesta. 

 
 dotácia na detské ihrisko Dolné Bašty  8 630 

 
Dotácia je poskytnutá na úhradu nákladov spojenú so zabezpečením prevádzky detského 

ihriska v mesiacoch apríl aţ október 2011. 

 
 lavičky  6 880 

 
Navrhovaná suma na nevyhnutnú údrţbu lavičiek, resp. výmenu lavičiek, ktoré sú 

v dezolátnom stave. 

 
 mestský informačný systém  3 319 

 
Finančné prostriedky budú pouţité na údrţbu a dopĺňanie smerových tabúľ v mestskom 

informačnom systéme. 

 
 uličné tabule   3 319 

 
Výdavky na nákup uličných tabúľ, súpisných čísiel a zástav. 

 

6.2 Kapitálové výdavky  38 000 

 

 verejné WC  38 000 

 



  Rozpočet 2011  

  v eurách 

Finančné prostriedky budú pouţité na vypracovanie projektu súvisiaceho s rekonštrukciou 

niektorého z verejných WC.  

 
 

7 Program  SLUŽBY  1 530 686 
 

Zámer programu: 

Kvalitné komunálne služby a čisté a udržiavané verejné prostredie 

 

7.1 Podprogram ČISTENIE A ÚDRŽBA  766 189 
 

Ciele programu: 

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 

Plánovaná hodnota   241,919 245,419 248,000 

Skutočná hodnota 241,919 241,919 245,419   

 

2. Merateľný ukazovateľ  Plocha udržiavaných námestí a parkovísk v m² 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota   116 362 117 000 117 000 

Skutočná hodnota 116 362 116 362 117 112   

 

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

eurách 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota   0,63 0,88 0,89 

Skutočná hodnota 0,68 0,61 0,88   

 

7.1.1 Bežné výdavky  766 189 

 

 čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií   722 985 

 

 čistenie miestnych komunikácií    640 000 

 

Výdavky na čistenie MK sú naplánované v zmysle platných zmlúv a vo výške zodpovedajúcej 

príslušnému počtu mesačných paušálov. 

Čistenie je zabezpečované spoločnosťou TT-KOMFORT Trnava s.r.o. , ktorá realizuje čistenie 

v lokalitách: sídlisko Linčianska, Druţba, Zátvor, Na hlinách ,Vodáreň, miestna časť Tulipán, 

Vozovka, Kopánka, centrálna mestská zóna, chodníky v parku A. Bernoláka a spoločnosťou 

A.S.A. Trnava s.r.o., ktorá čistí lokality: autobusová stanica, sídlisko Prednádraţie, Špíglsál, 

lokalitu od ulice T. Vansovej po ulicu Ruţindolská, chodníky v parku J. Kráľa, v lesoparku do 

Kamenného mlyna.  

 

 zimná údržba miestnych komunikácií  82 985 

 

Zimná údrţba miestnych komunikácií je vykonávaná podľa schváleného plánu zimnej údrţby. 

Výška nákladov je odvodená z priemerných nákladov na zimnú údrţbu v predošlých rokoch. 

Zimnú údrţbu vykonávajú spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. Trnava a .A.S.A. Trnava s. r.o. 

v identických rajónoch ako čistenie MK. 



  Rozpočet 2011  

  v eurách 

 

 menšie obecné služby   15 667 

 

  vlastné zdroje  9 792 

  grantové zdroje  5 875 

 

Výdavky na menšie obecné sluţby sú čiastočne hradené zo zdrojov Úradom práce, sociálnych 

vecí a rodiny.  

 

 starostlivosť o odchytené zvieratá  11 618 

 

Výdavky na prevádzku útulku pre túlavé a opustené zvieratá, ktorú na základe písomnej 

dohody zabezpečuje Zdruţenie na ochranu zvierat. 

 

 likvidácia uhynutých zvierat  1 600 

 

Jedná sa o novú poloţku v rozpočte. Finančné prostriedky budú pouţité na uhradenie nákladov 

na odstránenie a likvidáciu uhynutých zvierat z verejných priestranstiev a miestnych 

komunikácií.  

 

 rekreačný areál Kamenný mlyn  3 319 

 

Výdavky na čistenie centrálnej časti Kamenného mlyna a opateru pávov, ktorí sú tu chovaní 

ako atrakcia pre návštevníkov. 

 

 iné služby  11 000 

 

Z tejto poloţky budú uhrádzané výdavky na sluţby, ktoré nebolo moţné predvídať a ktoré nie 

sú zahrnuté v ostatných poloţkách programu. 

 

7.2 Podprogram CINTORÍNSKE SLUŽBY  106 321 
 

Cieľ programu : 

1. Zabezpečovať čisté a udržiavané cintoríny 

 

1. Merateľný ukazovateľ  Rozloha udržiavaných cintorínskych plôch v m² 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota 96 600 96 600 96 600 102 200 102 200 

Skutočná hodnota 96 600 96 600 96 600   

 

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

miesto v eurách 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota   1 1,15 1,2 

Skutočná hodnota 1,16 1,19 1,1   

 

3. Merateľný ukazovateľ  Celkový počet hrobových miest 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota   14 756 14 728 14 751 

Skutočná hodnota 13 980 14 354 14 526   

 

 

7.2.1 Bežné výdavky  71 321 



  Rozpočet 2011  

  v eurách 

 

 zber, preprava a zneškodňovanie odpadov  18 000 

 

Finančné prostriedky budú pouţité na úhradu faktúr za zber, prepravu a zneškodňovanie 

odpadu v cintorínoch. 

 

 energie  7 000 

 

Výdavky na úhradu faktúr za spotrebu energie v cintorínoch na ulici Terézie Vansovej, 

Nitrianskej a v miestnej časti Modranka. 

 

 sociálne pohreby  2 556 

 

Finančné prostriedky na úhradu nákladov za pohrebné a cintorínske sluţby poskytnuté 

občanom, ktorí boli osamelí a nezanechali ţiadne finančné prostriedky a ani iný majetok. 

 

 starostlivosť o hroby významných osobností a vojnové 

hroby  

 2 000 

 

Plánované výdavky na čistenie pomníkov, vojnových hrobov a okolia hrobov významných 

osobností a dejateľov mesta, ktorých hroby nie sú nikým udrţiavané a preto ich vykonáva 

prevádzkovateľ pohrebísk.  

 

 príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti  21 765 

 

Príspevok je určený na úhradu energií v cintoríne na Kamennej ceste, ktorý spravuje Stredisko 

sociálnej starostlivosti Trnava. 

 

 oprava chodníkov v cintorínoch  20 000 

 

Prostriedky sú vyhradené na opravu jestvujúcich chodníkov v cintorínoch. 

 

7.2.2 Kapitálové výdavky  35 000 

 

 cintorín na ulici Terézie Vansovej  35 000 

 

 rekonštrukcia chodníka  25 000 

 

Rozpočtovaná suma bude pouţitá na rekonštrukciu chodníka v juţnej časti cintorína, ktorý je 

bez pevného podkladu a preto sa na ňom vytvára počas daţdivého počasia blato. 

 
 rekonštrukcia WC  10 000 

 

Finančné prostriedky budú pouţité na rekonštrukciu WC v cintoríne na ulici Terézie Vansovej 

vrátane vybudovania novej kanalizačnej prípojky, ktorá doteraz neexistovala. 

 

7.3 Podprogram TRHY  129 960 
 

7.3.1 Bežné výdavky  129 960 

 
 Tradičný trnavský jarmok  92 451 

 
 Vianočné trhy  33 194 



  Rozpočet 2011  

  v eurách 

 inštalovanie vianočných stromov  4 315 

 

7.4 PROJEKTY  528 216 
 

 Bežné výdavky  15 516 

 

 Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky 

pozemných komunikácií 

 15 516 

 

 vlastné zdroje  1 061 

 grantové zdroje  14 455 

 
Implementácia projektu je časovo posunutá od roku 2011. V tomto roku budú preinvestované 

finančné prostriedky na krytie nákladov na povinnú publicitu projektu, verejné obstarávanie 

a externý projektový manaţment.  

Vlastné zdroje predstavujú 5%-né kofinancovanie projektu mestom Trnava a neoprávnené 

výdavky na projekt. Grantové zdroje predstavujú nenávratný finančný príspevok.  

 
 Kapitálové výdavky  512 700 

 

 Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky 

pozemných komunikácií 

 512 700 

 

 

 vlastné zdroje  26 585 

 grantové zdroje  486 115 

 
Z kapitálového rozpočtu budú financované náklady na nákup techniky, ktorá je predmetom 

projektu. Vlastné zdroje predstavujú 5%-né kofinancovanie projektu mestom Trnava 

a neoprávnené výdavky na projekt. 

 
 

8 Program SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ  4 247 071 
 

Zámer programu: 

Kvalitnejší život pre sociálne slabšie a inak znevýhodnené skupiny obyvateľov 

 

8.1 Podprogram JEDNORAZOVÉ DÁVKY 
A FINANČNÉ PRÍSPEVKY  

 273 735 

 

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 

Plánovaná hodnota   65% 50% 50% 

Skutočná hodnota 54% 54% 44%   

 



  Rozpočet 2011  

  v eurách 

2. Merateľný ukazovateľ  Počet podporených akcií charitatívnych organizácií 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota   21 14 14 

Skutočná hodnota 27 22 12   

 

8.1.1 Bežné výdavky  273 735 

 

8.1.1.1 Jednorazové dávky a príspevky  133 177 

 
 jednorazové dávky  52 000 

 
Jednorazové dávky starým občanom, rodinám s deťmi a sociálne odkázaným sú vyplácané na 

základe VZN č. 318/2008 v znení novely. Pre jednotlivé skupiny občanov sú plánované 

nasledovne : 

 
 starostlivosť o starých občanov   22 000 

 starostlivosť o rodiny s deťmi   25 000 

 starostlivosť o sociálne odkázaných   5 000 

 
 tvorba úspor detí v detských domovoch  18 000 

 
Tvorbu úspor detí v detských domovoch zabezpečuje mesto v zmysle platného zákona č. 

305/2005 Z. z.. Rozpočet vychádza z predpokladaných výdavkov v roku 2010. 

 
 dotácie pre neverejných poskytovateľov služieb  63 177 

 
Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. sú v rozpočte navrhované finančné prostriedky pre neverejných 

poskytovateľov sluţieb takto:  

 
 Katolícka jednota Slovenska   18 360 

 Trnavská arcidiecézna charita   31 440 

 Zariadenie pre seniorov „Pokoj“ Voderady   2 718 

 Evanjelický diakonický domov dôchodcov a sociálnych 

služieb 

 10 659 

 
8.1.1.2 Charita a tretí sektor  18 500 

 

 spoluúčasť mesta na charitatívnych podujatiach    13 500 

 

Plánované výdavky na charitatívne a benefičné podujatia a podujatia tretieho sektora, ktoré 

mesto priamo organizuje alebo na ne finančne prispieva. Súčasťou rozpočtu je i spoluúčasť 

mesta na niektorých cirkevných podujatiach, ktoré majú celomestský charakter. 

 

 charitatívna podpora    5 000 

 

Plánované výdavky na nákup balíčkov v rámci mikulášskych a predvianočných akcií 

v zariadeniach zdruţujúcich choré a opustené deti, zariadení pre seniorov, VMČ a pre 

zdravotne postihnutých. 

 

 

 

 

 

8.1.1.3 Dotácie  76 321 



  Rozpočet 2011  

  v eurách 

 

 charita  

 zdravotne postihnutí 

 hospic Svetlo 

 zdravé mesto 

 primárna protidrogová prevencia 

 združenie Rodina 

  6 630 

 11 600 

 18 257 

 3 320 

 3 320 

 33 194 

 

Výška dotácií je navrhovaná na úrovni roku 2010.  

 
8.1.1.4 Prídavky na deti  9 237 

 

Výdavok je do rozpočtu zahrnutý vo výške predpokladaného príjmu - transferu z Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny. 

 
8.1.1.5 Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi  33 000 

 

Výdavok je do rozpočtu zahrnutý vo výške predpokladaného príjmu - transferu z Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny. 

 
8.1.1.6 Vyhotovenie posudkov odkázanosti na sociálnu 

sluţbu 

 3 500 

 

Odmena za vyhotovenie posudkov odkázanosti na sociálnu sluţbu v zmysle zákona č. 

448/2008 Z. z.. 

. 

8.2 Podprogram ZARIADENIA SOCIÁLNYCH 
SLUŽIEB  

 3 221 836 

 

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 

Plánovaná hodnota - - 10 3 0 

Skutočná hodnota 0 3 10   

 
2. Merateľný ukazovateľ  Počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca 

Zariadenia pre seniorov v Trnave 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota - - 2,7 2,7 2,3 

Skutočná hodnota 2,46 2,24 2,21   

 

3. Merateľný ukazovateľ  Medziročný nárast počtu odobraných obedov dôchodcami 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota - - 5% 5% 3% 

Skutočná hodnota 2,61% 2,32% 15,12% 15,42%  

 

4. Merateľný ukazovateľ  Debarierizácia vstupu do ZOS Coburgova 



  Rozpočet 2011  

  v eurách 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota - - 1 1 1 

Skutočná hodnota 0 0 0   

 
8.2.1 Bežné výdavky  2 765 329 

 
8.2.1.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti 

Trnava 

 1 762 868 

 
 príspevok na činnosť 

 príspevok na opatrovateľskú službu 

  1 347 829 

 415 039 

 

Rozpočet Strediska sociálnej starostlivosti na rok 2011 je samostatnou prílohou materiálu 

(príloha č. 1). 

 

8.2.1.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave  1 002 461 

 

 výdavky zo zdrojov mesta 

- mzdy a výdavky s tým súvisiace  

  84 400 

  

 

Z rozpočtu mesta bude uhrádzaná časť personálnych výdavkov na zamestnancov zariadenia. 

 

 výdavky z vlastných príjmov   305 300  

 

Výdavky sú rozpočtované vo výške plánovaných vlastných príjmov zariadenia a sú určené na 

zabezpečenie prevádzky.  

 

 výdavky z transferu Ministerstva financií SR  612 761  

 

Výdavky sú plánované vo výške transferu Ministerstva financií SR.  

 

8.2.2 Kapitálové výdavky  456 507 

 

8.2.2.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti 

Trnava 

 18 257 

 

Rozpočet Strediska sociálnej starostlivosti na rok 2011 je samostatnou prílohou materiálu 

(príloha č. 1). 

 

8.2.2.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave 

 – rekonštrukcia kuchyne 

 405 250 

 

K realizácii investičnej akcie sa pristupuje z dôvodu nevyhovujúcich hygienických podmienok 

v kuchyni a na základe pripomienok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 

k nevhodnému dispozičnému riešeniu na prízemí, ktoré nespĺňa základné hygienické 

podmienky (nezlučiteľnosť prevádzok). V roku 2010 prebehne verejná súťaţ na zhotoviteľa 

stavby. Pri rekonštrukčných prácach priestorov kuchyne dôjde k dispozičným zmenám 

vyvolaných technológiu kuchyne, z toho dôvodu bude nutné previesť búracie práce (priečky, 

obklady podlahy, rozvody). Budú zrealizované nové rozvody inţinierskych sietí, podlahy 

obklady, výplňové konštrukcie. Inštalácia vzduchotechniky si vyţiada prístavbu strojovne 

VZT. Cieľom rekonštrukcie kuchyne je zaistenie hygienicky nezávadnej a modernej prevádzky 

pre prípravu a výdaj jedál. 

 

8.2.2.3 Zariadenie opatrovateľskej sluţby Coburgova   33 000 



  Rozpočet 2011  

  v eurách 

- rekonštrukcia 

 

Finančné prostriedky sú navrhnuté na PD rekonštrukcie zariadenia opatrovateľskej sluţby. Pri 

rekonštrukcii sa uvaţuje s rozšírením zariadenia z dôvodu akútneho nedostatku miest. 

 

8.3 Podprogram PROJEKTY PODPORY 
ROZVOJA SOCIÁLNEJ OBLASTI 

 19 500 

 

Ciele podprogramu: 

1. Realizovať vzdelávacie a preventívne podujatia pre širokú laickú verejnosť v oblasti 

sociálnych služieb, telesného, duševného zdravia a pohybových aktivít 

2. Realizovať komunitnú sociálnu prácu v prostredí marginalizovanej rómskej komunity  

 v lokalite Coburgova 

 

1. Merateľný ukazovateľ  Počet uskutočnených vzdelávacích aktivít 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota   15 18 17 

Skutočná hodnota 38 37    

 

2. Merateľný ukazovateľ  Počet zapojených občanov do projektu 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota   50% 50% 30% 

Skutočná hodnota 20% 38% 40%   

 

8.3.1 Bežné výdavky  19 500 

 

8.3.1.1 Konferencia poskytovateľov sociálnych sluţieb  2 000 

 

 Výdavok je do rozpočtu zahrnutý v zmysle PHSR. 

 

8.3.1.2 Kancelária Zdravé mesto  17 500 

 

 Zdravé mesto činnosť 

 Dni zdravia 

  8 000 

 9 500  

 

Kancelária Zdravé mesto Trnava vyvíja činnosť súvisiacu s realizáciou aktivít Plánu zdravia v 

spolupráci s organizáciami v našom meste. Vykonáva úlohy vyplývajúce z pokynov 

Riadiaceho výboru Zdravé mesto a protidrogovej prevencie a v tomto smere organizuje alebo 

participuje na rôznych podujatiach počas celého roka. 

Dni zdravia sú zamerané na propagáciu zdravého spôsobu ţivota a poskytovanie sluţieb 

občanom v rámci preventívnych vyšetrení, ako aj na realizáciu kultúrno-spoločenského 

programu v rámci podujatia a sprievodných podujatí počas roka. V roku 2011 sa uskutoční 16. 

ročník Dní zdravia. 

 

8.4 PROJEKTY  732 000 
 

 Bežné výdavky  16 800 

 

 Skvalitnenie úrovne v Zariadení pre seniorov v Trnave  16 800 

 

 

 vlastné zdroje  800 



  Rozpočet 2011  

  v eurách 

 grantové zdroje  16 000 

 
Mesto sa bude uchádzať o grant na modernizáciu vybavenia zariadenia pre seniorov. 

 

 Kapitálové výdavky  715 200 

 

 Zariadenie pre seniorov v Trnave, ul. T. Vansovej – 

rekonštrukcia a modernizácia 

 715 200 

 

 vlastné zdroje  35 760 

 grantové zdroje  679 440 

 
Mesto Trnava sa opätovne uchádza o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ. Projekt rieši 

bezbariérové úpravy vstupov, bezbariérové úpravy bytov, zateplenie objektu, výmenu okien, 

prístavbu rehabilitácie. 

 

9 Program ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ 
SYSTÉM 

 15 260 700 

 

Zámer programu: 

Efektívne fungovanie materských a základných škôl, celoživotné vzdelávanie občanov 

 

9.1 Podprogram ŠKOLSTVO  12 681 735 

 

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 

Plánovaná hodnota 40 15 100 6 0 

Skutočná hodnota 36 11 6   

 

2. Merateľný ukazovateľ  Počet novovytvorených tried v školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Trnava 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota 1 0 6 0 0 

Skutočná hodnota 0 0 4   

 
3. Merateľný ukazovateľ  Počet detí, žiakov, pedagógov a rodičov zapojených do nových 

vzdelávacích projektov 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota - - 670 670 670 

Skutočná hodnota - - 670   

 

9.1.1 Bežné výdavky  11 908 566 

 

9.1.1.1 Budovy škôl a školských zariadení  50 000 

 

Finančné prostriedky sú plánované na riešenie havárií na budovách škôl a školských zariadení, 

(lokálne opravy striech, opravy elektroinštalácie, kanalizácie, vodovodov a pod.). 



  Rozpočet 2011  

  v eurách 

 

9.1.1.2 Originálne kompetencie na úseku školstva  5 559 402 

 

 ZUŠ M. Sch. Trnavského, Štefánikova 2, Trnava  492 953 

  
  osobné výdavky  427 030 

  prevádzka  65 923 

  

  ZUŠ Mozartova 10, Trnava  192 271 

  
  osobné výdavky  145 420 

 prevádzka  46 851 

   
Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie financovania osobných a prevádzkových 

výdavkov základných umeleckých škôl. V rámci osobných výdavkov sú to: mzdy, poistné 

a príspevky do poisťovní, príplatky, odmeny, odchodné, nemocenské dávky. 

V rámci prevádzky: cestovné, energie, voda, plyn, tepelná a el. energia, vodné, stočné, 

poštovné a telekomunikačné sluţby, všeobecný materiál, knihy, učebné pomôcky, interiérové 

vybavenie, rutinná a štandardná údrţba budov, priestorov, školenia, výpočtová technika, 

všeobecné sluţby (výroba pečiatok, stravné lístky, prídel do sociálneho fondu a iné 

prevádzkové výdavky).  

 
  CVČ - Kalokagatia, Strelecká 1, Trnava  241 091 

 

Finančné prostriedky sú plánované na financovanie výchovno-vzdelávacích, oddychových 

a športových aktivít v školskom zariadení CVČ Kalokagatia. 
 

  školské kluby pri základných školách  476 393 

  
 osobné výdavky  466 999 

 prevádzka  9 394 

     

V školský kluboch sú finančné prostriedky plánované na zabezpečenie osobných výdavkov: 

mzdy, príplatky, poistné a príspevky do poisťovní a ostatné osobné výdavky. V rámci 

prevádzky budú finančné prostriedky pouţité predovšetkým na povinný prídel do sociálneho 

fondu a nákup materiálu, hračiek a učebných pomôcok a spotrebného materiálu na 

zefektívnenie aktivít ţiakov v ŠKD. 
 

 školské jedálne pri základných školách  556 216 

 

 osobné výdavky   420 607 

 prevádzka  135 609 

    

Z finančných prostriedkov predmetnej poloţky budú financované beţné výdavky školského 

stravovania pri základných školách. Rozpočet v oblasti prevádzkových výdavkov zahŕňa 

i finančné prostriedky na úhradu reţijných nákladov na stravovanie ţiakov ZŠ J. Bottu 27, 

stravujúcich sa v Športovom gymnáziu J. Bottu 31, Trnava.  

 
 Materská škola v ZŠ I. Krasku  84 194 

  
 osobné výdavky  71 724 

 prevádzka  12 470 

 
 Materská škola v ZŠ Vančurova  61 300 



  Rozpočet 2011  

  v eurách 

  
 osobné výdavky  52 126 

 prevádzka  9 174 

      

 materské školy a školské jedálne pri materských školách  2 951 886 

  
 osobné výdavky  2 225 087 

 prevádzka  726 799 

    

Finančné prostriedky na financovanie osobných výdavkov sú plánované na zabezpečenie 

financovania miezd, príplatkov, odmien, poistného a príspevkov do poisťovní, odchodného, 

odstupného a ostatných osobných výdavkov škôl a školských zariadení. 

V oblasti prevádzky budú finančné prostriedky pouţité na úhradu energií, cestovných náhrad, 

materiálu, pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok. Ďalej bude z predmetnej poloţky 

financovaná údrţba budov, zariadení, školenia, kurzy, semináre, revízie v zmysle platných 

smerníc (v ŠJ výťahy, váhy, plynové zariadenia, komíny), dezinfekcia, deratizácia, čistenie 

kanalizácií, zasklievanie v školských zariadeniach, tieţ povinný prídel do sociálneho fondu, 

poplatky a odvody (odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so 

zmenenou pracovnou schopnosťou), stravovanie (stravné lístky v čase mimoriadneho 

uzatvorenia prevádzky), dane (poplatky za komunálne odpady) a ostatné prevádzkové 

výdavky. 

 

 
 príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti 

 na prevádzku MŠ Spartakovská  

 25 048 

  
Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR č. CD – 2008 - 21927/46258-1:917/MŠ zo 

dňa 12.11.2008, začala prevádzku MŠ Spartakovská 10 dňa 1.1.2010. Materská škola je pod 

správou Strediska sociálnej starostlivosti. Finančné prostriedky sú určené na financovanie 

výdavkov v oblasti prevádzky (spotreba materiálu – vodoinštalatérsky, elektro a iné, spotreba 

energie – elektrina, plyn, teplo, voda, beţné opravy a údrţba, maliarske práce, ostatné sluţby – 

prečistenie kanalizácie, revízie). 
 

 modernizácia výchovno-vzdelávacích aktivít v školách 

a školských zariadeniach 

 19 916 

  
Rozdelenie finančných prostriedkov sa realizuje v súlade s príkazom primátora mesta Trnava č. 

4/2006. Finančné prostriedky sú vyuţívané na podporu a rozvoj výchovno-vzdelávacieho 

procesu v školách a školských zariadeniach, na podporu mimoškolských aktivít vzdelávacieho 

charakteru.  

 
 neštátne školy a školské zariadenia  458 134 

  
V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 564/2004 

Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. 

o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov 

poskytne mesto časť výnosu na financovanie mzdových a prevádzkových výdavkov týmto 

neštátnym školám a školským zariadeniam: 

 

Súkromná materská škola Meduška, Dedinská 27  

Súkromná ZUŠ pri štúdiu baletu D. Nebylu, Hollého 8  

Cirkevná MŠ sv. Alţbety, Ustianska 11  



  Rozpočet 2011  

  v eurách 

Súčasti pri cirkevnej ZŠ A. Merici, Halenárska 45 (školský klub pri CZŠ, stredisko záujmovej 

činnosti, školské stravovanie pri CZŠ)  

Centrum detskej reči I. Buntu, Kalinčiakova 29  

Školská jedáleň pri gymnázium A. Merici, Hviezdoslavova 10  

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Kolárova 34  

Súkromná materská škola SMILE, Markovičova 1/A  

Súkromná spojená škola, Limbová 3, Trnava  

 
9.1.1.3 Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva  5 847 440 

 

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy sú plánované na úrovni roku 2010 a v rovnakej 

výške sú zahrnuté v príjmovej aj výdavkovej časti. 

 

 školy  5 723 980 

 školský úrad  37 504 

 výdavky z dotácie na výchovu a vzdelávanie  85 956 

 
9.1.1.4 Výdavky zo školného  154 256 

 

Výdavky zo školného sú rozpočtované vo výške plánovaného príjmu zo školného a na úrovni 

roku 2010. 

 
9.1.1.5 Výdavky z vlastných príjmov škôl  297 468 

 

Výdavky sú plánované na úrovni roku 2010 vo výške rozpočtovaných vlastných príjmov.  

 
9.1.2  Kapitálové výdavky  773 169 

  
9.1.2.1  Rekonštrukcie základných škôl  428 169 

  
 ZŠ Spartakovská   109 707 

 
 rekonštrukcia sociálnych zariadení v pavilóne A  69 707 

  
V rámci investičnej akcie budú kompletne zrekonštruované sociálne zariadenia v pavilóne A 

pri hlavnom vstupe do Základnej školy na Spartakovskej ulici. Rekonštrukcia je nevyhnutná 

z hľadiska technického a hygienického. Sociálne zariadenia sa nachádzajú na dvoch podlaţiach 

a sú rozdelené pre chlapcov, dievčatá a učiteľov.  

 
 rekonštrukcia priestorov pre CVČ (pracovisko V jame)  40 000 

  
Finančné prostriedky budú pouţité na rekonštrukciu priestorov pavilónu A na ZŠ Spartakovská 

alokované pracovisko V Jame 3, pre účely Kalokagatie – CVČ. Priestory budú pripravené na 

sťahovanie CVČ v priebehu letných prázdnin 2011. 

 
 ZŠ Atómová   28 600 

 
 modernizácia školy – zateplenie a výmena okien (len 

PD) 

 12 000 

  
Finančné prostriedky budú pouţité na úhradu za vypracovanie projektovej dokumentácie pre 

stavebné povolenie a realizáciu, ktorá bude riešiť zateplenie objektu školy a telocvične vrátane 

prepojovacích chodieb. Zároveň bude PD riešiť i výmenu okien za plastové, pričom na 
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pavilóne A a C je uţ časť okien vymenená (realizácia 2009 a 2010). Tieţ bude riešiť i výmenu 

copilitových stien za hliníkové presklené steny (jedna takáto stena bola zrealizovaná v roku 

2010). Tento projekt by v budúcnosti mohol byť vyuţitý ako podklad pre poskytnutie 

nenávratných finančných príspevkov z fondov EÚ. 

 
 rekonštrukcia exteriérových dverí na budovách školy  16 600 

  
Na základnej škole na Atómovej ulici budú vymenené vstupné dvere vrátane zádverných 

v pôvodnom členení na jednotlivých pavilónoch školy, nakoľko v súčasnosti tieto nespĺňajú 

tepelno-technické vlastnosti a niektoré sú v nevyhovujúcom stave, čím sa podstatne zníţia 

náklady na vykurovanie. 

 
 ZŠ K. Mahra – rekonštrukcia strechy telocvične  45 000 

  
Nad učebnými pavilónmi školy je uţ rekonštrukcia striech zrealizovaná. Potrebné je 

zrealizovať uţ len rekonštrukciu plochej strechy nad objektom telocvične v zmysle uţ 

vypracovanej projektovej dokumentácie. Realizácia bude pozostávať zo zateplenia strešnej 

konštrukcie (100mm PPS), z uloţenia PVC hydroizolizolačnej vrstvy, z výmeny 

klampiarskych prvkov vrátane bleskozvodu. Uvedené finančné prostriedky by tak boli 

investované do rekonštrukcie tohto pavilónu v zmysle spracovanej PD z roku 2010. 

 
 ZŠ s MŠ I. Krasku – rekonštrukcia oplotenia areálu školy  26 555 

  
Jestvujúce oplotenie areálu je nedostatočnou prekáţkou vandalom, ktorý v areáli školy ničia 

jeho vybavenie. Preto je potrebné vybudovať iný druh oplotenia, ktoré je odolnejšie voči 

násilnému vniknutiu. Tomuto kritériu zodpovedá bariérové oplotenie doplnené ostnatým 

drôtom. 

 
 ZŠ A. Kubinu – bezbariérové úpravy a prístupový chodník 

k multifunkčnému ihrisku 

 16 600 

  
Keďţe ZŠ A. Kubinu je škola, v ktorej je integrované aj vzdelávanie imobilných detí, priestory 

budovy sa postupne upravujú pre ich potreby. V roku 2010 sa vybudovalo multifunkčné 

ihrisko, ktoré mesto Trnava dostalo ako dar od Nadácie Slovenskej sporiteľne a.s., avšak bez 

prístupových chodníkov. Tieto je potrebné vybudovať a spolu s nimi je potrebné zrealizovať aj 

bezbariérový vstup do pavilónu telocvične. 

 
 ZŠ Gorkého – oprava pergol  20 000 

  
Finančné prostriedky určené na uvedenú investičnú akciu budú pouţité na rekonštrukciu 

jestvujúcich pergol spájajúcich jednotlivé učebňové pavilóny školy. Pergoly sú v zlom 

technickom stave a bezprostredne ohrozujú bezpečnosť školopovinných detí a učiteľov školy. 

 
 ZŠ J. Bottu   112 000 

 
 rekonštrukcia sociálnych zariadení – jeden trakt  100 000 

  
Nakoľko sociálne zariadenia na tejto škole sú v zlom technickom stave a prípadné havarijné 

stavy sa riešili iba čiastočnou výmenou alebo opravou havarijného stavu, mesto sa rozhodlo 

v roku 2011 zrealizovať rekonštrukciu sociálnych zariadení aspoň na jednej strane 

trojpodlaţnej učebňovej budovy. Rozsah rekonštrukcie by mal zahŕňať kompletné stavebné 

úpravy chlapčenských, dievčenských a učiteľských WC spolu s miestnosťami pre upratovačky 

na troch podlaţiach budovy. 
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 modernizácia školy – zateplenie a výmena okien (PD)  12 000 

  
Finančné prostriedky vyčlenené v rozpočte na rok 2011 sú určené na vypracovanie projektu pre 

stavebné povolenie a realizáciu, ktorý bude riešiť najmä zateplenie a výmenu okien na budove 

školy, pričom v časti telocvične je uţ časť okien vymenená. Na základe tohto projektu je 

plánované podať ţiadosť o grant, ktorého výška závisí od počtu ţiakov na danej základnej 

škole.  

 
 ZŠ Vančurova – rekonštrukcia sociálnych zariadení 

pavilón A - dievčatá 

 69 707 

  
Finančné prostriedky budú pouţité na rekonštrukciu sociálnych zariadení pre dievčatá 

v hlavnom pavilóne A. Sociálne zariadenia pre chlapcov prešli rekonštrukciou uţ 

v predchádzajúcom období. Rekonštrukcia by mala zahŕňať kompletné stavebné úpravy týchto 

sociálnych zariadení. 

 
9.1.2.2  Budovy škôl a školských zariadení  35 000 

  
Finančné prostriedky budú pouţité na nákup technológií do školských kuchýň a práčovní pri 

ZŠ. 

 
9.1.2.3  Rekonštrukcie materských škôl a školských jedální 

pri MŠ 

 310 000 

  
 MŠ Jiráskova – rekonštrukcia vstupnej chodby a zateplenie  80 000 

  
Vstupná chodba na materskej škole je zasklená oknami s oceľovou konštrukciou a jedným 

sklom, čo nevyhovuje súčasným normám na tepelnoizolačné vlastnosti budovy. 

 
 MŠ T. Tekela – rekonštrukcia strechy  100 000 

  
Rekonštrukcia plochej strechy na celej MŠ, strecha je v havarijnom stave, zateká a nevyhovuje 

tepelno-izolačným normám. 

 
 MŠ Beethovenova – rekonštrukcia chodníka  12 000 

  
V daţdivom počasí je prístupový chodník zaplavený veľkou vrstvou vody, čo znemoţňuje 

príchod detí do MŠ (sťaţnosti rodičov). 

 
 MŠ Hodžova – rekonštrukcia elektroinštalácie  35 000 

  
V budove je hliníková elektroinštalácia, ktorá v zmysle revíznej správy je nevyhovujúca 

a vykazuje časté poruchy. 

 
 MŠ Narcisova – výmena okien  60 000 

  
Okná na budove MŠ sú v havarijnom stave, je obmedzená moţnosť vetrania, niektoré sa 

nedajú riadne uzavrieť a spôsobujú nadmerné ochladzovanie budovy v zimných mesiacoch. 

 
 signalizácia MŠ  3 000 

  
Finančné prostriedky sú určené na modernizáciu signalizačných zariadení na materských 
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školách podľa aktuálnej potreby. 

 
 ostatné kapitálové výdavky MŠ a ŠJ pri MŠ  20 000 

  
Finančné prostriedky budú pouţité na nákup technológií do školských kuchýň a práčovní. 

  

9.2 Podprogram VZDELÁVANIE  93 489 
 

Cieľ podprogramu: 

1. Podpora a realizácia vzdelávacích aktivít v rámci celoživotného, neformálneho vzdelávania  

 občanov mesta 

 

1. Merateľný ukazovateľ  Počet občanov, ktorí sa zúčastnili neformálnych vzdelávacích 

aktivít 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota   10 600 10 600 5 000 

Skutočná hodnota   4 190   

 

2. Merateľný ukazovateľ  Počet podporených projektov grantmi v rámci výchovy a 

celoživotného, neformálneho vzdelávania občanov mesta 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota 65 80 80 80 80 

Skutočná hodnota 74 91 93   

 

9.2.1  Bežné výdavky  93 489 

  
 príležitostné aktivity v školských zariadeniach  13 278 

  
V rámci tejto poloţky sú zahrnuté nasledovné aktivity: prijatia a uvítania pedagógov a ţiakov, 

zahájenie školského roka v základných školách, výjazdová porada riaditeľov základných škôl, 

cena za mimoriadne výsledky, Deň učiteľov, Medzinárodný deň detí pre deti materských škôl, 

vianoce pre deti materských škôl, výjazdová porada riaditeliek materských škôl, porada 

vedúcich školských stravovní. 

 
 neformálne vzdelávacie aktivity  6 638 

 
V rámci týchto vzdelávacích aktivít plánujeme v roku 2011 pokračovať v realizácii literárnych, 

výtvarných, hudobných a dramatických súťaţí, prehliadok a výstav ako sú Trnavský objektív, 

Moja Trnava, Maľovaný sen Vianoc, Trnavský fotopark, Genius Loci Trnavy, výchovné 

koncerty pre ţiakov základných škôl a ďalšie. Finančné prostriedky budú účelovo vyuţité na 

materiálne a technické zabezpečenie jednotlivých aktivít, na úhradu reţijných nákladov, 

lektorské odmeny, prenájom priestorov, propagačný materiál, pozvánky, plagáty, občerstvenie, 

zabezpečenie fotodokumentácie, drobné ocenenia, kvety. 

 
 zvyšovanie enviromentálneho povedomia  19 916 

 
V súlade s PHSR mesto Trnava podporuje projekty environmentálnej výchovy v školách 

a školských zariadeniach a taktieţ zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov 

s dôrazom na obmedzovanie tvorby komunálneho odpadu. V roku 2011 následne plánujeme 

dobudovanie „Enviro dvorov“ v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Trnava. 
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 výročná konferencia mesta Trnava o vzdelávaní a trhu 

práce 

 3 300 

 
Finančné prostriedky budú vyuţité na komplexné organizačné, technické a materiálne 

zabezpečenie uvedenej konferencie (reţijné náklady, lektorské odmeny, prenájom priestorov, 

propagačný materiál, pozvánky, plagáty, občerstvenie, zabezpečenie fotodokumentácie, 

výstupy ako zborníky, letáky, prospekty).  

 
 voľnočasové aktivity pre deti a mládež  28 100 

 
V rámci tejto poloţky je plánované realizovať prázdninové aktivity v spolupráci so školami a 

zdruţeniami pracujúcimi s deťmi a mladými ľuďmi (prímestské tábory a iné aktivity), projekt 

Tirnavia Trophy (súťaţ ZŠ v umeleckých činnostiach), predvianočné tvorivé dielne pre deti, 

detský maškarný ples, FestHry 2011, ako aj rôzne iné aktivity pre deti a mládeţ s 

celomestským dosahom. 

 
 dobrovoľníci deťom  4 000 

 
Festival kreativity, pohody a hier sa pravidelne uskutočňuje na Trojičnom námestí. Cieľom 

podujatia je zviditeľnenie dobrovoľníckej práce mladých ľudí a oslovenie širokej verejnosti – 

najmä detí a ich rodičov k pozitívnemu tráveniu voľného času s vyuţitím ponúk detských 

a mládeţníckych organizácií v našom meste. Pre malých i veľkých okrem hier, súťaţí, 

praktické ukáţky pracovnej zručnosti (napr. práca s hlinou), sú pripravené rôzne atrakcie (napr. 

nafukovací hrad, nafukovací futbal, mucha stena a pod.). Podujatie v spolupráci s mestom 

Trnava organizuje Mestská rada mládeţe v Trnave a Kalokagatia – CVČ. Finančné prostriedky 

budú pouţité na organizačné a technické zabezpečenie realizácie podujatia.  

 
 dotácie na výchovu a vzdelávanie  18 257 

 
Finančné prostriedky v rámci poloţky vyuţívajú jednotlivé subjekty (školy a školské 

zariadenia, vzdelávacie inštitúcie, občianske zdruţenia) na doplnenie kniţného fondu svojich 

ţiackych a učiteľských kniţníc, zakúpenie učebných a didaktických pomôcok, tlač učebníc, 

zborníkov, vedeckých publikácií, časopisov, na organizovanie vzdelávacích súťaţí, prednášok, 

besied a konferencií a na ďalšie aktivity výchovno – vzdelávacej činnosti. 

 

9.3 PROJEKTY  2 485 476 
 

 Bežné výdavky  91 234 

 
 Interkulturálne vzdelávanie pre deti a mládež  57 554 

 
 vlastné zdroje  28 800 

 grantové zdroje  28 754 

 
Jedná sa o pokračujúci projekt z roku 2010. V roku 2011 bude mesto pokračovať v realizácii 

projektu v súlade s harmonogramom – plánované sú výdavky a mzdové náklady súvisiace 

s pravidelnou výučbou jazyka, materiálno-technickým zabezpečením projektu, 

prípravou, realizáciou alebo účasťou na seminároch a konferencii, príprava a realizácia 

hospitácií, exkurzií a stretnutí v Rakúsku, ako aj prijatia zahraničných delegácií v Trnave, 

propagačný a informačný materiál, mzdové náklady realizačného tímu a náklady súvisiace 

s realizáciou projektu (reţijné náklady, cestovné náklady, finančné sluţby a pod.). 

Projekt je zameraný na vzdelávanie detí materských škôl, ich rodičov a vytvára priestor na i 
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ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, odovzdávanie si skúseností a výmenu 

najnovších vedeckých poznatkov o výchove medzi jednotlivými partnermi projektu, ako aj na 

úrovni zástupcov jednotlivých samospráv. Mesto Trnava je v tomto projekte jedným zo 

siedmich slovenských partnerov. Časť realizovaných aktivít bude zabezpečovaná na úrovni 

mesta a časť aktivít bude pripravovaná pre všetkých partnerov spoločne. 

 
 Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého  29 451 

 
 vlastné zdroje  3 977 

 grantové zdroje  25 474 

 
Projekt pokračujúci z roku 2010. Implementácia projektu je ťaţiskovo posunutá od roku 2011. 

V tomto roku budú preinvestované finančné prostriedky na krytie nákladov na povinnú 

publicitu projektu, verejné obstarávanie a externý projektový manaţment.  

Vlastné zdroje predstavujú 5%-né kofinancovanie projektu mestom Trnava a neoprávnené 

výdavky na projekt. Grantové zdroje predstavujú nenávratný finančný príspevok. 

 
 Detské dopravné ihrisko na ZŠ Spartakovská, pracovisko V 

jame 

 4 229 

 

 
 vlastné zdroje  0 

 grantové zdroje  4 229 

 
Preventívno-výchovný projekt má zabezpečiť vyučovanie dopravnej výchovy v základných 

a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava. Je určené pre deti a ţiakov 

z materských a základných škôl na poskytovanie výchovy a vzdelávania v oblasti zvyšovania 

bezpečnosti v premávke pozemnej komunikácie. V rámci rozpočtu bude zabezpečené 

vybavenie učební dopravnej výchovy (školské lavice, stoličky, skrine, metodické pomôcky). 

 
 Kapitálové výdavky  2 394 242 

 
 Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého  1 189 611 

 
 vlastné zdroje  154 481 

 grantové zdroje  1 035 130 

 
V roku 2011 budú preinvestované finančné prostriedky na krytie nákladov na realizáciu stavby, 

nákup interiérového zariadenia a počítačovej techniky.  

Vlastné zdroje predstavujú 5%-né kofinancovanie projektu mestom Trnava a neoprávnené 

výdavky na projekt. Grantové zdroje predstavujú nenávratný finančný príspevok. 

 
 Detské dopravné ihrisko na ZŠ Spartakovská, pracovisko V 

jame 

 33 816 

 

 
 vlastné zdroje  25 825 

 grantové zdroje  7 991 

 
Preventívno-výchovný projekt má zabezpečiť vyučovanie dopravnej výchovy v základných 

a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava. Je určený pre deti a ţiakov 

z materských a základných škôl na poskytovanie výchovy a vzdelávania v oblasti zvyšovania 

bezpečnosti v premávke pozemnej komunikácie. V rámci rozpočtu kapitálových výdavkov 

bude financované dobudovanie spevnených plôch, svetelná signalizácia a pod.. Projekt je z 

časti finančne zabezpečovaný Nadáciou Slovenskej sporiteľne. 
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 ZŠ K. Mahra v Trnave - rekonštrukcia a modernizácia  260 000 

 
 vlastné zdroje  13 000 

 grantové zdroje  247 000 

 
Mesto sa bude v prípade vhodnej výzvy uchádzať o nenávratný finančný príspevok. Projekt má 

riešiť zateplenie budovy ZŠ, výmenu okien a dverných otvorov. 

 
 ZŠ Nám. SUT v Trnave - modernizácia školy  149 000 

 
 vlastné zdroje  7 450 

 grantové zdroje  141 550 

 
Mesto sa bude v prípade vhodnej výzvy uchádzať o nenávratný finančný príspevok. Projekt má 

riešiť zateplenie budovy ZŠ, výmenu okien a dverných otvorov. 

 
 Zateplenie a výmena obvodových výplňových konštrukcií ZŠ 

A. Kubinu, Trnava 

 135 815 

 
 vlastné zdroje  6 791 

 grantové zdroje  129 024 

 
Mesto sa bude v prípade vhodnej výzvy uchádzať o nenávratný finančný príspevok. Projekt má 

riešiť zateplenie budovy ZŠ, výmenu okien a dverných otvorov. 

 
 Športové multifunkčné ihrisko na ZŠ J. Bottu,  

 Vančurova, Atómová 

 626 000 

 
 vlastné zdroje  31 300 

 grantové zdroje  594 700 

 
V prípade vhodnej výzvy a získania nenávratného finančného príspevku budú náklady 

predloţeného projektu riešiť výstavbu multifunkčného ihriska.  

 

 

10 Program MLÁDEŽ A ŠPORT  1 245 188 
 

Zámer programu: 
Plnohodnotné športové vyžitie pre všetkých občanov mesta 

 

10.1 Podprogram ŠPORTOVÉ AKTIVITY  70 630 
 

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 



  Rozpočet 2011  

  v eurách 

Plánovaná hodnota 5 200 5 300 4 250 4 600 4600 

Skutočná hodnota 5 455 5 240 4 744   

 

2. Merateľný ukazovateľ  Počet finančne podporených aktivít 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota 69 74 32 40 40 

Skutočná hodnota 77 85 74   

 

10.1.1 Bežné výdavky  70 630 

 

10.1.1.1 Telovýchova a šport  25 130 

 

 Trnavské športové hry   6 630 

 
V roku 2011 sa uskutoční XIV. ročník Trnavských športových hier pre základné a stredné 

školy v Trnave v atletike, basketbale, volejbale, hádzanej, malom futbale, stolnom tenise 

a v netradičných športoch. Finančné prostriedky budú pouţité na organizačno-technické 

zabezpečenie jednotlivých súťaţí a na ocenenie víťazov v kaţdej kategórii. 

 

 športové a telovýchovné akcie   18 500 

 
Mesto Trnava realizuje svoje úlohy na úseku telesnej kultúry a športu ako hlavný usporiadateľ, 

spoluorganizátor, formou dotácií, prípadne manaţérskou pomocou. V roku 2011 je 

plánovaných cca 150 športových a telovýchovných podujatí mestského charakteru. 

Najvýznamnejšie sú: 24. ročník Trnavského novoročného behu, 37. ročník Veľkej ceny Trnavy 

v plávaní, 34. ročník Grand Prix Trnava v športovej streľbe, 43. ročník Pohára starobylej 

Trnavy v športovej gymnastike (súčasť 24. ročníka medzinárodného Gym-festivalu), 20. ročník 

futbalového turnaja mestských polícií a partnerských miest o Pohár primátora, 3. ročník turnaja 

ITF Trnava Empire Cup v tenise ţien, viacero športových akcií k Tradičnému trnavskému 

jarmoku, 6. ročník turnaja ATP Challenger Trophy v tenise muţov, 37. ročník 

Malokarpatského maratónu, 22. ročník Grand Prix Slovakia v kulturistike, 27. ročník 

Vianočného turnaja v karate, 10-dielny program Trnavských dní telesnej kultúry (v závere 

starého roka) a iné akcie. Podporované budú aj športové aktivity s partnerskými mestami 

Břeclav, Portsmouth, Szombathely, Varaţdin, Zabrze a ďalšími. 

 

10.1.1.2 Dotácie  45 500 

 

 športové aktivity   21 570 

 aktivity mládeže  13 270 

 Trnavská F3J o pohár primátora rádiom riadených 

leteckých modelov 

 2 000 

 Grand Prix Tirnavia v tanečnom športe  7 000 

 nonstop – cyklojazda Trnava - Rysy  1 660 

 

 

 

 

 

 

10.2 Podprogram SPRÁVA ŠPORTOVÝCH 
AREÁLOV 

 1 174 558 

 

Ciele podprogramu: 



  Rozpočet 2011  

  v eurách 

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 

Plánovaná hodnota 6 8 7 5 5 

Skutočná hodnota 6 8 8   

 

2. Merateľný ukazovateľ  Počet objektov, do ktorých bol zakúpený majetok, určený na 

zlepšenie kvality poskytovaných služieb 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota 6 7 4 5  

Skutočná hodnota 6 7 4   

 

3. Merateľný ukazovateľ  Zriadenie strediska zimných olympijských športov v areáli MZŠ 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota - - áno áno áno 

Skutočná hodnota - - nie   

 
10.2.1 Bežné výdavky  1 129 558 

 

 príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení 

mesta Trnava 

 1 129 558 

 
Rozpočet Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava je priloţený v prílohe 

(príloha č. 2). 

 
10.2.2 Kapitálové výdavky  45 000 

 
10.2.2.1 Akcie realizované MsÚ :  3 800 

 

 areál Modranka – ubytovňa – prepracovanie projektovej 

dokumentácie  

 3 800 

 
V roku 2007 Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava dala vypracovať 

projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie na rekonštrukciu objektu ubytovania (pri 

telocvični). Neskôr bola táto investičná akcia aj s projektovou dokumentáciou presunutá pod 

gesciu Odboru investičnej výstavby MsÚ. Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2011 

budú pouţité na prípadnú modifikáciu projektovej dokumentácie a jej dopracovanie pred 

realizáciou stavby v súvislosti s celkovou koncepciou športového areálu, ktorý prešiel 

v poslednom období zásadnými zmenami. 

 
10.2.2.2 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových 

zariadení 

 41 200 

 
 

Príspevok je podrobne špecifikovaný v rozpočte Správy kultúrnych a športových zariadení 

mesta Trnava (príloha č. 2). 

 

 



  Rozpočet 2011  

  v eurách 

11 Program KULTÚRA  828 927 
 

Zámer programu: 

Trnava - križovatka európskej kultúry 

 

11.1 Podprogram KULTÚRNO-UMELECKÉ 
AKTIVITY 

 264 966 

 

Cieľ podprogramu: 

1. Zabezpečovať organizačne, personálne a materiálovo kultúrne podujatia miestneho, 

regionálneho a medzinárodného významu na území mesta s ohľadom na rôzne umelecké 

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 

Plánovaná hodnota 24 21 22 25 25 

Skutočná hodnota 24 21 22   

 

2. Merateľný ukazovateľ  Počet lokálnych subjektov záujmovej – umeleckej činnosti na 

podujatiach 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota 6 8 10 12 12 

Skutočná hodnota 6 8 19   

 

11.1.1 Bežné výdavky  264 966 

 

11.1.1.1 Kultúrne podujatia  194 761 

 

 koncerty vážnej hudby  13 290 

 

V jarných a jesenných mesiacoch mesto organizuje cykly koncertov váţnej hudby pod názvom 

Trnavská hudobná jar a Hudobná jeseň a na privítanie nového roka Novoročný koncert. 

 

 koncerty populárnej hudby  9 958 

 

Plánovaných je niekoľko menších koncertov z domácej ponuky. 

 

 kultúrne leto   12 227 

 

V rámci trnavského kultúrneho leta bude mesto organizovať pravidelné koncerty dychových 

hudieb v mestskom amfiteátri a v Bernolákovom sade a tradíciou sa stal Letný Baţant 

kinematograf na Trojičnom námestí. Kultúrne leto je doplnené vystúpeniami divadelných 

a folklórnych súborov.  

 

 Radničné hry   15 269 

 

V rámci festivalu Radničné hry sú plánované divadelné predstavenia aktuálnej sezóny pre 

všetky vekové kategórie spojené s tvorivými dielňami. 

 

 literárno-dramatické podujatia  3 983 
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  v eurách 

Mesto organizuje kaţdoročne celý rad podujatí v spolupráci s rôznymi inštitúciami v meste – 

Kniţnica Juraja Fándlyho, Hnutie kresťanských spoločenstiev a tieţ Literárny klub Trnava. 

V roku 2011 je plánované v spolupráci s ďalšími partnermi pripraviť podujatie väčšieho 

rozsahu, určené širšej diváckej verejnosti. 

 

 Trnavské dni – láska, pokoj, porozumenie  11 610 

 

Stretnutie osobností z celého sveta, rodákov, ktorí v našom meste ţili a pôsobili. 

 

 zvykoslovia  13 278 

 

Výdavky spojené s organizovaním tradičných zvykosloví a ukáţok tradícií našich predkov - 

pochovávanie basy, vítanie jari, stavanie mája, Mikuláš a iné. 

 

 novoročný ohňostroj  3 319 

 

Tradičné privítanie nového roku na Trojičnom námestí.  

 

 kronika mesta  1 660 

 

Plánované výdavky na zapisovanie do kroniky aktuálnych udalostí beţného roka, ktoré 

ovplyvňujú ţivot mesta. 

 

 poplatky za hudobnú produkciu  3 319 

 

Povinné platby za hudobnú produkciu kaţdého ţánru v zmysle autorského zákona č. 383/1997 

Z. z. a zákona č. 283/1997 Z. z... Jedná sa o poplatky do Slovenského ochranného zväzu 

autorského a autorskej spoločnosti LITA.  

 

 Trnavský JAZZyk  12 749 

 

Trnavský Jazzyk v roku 2011 chce opäť priniesť trnavskému publiku dva dni jazzovej hudby 

zo Slovenska, ale aj zahraničia. 

 

 Divadelné inšpiratívne vystúpenia  15 269 

 

Divadelné inšpiratívne vystúpenia majú svoju tradíciu medzi podujatiami s netradičnými 

divadelnými vystúpeniami. 

 

 ZOOM + (medzinárodná acappella festival)  9 958 

 

V roku 2011 je plánované uskutočniť 4. ročník podujatia. Medzinárodný acappella festival 

Trnava – je to jediný festival na Slovensku i v Českej republike, zameraný na prezentáciu 

acappella telies domácich i zahraničných.  

 

 Trnavské zborové dni (zborový spev)  19 916 

 

Festival s novou dramaturgiou, zameraný predovšetkým na domáce spevácke zbory, doplnený 

zaujímavým zahraničným hosťom. 

 

 reprezentačný ples mesta  43 000 

 

Tradičné kultúrne, spoločenské a charitatívne podujatie organizované mestom. Výdavky 

zahŕňajú organizačné, technické zabezpečenie, poplatky, odvody z výťaţku na charitatívne 
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  v eurách 

účely, propagáciu a zabezpečenie kultúrneho programu. 

 

 kultúrne podujatia v západnom krídle radnice  3 300 

 

Rozpočet bude čerpaný na organizovanie výstav, koncertov, recitálov a iných kultúrnych 

podujatí. 

 

 ostatné výdavky   2 656 

 

Výdavky na kultúrno-spoločenské aktivity mesta, ktoré nie sú zahrnuté v predchádzajúcich 

poloţkách. 

 

11.1.1.2 Dotácie  70 205 

 

 umelecká činnosť a kultúrne aktivity   13 941 

 festival Lumen  29 875 

 Trnavské mestské zbory  9 294 

 Trnavský komorný orchester  3 319 

 Trnavské organové dni  6 971 

 Schneidrova Trnava  830 

 Divadelný súbor DISK   1 660 

 folklórny súbor Trnafčan   1 660 

 Trienále plagátu  2 655 

 

11.2 Podprogram SPRÁVA KULTÚRNYCH 
ZARIADENÍ A PAMIATOK 

 350 584 

 

Ciele 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 

Plánovaná hodnota 92 80 5% 0% 0 

Skutočná hodnota 92 80 0%   

 

11.2.1 Bežné výdavky  250 584 

 

11.2.1.1 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových 

zariadení mesta Trnava 

 250 584 

 
Rozpočet Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava je priloţený v prílohe 

(príloha č. 2). 

 

11.2.2 Kapitálové výdavky  100 000 

 

11.2.2.1 Akcie realizované Mestským úradom   70 000 

 

 Kultúrny dom Modranka – oprava strechy (PD + 

realizácia 

 70 000 

 
V roku 2009 bol spracovaný statický posudok stropnej konštrukcie strechy a stropu s návrhom 
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riešenia a statického posúdenia na rekonštrukciu nosnej konštrukcie a poloţenie novej strešnej 

krytiny. Finančné prostriedky vyčlenené v rozpočte na rok 2011 sú určené na prípadné 

vypracovanie zjednodušenej PD a realizáciu novej strešnej krytiny na kultúrnom dome 

v Modranke. 

 
11.2.2.2 Príspevok pre Správu kultúrnych a športových 

zariadení mesta Trnava 

 30 000 

 
Príspevok je špecifikovaný v rozpočte Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 

(príloha č. 2). 

 

11.3 PROJEKTY  213 377 
 

 Bežné výdavky  38 377 

 

 Trnavská brána  38 377 

 
 vlastné zdroje  30 877 

 grantové zdroje   7 500 

 
Medzinárodný festival folklórnych súborov, ktorý si získal záujem u laikov i odbornej 

verejnosti.  

 

 Kapitálové výdavky  175 000 

 

 projekt Prezentácia rotundy (Trnavský Karner)  25 000 

 
 vlastné zdroje  15 000 

 grantové zdroje  10 000 

 
V roku 2011 je plánované zreštaurovanie všetkých odkrytých murív a detailov v zmysle návrhu 

na reštaurovanie schváleného Krajským pamiatkovým úradom. Reštaurátorský výskum 

prebehol v roku 2010. 

 

 digitalizácia kina Hviezda (audiovizuálny fond)   150 000 

 
 vlastné zdroje   100 000 

 grantové zdroje  50 000 

 
Projekt bude realizovaný Správou kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava. 

 
 

12 Program VZŤAHY S VEREJNOSŤOU   426 125 
 

Zámer programu: 

Otvorené vzťahy s verejnosťou s pozitívnym prínosom pre imidž mesta 

 

12.1 Podprogram PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA 
MESTA 

 260 710 

 

Ciele podprogramu: 
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  v eurách 

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  Zvýšiť návštevnosť internetovej stránky mesta 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota  300 000 20% 20% 10% 

Skutočná hodnota  300 000 410 000   

 

2. Merateľný ukazovateľ  Nárast počtu podnetov prijatých od občanov v súvislosti so 

spustením elektronického formulára na podnety na webovej 

stránke mesta 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota 0 0 30% 20% 10% 

Skutočná hodnota 0 0 0   

 

3. Merateľný ukazovateľ  Počet pripravených (realizovaných) projektov 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota   1 1 1 

Skutočná hodnota  1 2   

 

4. Merateľný ukazovateľ  Počet pripravených (realizovaných) tematických konferencií 

partnerských miest 

 

 

Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota   1 1 1 

Skutočná hodnota  2 1   

 

12.1.1 Bežné výdavky  260 710 

 

12.1.1.1 Propagácia mesta  60 520 

 

 Propagácia prostredníctvom printových médií  49 020 

 

 propagačné materiály  19 000 

 

Finančné prostriedky budú pouţité na spracovanie a tlač letákov, prospektov a broţúr 

o historických pamiatkach, o podujatiach v meste, o sprístupnení sakrálnych pamiatok, 

o letných tematických prehliadkach (vo viacerých jazykových mutáciách), ďalej pohľadníc 

a stolového kalendára. 

 

 Novinky z radnice  21 200 

 

Výdavky budú čerpané na grafickú úpravu, zalomenie, tlač a dovoz Noviniek z radnice, ktoré 

sú vydávané pravidelne kaţdý mesiac v počte 5000 kusov. Niektoré čísla budú obsahovať aj 

literárne prílohy. 

 

 

 iné médiá   3 320 

 

Z poloţky budú hradené výdavky spojené s inzerciou a propagáciou mesta v médiách, 

časopisoch, zborníkoch a na propagačných výstupoch. 
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 informačné plagáty   5 500 

 

Výdavky na tlač programových mesačných plagátov a výlep plagátov. 

 

 propagácia prostredníctvom audiotechniky  6 000 

 

Rozpočtované prostriedky budú pouţité na spotrebu elektrickej energie za mestský rozhlas, 

poplatky SOZE a Slovgramu za reprodukovanú hudbu vysielanú prostredníctvom rozhlasu, 

úhradu sluţieb za opravy a údrţbu mestského rozhlasu v mestských častiach, kde ešte rozhlas 

funguje, vyplatenie mzdových prostriedkov na dohodu o vykonaní práce za čítanie oznamov 

v mestskom rozhlase v Modranke a na úhradu autorských fotografií.  

 

 propagácia prostredníctvom upomienkových predmetov  5 500 

 

Finančné prostriedky budú pouţité na výrobu a nákup reprezentačných upomienkových 

predmetov s motívom mesta Trnavy a tieţ na odmeny pracovníkom za práce v sklade. 

 

12.1.1.2 Cestovný ruch  41 000 

 

 medzinárodné výstavy cestovného ruchu a prezentácie 

mesta 

 10 000 

 

Výdavky spojené s účasťou mesta na medzinárodných výstavách cestovného ruchu v Brne na 

Regiontour prostredníctvom spoločného stánku TSK, v Bratislave na ITF Slovakiatour 

v samostatnej expozícii a podľa ponuky Slovenskej agentúry pre CR v spoločnej národnej 

expozícii. Jedná sa o registračné poplatky, poplatky za plochu, poplatky za grafický návrh 

a realizáciu expozície, hostesovské sluţby a občerstvenie. 

 

 aktivity v rámci združenia Malokarpatská vínna cesta  16 000 

 

Výdavky na vinárske aktivity: Poţehnanie mladých vín a súťaţná výstava vín Víno Tirnavia 

a sprievodné podujatia výstavy. Finančné prostriedky budú pouţité na prenájmy priestorov, 

technické zabezpečenie, tlač materiálov, dohody pre degustátorov, hostesky, brigádnikov. 

 

 sprievodcovská činnosť a sprístupnenie kostolov  15 000 

 

Finančné prostriedky budú pouţité na pokrytie nákladov na sprístupnenie sakrálnych pamiatok 

v historickom centre počas celého roka (dohody pre pracovníkov, náklady na elektrickú 

energiu a čistenie), na odmeny sprievodcom mesta za zrealizované prehliadky, odmeny za 

tematické prehliadky, na zabezpečenie Otvorenia letnej turistickej sezóny, Dňa cestovného 

ruchu, rozšírenie aktivít v rámci projektu Stredoveké bašty opäť oţívajú a zabezpečenie 

doplňujúceho kurzu sprievodca mestom Trnava. 

 

12.1.1.3 Medzinárodné vzťahy  16 500 

 

 projekty spolupráce s partnerskými mestami  2 900 

 

Výdavky súvisiace s prepravou, poistením, ubytovaním a stravovaním v rámci spolupráce 

s partnerskými mestami Trnavy.  

 ostatné projekty v rámci medzinárodnej spolupráce  1 300 

 

Finančné prostriedky určené na organizovanie pobytov a návštev v zahraničí a mimoriadne 

zahraničné návštevy v Trnave.  
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 zahraničné cestovné  9 800 

 

Výdavky na diéty a vreckové, ubytovanie a mimoriadne výdavky súvisiace so zahraničnými 

sluţobnými cestami zástupcov a pracovníkov mesta. 

 

 tlmočenie a preklady  2 500 

 

Výdavky na tlmočenie a preklady, ktoré nie je moţné zabezpečiť z vlastných zdrojov. 

 

12.1.1.4 Granty  74 690 

 

 Dni európskeho dedičstva - zborník   1 660 

 

Grant bude poskytnutý na tlač a vydanie zborníka z odborného pamiatkového seminára pod 

názvom „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“ organizovaného v roku 2010 Krajským 

pamiatkovým úradom Trnava v spolupráci s mestom Trnava.  

 

 dotácia pre Mestskú televíziu Trnava s.r.o.  73 030 

 

Dotácia je poskytovaná na zabezpečenie vysielania aktualít z mesta Trnavy na základe zmluvy. 

 

12.1.1.5 Reprezentačné výdavky   18 000 

 

Reprezentačné výdavky pri rôznych významných návštevách, podujatiach a pracovných 

stretnutiach vedenia mesta (občerstvenie, darčeky a dary, drobný nákup na sekretariáty). 

 

12.1.1.6 Príprava projektov   50 000  

 

Finančné prostriedky na úhradu prvotných nákladov pri príprave projektov. 

 

12.2 Podprogram SPOLOČENSKÉ OBRADY   20 940 
 

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  Prejavená spokojnosť občanov mesta so zabezpečením 

spoločenských obradov (ústne, telefonicky, písomne) 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota 5 8 10 10 10 

Skutočná hodnota 9 10 12   

 

2. Merateľný ukazovateľ  Počet zorganizovaných spoločenských podujatí 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota  270 2601 260 250 

Skutočná hodnota  277 280   

 

12.2.1 Bežné výdavky  20 940 

 

 spoločenské obrady  13 300 
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Výdavky na darčeky pri ţivotných jubileách obyvateľov mesta Trnavy a uvítaniach do ţivota, 

na fotografie, kvety a vence ku pamätníkom a úmrtiam, ozvučenie, vyvesenie zástav pri 

rôznych spomienkových slávnostiach a výročiach, ktoré organizuje mesto, mzdy a ošatné 

obradníkov pri spoločenských obradoch. 

 

 ocenenia mesta Trnava  6 640 

 

Ocenenia mesta sú odovzdávané tradične v prvú marcovú nedeľu na slávnostnom zasadnutí 

MZ. Rozpočtovaná suma predstavuje výdavky na finančné odmeny ocenených, tlač pozvánok 

a grafických listov, výdavky na zabezpečenie sluţieb, na recepciu, fotografie, výzdobu a kvety. 

 

 výzdoba obradných siení   1 000 

 

Uvedená poloţka slúţi na úhradu výdavkov súvisiacich so zabezpečením výzdoby sobášnej 

siene (kvety, ikebany, iná drobná výzdoba). 

 

12.3 PROJEKTY  144 475 
 

 Bežné výdavky  144 475 

 

 Komplexná podpora cestovného ruchu v Trnave  55 000 

 

 vlastné zdroje   55 000 

 grantové zdroje   0 

 
Implementácia projektu začne v roku 2011. Projekt je financovaný systémom refundácie 

vynaloţených nákladov. V roku 2011 nie sú očakávané grantové zdroje, výdavky budú kryté 

výlučne z vlastných zdrojov. Plánovaná suma predstavuje náklady na povinnú publicitu 

projektu, verejné obstarávanie, vývoj a nasadenie systému. 

 

 Centrope Capacity  89 475 

 

 vlastné zdroje   46 366 

 grantové zdroje   43 109 

 

Výdavky určené na cezhraničnú spoluprácu v oblasti ekonomickej, dopravy, ţivotného 

prostredia, vzdelávania, kultúry, turizmu a športu. Finančné prostriedky budú pouţité na 

vypracovanie strategických dokumentov, akčných plánov a spoločných workšopov 

v spolupráci so Slovenským domom Centrope a na cestovné výdavky.  

 
 

13 Program BEZPEČNOSTNÝ SERVIS  36 000 
 

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, 



  Rozpočet 2011  

  v eurách 

krytov a skladov civilnej ochrany 

 
1. Merateľný ukazovateľ  Medziročný nárast počtu kontrol preventivára 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota 69 88 101 95 100 

Skutočná hodnota 69 88 91   

 
2. Merateľný ukazovateľ  Medziročný nárast počtu uskutočnených asistenčných hliadok 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota 52 46 53 70 75 

Skutočná hodnota 52 46 67   

 
3. Merateľný ukazovateľ  Podiel realizovaných opráv objektov civilnej ochrany 

z celkového počtu spravovaných objektov 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota 3 3 4 4 2 

Skutočná hodnota 3 3 3   

 

13.1 Bežné výdavky  36 000 

 

 ochrana pred požiarmi  23 000 

 

Výdavky budú čerpané na zabezpečenie prevádzkyschopnosti poţiarnej zbrojnice 

a akcieschopnosti Mestského hasičského zboru, ako napr. výdavky za energie, vodné a stočné, 

telekomunikačné sluţby, revízie a doplnenie hasiacich zariadení, údrţba a opravy objektov 

poţiarnej zbrojnice a pod. Jednotka MsHZ bude dovybavená ďalšou výzbrojou a výstrojou.  

 
 medzinárodná súťaž dobrovoľných hasičov „O pohár 

primátora mesta Trnava“ 

 2 000 

 

Finančné prostriedky budú pouţité na 17. ročník medzinárodnej súťaţe „O pohár primátora 

mesta Trnava“. 

 

 civilná ochrana  11 000 

 

Výdavky budú pouţité na zabezpečenie činnosti krízového štábu mesta a prevádzkyschopnosti 

úkrytov a skladov CO. Napr. opravy a údrţba úkrytov a skladov (elektroinštalačné, maliarske 

a natieračské práce, spotrebný materiál, telekomunikačné sluţby a pod.) 

  

 

14 Program INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ 
SYSTÉM 

 1 804 119 

 

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 



  Rozpočet 2011  

  v eurách 

 
1. Merateľný ukazovateľ  Počet obnoveného HW vybavenia v sledovanom roku 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota   30 10 20 

Skutočná hodnota   30   

  
2. Merateľný ukazovateľ  Percento upgradovaných SW používaných administratívnymi 

zamestnancami 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota   15% 100% 100% 

Skutočná hodnota   30%   

 

3. Merateľný ukazovateľ  Výdavok z rozpočtu mesta Trnavy na outsourcing IT v eurách 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota   647 281 626 693 600 000 

Skutočná hodnota 76 346 626 303 671 659   

 
 Bežné výdavky  756 750 

 

 softvér a dáta  41 650 

 

 systémová a účelová aktualizácia dát technickej mapy 

mesta 

 31 692 

 
Plánované výdavky na zabezpečenie dát GIS, spracovaných externými dodávateľmi, 

zahrňujúce predovšetkým aktualizáciu porealizačných zameraní od roku 1996 a zjednotenie dát 

k aktuálnemu stavu v území. 

 

 aktualizácia digitálnej katastrálnej mapy  9 958 

 
Spracovanie katastrálnej mapy aktualizovanej na stav k 1.1.2011. 

 

 pripojenie na internet  4 149 

 

Výdavky za poskytnuté sluţby počítačovej siete SANET na základe uzatvorenej zmluvy. 

 

 spoje  90 951 

 

 telefóny a faxy  30 538 

 
Platby za telekomunikačné spojenie mestského úradu v sieťach GTS Nextra, T-com, T-mobile, 

Orange. 

 

 poštovné  58 421 

 
Poštové sluţby a činnosť doručovateľskej sluţby mestského úradu. 

 

 koncesionárske poplatky  1 992 

 
Poplatky za televízne a rozhlasové prijímače v budovách mestského úradu. 

 

 prenájom virtuálnej aukčnej siene pre potreby verejného 

obstarávania 

 20 000 



  Rozpočet 2011  

  v eurách 

 

Náklady 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. 

 

 správa informačných a komunikačných technológií  600 000 

 
Náklady na kompletný outsourcing IKT v zmysle uzatvorenej SLA zmluvy medzi mestom 

a spoločnosťou TT-IT s.r.o.. 

 

 PROJEKTY   1 047 369 
 

 Bežné výdavky  26 316 

 

 zavádzanie a rozvoj eGovermentu mesta  26 316 

 
 vlastné zdroje  1 316 

 grantové zdroje   25 000 

 
Beţné výdavky projektu eGovermentu budú pouţité na projektové a finančné riadenie, 

monitoring aktivít a na zabezpečenie publicity a informovanosti. 

 

 Kapitálové výdavky  1 021 053 

 

 zavádzanie a rozvoj eGovermentu mesta  1 021 053 

 
 vlastné zdroje  51 053 

 grantové zdroje  970 000 

 
Zámerom projektu je vytvorenie kvalitného back Office samosprávy prostredníctvom investícií 

do zdieľaného HW, SW, podporujúceho výkon kľúčových procesov na miestnej úrovni 

samosprávy v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy v SR. Zavádzanie 

efektívnych elektronických sluţieb samosprávy tak, aby boli v súlade s konceptom 

elektronických sluţieb poskytovaných štátnou správou a prebiehali spoločne s elektronizáciou 

štátnej správy na centrálnej úrovni, ktoré vyplývajú z nových moţností elektronizácie verejnej 

správy a všeobecne uznávaných princípov eGovermentu. Budovanie a rozvoj integrovaných 

obsluţných miest, v ktorých budú sprístupňované úplne alebo čiastočne elektronické sluţby 

poskytované verejnou správou v jednom mieste. 

 
 

15 Program SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNY 
SERVIS 

 2 285 358 

 

Zámer programu: 
Efektívna správa majetku vo vlastníctve Mesta Trnava a vysoká úroveň právneho servisu 

 

15.1 Podprogram SPRÁVA MAJETKU   2 155 058 
 

Ciele podprogramu: 
1. Efektívne ochraňovať majetok Mesta Trnava poistením 

2. Presne, hodnoverne a úplne evidovať majetok Mesta Trnava 



  Rozpočet 2011  

  v eurách 

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 

Plánovaná hodnota   75% 75% 75% 

Skutočná hodnota  73,96 58,09   

 
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 

Plánovaná hodnota   0% 15% 15% 

Skutočná hodnota 16,67% 17,50% 17,38   

 
3. Merateľný ukazovateľ  Priemerná jednotková cena dosiahnutá pri majetkovoprávnom 

usporiadaní pozemkov v eurách (len pre KÚ Trnava) 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota    20 20 

Skutočná hodnota  5 3,62   

 

15.1.1 Bežné výdavky  1 707 258 

 

15.1.1.1 Výdavky MsÚ na správu majetku  89 472 

 

 dane a odvody  7 000 

 
Daň z nehnuteľností je v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. uhrádzaná za pozemky vo 

vlastníctve mesta v iných katastrálnych územiach napr. k. ú. Boleráz, Zavar. 

V poloţke je zahrnutá aj platba dane z príjmov právnických osôb za rok 2010. 

 

 poistenie  16 732 

 

 poistenie zodpovednosti Mesta Trnava a poistenie 

nehnuteľností vo vlastníctve mesta 

 6 410 

 poistenie nehnuteľného majetku - objektov základných 

škôl  

 1 028 

 poistenie hnuteľného majetku /OOaVS/  9 294 

 
Výdavok na poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie majetku pre prípad 

poškodenia majetku ţivelnou pohromou, prípadne vandalizmom. 

V priebehu roka 2011 prebehne výberové konanie na uzatvorenie novej rámcovej zmluvy na 

poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti. Rozpočet bude aktualizovaný na základe 

výsledkov verejného obstarávania. 

 
 
 

 náklady na inzerciu  5 000 

 
Výdavky na inzerciu, poskytujúcu základné informácie o predaji majetku mesta formou 

verejnej obchodnej súťaţe. 

 

 nájomné za prenajaté pozemky  10 750 



  Rozpočet 2011  

  v eurách 

 
Mesto Trnava platí nájomné za pozemky pod skládkou Boleráz a za pozemky pod niektorými 

miestnymi komunikáciami a verejnými priestranstvami, ktoré nie sú majetkom mesta. 

 

 znalecké posudky  8 000 

 
Znalecké posudky tvoria podklad pre vypracovanie kúpnych zmlúv, pre realizáciu zámen 

pozemkov, pre určenie hodnoty nehnuteľnosti ako zálohy pre čerpanie úveru, prípadne pre 

stanovenie výšky majetkového vkladu do spoločností zaloţených mestom. Časť výdavkov je 

na znalecké posudky zabezpečované spoločnosťou TT-KOMFORT s.r.o. v súvislosti 

s odpredajom uvoľnených bytov. 

 

 náklady na geodetické práce  20 000 

 
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. Časť výdavkov na geodetické práce je 

zabezpečované spoločnosťou TT-KOMFORT s.r.o.. 

 

 iné majetkové výdavky  330 

 
Jedná sa o výdavky súvisiace s majetkom mesta, ktoré nie sú rozpočtované v iných poloţkách a 

môţu vyskytnúť v priebehu roka (napr. poštovné, vodné, stočné,...). 

 

 servisné práce pre oblasť investícií   1 660 

 
Beţné výdavky súvisiace s realizáciou investičných akcií mesta ako reprografické práce, 

expertízne posudky, odborná literatúra, príslušenstvo k fotografickej dokumentácii stavieb. 

 

 vrátenie príjmov z minulých rokov  20 000 

 
Výdavky na vrátenie príjmov z minulých rokov napr. nájomného, preddavkov kúpnych cien. 

Z poloţky sú uhrádzané aj preplatky daní a poplatkov z predchádzajúcich rokov. 

 

15.1.1.2 Výdavky pre TT-KOMFORT s.r.o. na správu 

majetku 

 1 617 786 

 

 poplatky za správu majetku  560 595 

 

 správa obecných bytov  160 238 

 správa obecných bytov cudzím správcom  3 850 

 správa nebytových priestorov  311 172 

 správa materských škôl a objektov na Mozartovej 10  56 489 

 správa hydrofórových staníc  28 846 

 
Poplatky za správu majetku mesta na základe platnej zmluvy o výkone správy majetku, 

navýšené na základe ustanovenia zmluvy o infláciu k 31.8.2010.  

 poplatok za zabezpečenie odpredaja bytov  7 260 

 
Poplatky za zabezpečenie odpredaja bytov vo vlastníctve mesta v zmysle zákona č. 182/1993 

Z. z. na základe mandátnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou TT-KOMFORT s.r.o.. 

 

 príspevky do fondu opráv a údržby  121 144 



  Rozpočet 2011  

  v eurách 

 
Náklad refundovaný správcovi mestských bytov – plnenia za neodpredané byty a nebytové 

priestory vo vlastníctve mesta. 

 
 energie  288 980 

 

 za neobsadené priestory  97 730 

 za neplatičov  171 500 

 za hydrofórové stanice  11 140 

 za ochranné stavby CO  8 610 

 
Beţný výdavok refundovaný správcovi bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta – 

úhrady spotrebovaných energií a trvalých platieb za neobsadené nebytové priestory a byty, 

úhrady za neplatičov, prípadne preddavky na úhradu energií v zariadeniach vo vlastníctve 

mesta /hydrofórové stanice, ochranné stavby CO/. 

 
 opravy a údržba majetku  624 530 

 

 byty  184 300 

 požiarna ochrana v neodpredaných bytoch  47 653 

 nebytové priestory  251 850 

 požiarna ochrana v nebytových priestoroch  44 720 

 hydrofórové stanice  60 507 

 ochranné stavby CO  35 500 

 
Výdavky na opravu a údrţbu majetku vo vlastníctve mesta Trnava spravovaného obchodnou 

spoločnosťou TT KOMFORT s.r.o.. V poloţke sú zahrnuté aj výdavky na nepredvídané opravy 

a havárie. 

 
 deratizácia priestorov  10 300 

 
Deratizácia a dezinsekcia priestorov sa vykonáva pravidelne v jarnom a jesennom období, 

prípadne podľa potreby - výdavok je refundovaný správcovi mestského majetku. 

 
 ostatné náklady súvisiace so správou majetku  1 700 

 
Preukázané náklady refundované správcovi mestského majetku vzniknuté v priebehu roka, 

napr. odborné posudky potrebné pre vyradenie hnuteľného majetku, drobné opravy hnuteľného 

majetku, koncesionárske poplatky ... 

 
 náklady na domovnícke práce  3 277 

 
Náklady na domovníka v nájomnom bytovom dome na ulici Tajovského. 

 

15.1.2 Kapitálové výdavky  447 800 

 

15.1.2.1 Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie 

nehnuteľností  

 164 900 

 
V súvislosti s pripravovanými investičnými akciami v programe Doprava je plánované 

usporiadanie pozemkov pre realizáciu nasledovných stavieb: 

- MK Chovateľská + Pri Kalvárii - napojenie na severný obchvat 

- parkovisko Kamenný mlyn, 

a pokračovanie v majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pre rozšírenie areálu Štrky a pod 



  Rozpočet 2011  

  v eurách 

komunikáciami v mestskej časti Trnava stred, prípadne v ďalších mestských častiach. 

 

15.1.2.2 Investičné práce realizované spoločnosťou 

 TT-KOMFORT s.r.o. 

 282 900 

 

 byty  9 900 

 
 Bytový dom Tajovského 20, 21 - uzatvorenie schodísk výplňovými konštrukciami. 

 

 nebytové priestory  235 000 

 
 Trhová 2 - odstránenie zatekania do objektu 120 000 

 - rekonštrukcia sociálnych zariadení 65 000 

 Hollého 8 - rekonštrukcia bývalého bytu na nebytový priestor 15 000 

 garáţe na Vajanského ulici- rekonštrukcia vzduchotechnického zariadenia 35 000 

 

 hydrofórové stanice  38 000 

 
 Prednádražie 2/2 - modernizácia HS 20 000 

 Saturn - modernizácia vodovodu 18 000 

 

15.2 Podprogram PRÁVNY SERVIS   130 300 
 

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 

Plánovaná hodnota   24 24 24 

Skutočná hodnota   2   

 

15.2.1 Bežné výdavky  130 300 

 

 súdne a notárske poplatky  13 300 

 
Rozpočtovaná suma je na súdne poplatky za podané ţaloby, pri ktorých Mesto Trnava súdy 

zatiaľ nevyzvali k ich úhrade a na predpokladané súdne spory v roku 2011. Ďalej sú v tejto 

poloţke plánované výdavky na úhradu správnych poplatkov pre správu katastra za 

vyhotovovanie listov vlastníctva, kópií z katastrálnych máp, potrebných k majetkovoprávnemu 

usporiadaniu pozemkov, poplatky za podané návrhy na vklad vlastníckych práv, ktoré 

vyplývajú zo zmlúv uzatváraných mestom.  

 
 právne služby  117 000 

 
 právne služby - MsÚ  70 000 

 
Výdavky na zaplatenie advokátskych, exekučných, notárskych a iných právnych sluţieb. 

V špecifických súdnych sporoch zastupujú Mesto Trnava advokátske kancelárie, ktorým za 

poskytnuté právne sluţby mesto uhrádza odmenu za poskytnutie právnej pomoci. Súčasťou 

výdavkov sú aj poplatky za návrhy na výkon exekúcií exekútorským úradom na vymáhanie 

pohľadávok mesta.  

 



  Rozpočet 2011  

  v eurách 

 právne služby - TT-KOMFORT s.r.o.  47 000 

 
Výdavky na úhradu právnych sluţieb (právneho zastupovania externými právnikmi, výdavky 

na odmeny súdnym exekútorom za výkon exekúcií, náklady na súdne poplatky, správne 

poplatky, poplatky súdnym exekútorom a pod.). 

  

16 Program ĽUDSKÉ ZDROJE  3 428 547 
 

Zámer programu: 
Dlhodobý rozvoj ľudských zdrojov orientovaný na zvyšovanie efektivity procesného riadenia 

s konečným cieľom zvýšiť úroveň kvality poskytovaných služieb 

 

Ciele programu: 

1. Vytvárať predpoklady pre systémové väzby medzi motiváciou, výkonnosťou, hodnotením 

a kompetenčným profilom zamestnanca 

2. Vzdelávať zamestnancov v oblasti profesijného zamerania, v oblasti mäkkých zručností, IT 

zručností a pod. 

3. Pokračovať v tvorbe nástrojov riadenia a samohodnotenia 

 
1. Merateľný ukazovateľ  Počet kompetenčných profilov zamestnancov 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota   10 10 10 

Skutočná hodnota   10   

 

2. Merateľný ukazovateľ  Percento zamestnancov zvyšujúcich si vzdelanie a kvalifikáciu 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota   10% 10% 9% 

Skutočná hodnota   10%   

  
3. Merateľný ukazovateľ  Počet preskúmaných procesov 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota   5 5 5 

Skutočná hodnota      

  

 

16.1 Bežné výdavky  3 428 547 

 

16.1.1 Štatutárni zástupcovia mesta, poslanci, útvar 

hlavného kontrolóra 

 433 423 

 

 mzdy štatutárnych zástupcov mesta  127 524 

 
Mzdy sa odvíjajú od priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci 

rok. 

 

 mzdy útvaru hlavného kontrolóra  84 918 

 
Mzda hlavného kontrolóra sa odvíja od priemernej mzdy v národnom hospodárstve za 

predchádzajúci rok. Mzdy zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra sú vypočítané v súlade so 

zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

 

 poistné  64 093 



  Rozpočet 2011  

  v eurách 

 
Odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne. 

 

 odmeny a náhrady miezd poslancov, odmeny VMČ  129 658 

 
Odmeny poslancom MZ, predsedom, členom výborov miestnych častí a komisiám MZ za 

činnosť spojenú s ich poslaneckými funkciami.  

 

 odmeny 25 rokov od prvého vstupu do zamestnania  986 

 
Odmeny sú plánované v súlade s kolektívnou zmluvou. 

 

 fond odmien - primátor  5 126 

 
Odmeny sú plánované za mimoriadne plnenie pracovných úloh, za práce nad rámec beţnej 

pracovnej činnosti zamestnancov mesta. 

 

 fond odmien - kontrolór  1 026 

 
Odmeny sú plánované pre zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra za mimoriadne plnenie 

pracovných úloh, za práce nad rámec beţnej pracovnej činnosti. 

 

 cestovné  1 000 

 
Cestovné náhrady počas pracovných ciest štatutárnych zástupcov mesta a útvaru hlavného 

kontrolóra. 

 

 občerstvenie na MZ, MR  5 000 

 
Rozpočtovaná suma je na zabezpečenie občerstvenia počas rokovania mestského zastupiteľstva 

a mestskej rady. 

 

 školenia  2 300 

 
Výdavky na zvyšovanie odbornosti štatutárnych zástupcov mesta a útvaru hlavného kontrolóra. 

 

 sociálny fond  3 294 

 
Sociálny fond je tvorený v zmysle zákona o sociálnom fonde č. 152/1994 Z. z. a uzatvorenej 

kolektívnej zmluvy. 

 

 doplnkové dôchodkové poistenie  3 983 

 
Výdavok je rozpočtovaný v zmysle zákona o doplnkovom dôchodkovom poistení. 

 

 

 

 stravné  4 315 

 
Výdavok na stravné je rozpočtovaný v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou. 

 

 náhrada za nemoc  200 
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Náhrady za nemoc sú vyplácané v súlade so zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou. 

 
16.1.2 Zamestnanci úradu  2 993 124 

 

 mzdy zamestnancov MsÚ  2 026 793 

 
Mzdy sú rozpočtované pre 191 zamestnancov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z.. 

 

 fond odmien prednostu  3 651 

 
Odmeny za mimoriadne plnenie pracovných úloh, za práce mimo rámec beţnej pracovnej 

činnosti zamestnancov mesta. 

 

 odmeny pri dosiahnutí životného jubilea  7 661 

 
Odmeny sú plánované v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. a kolektívnou zmluvou. 

 

 poistné  724 609 

 
Odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne. 

 

 doplnkové dôchodkové poistenie  36 513 

 
Výdavok je rozpočtovaný v zmysle zákona o doplnkovom dôchodkovom poistení. 

 

 odchodné  27 085 

 
Výdavok na vyplatenie odchodného zamestnancom pri prvom odchode do dôchodku. 

 

 sociálny fond  33 053 

 
Sociálny fond je tvorený v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde. 

 

 starostlivosť o zamestnancov  9 958 

 
V rámci tejto poloţky sú rozpočtované finančné prostriedky súvisiace so starostlivosťou 

o zamestnancov v rozsahu zabezpečenia zdravotných prehliadok, konania športového dňa, 

prípadne ďalších aktivít pre zamestnancov. 

 

 stravné  90 000 

 
Výdavok na stravné je rozpočtovaný v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou. 

 

 školenia  20 000 

 
Plánované výdavky na školenia, odborné kurzy a semináre, za účelom zvyšovania odbornosti 

zamestnancov mesta. 

 

 cestovné  2 324 

 
Výdavky na pracovné cesty zamestnancov mesta. 

 

 náhrada za nemoc  8 477 
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Výdavky plánované v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. a kolektívnou zmluvou. 

 

 pracovná zdravotná služba  3 000 

 
Výdavok je plánovaný v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. .  

 
16.1.3 Príspevok na podporu regionálnej a miestnej 

zamestnanosti 

 2 000 

 

Na základe uzatvorenej písomnej dohody č. 12/§50i/2010 zo dňa 31.3.2010 medzi Úradom 

práce, sociálnych vecí a rodiny a Mestom Trnava bol v roku 2010 uzatvorený pracovný pomer 

na dobu určitú s 12 zamestnancami, ktorý končí v 1. štvrťroku 2011.  

 
 

17 Program SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA 
BUDOV 

 408 481 

 

Zámer programu: 

Kvalitné pracovné prostredie a vhodné podmienky pre výkon kompetencií a poskytovanie 

služieb občanom 

 

17.1 Podprogram SPRÁVA ÚRADU   408 481 
 

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 

Plánovaná hodnota   15 15 20 

Skutočná hodnota 6 9 16   

 
2. Merateľný ukazovateľ  Náklady na spotrebu kancelárskeho materiálu na jedného 

zamestnanca v eurách 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota   141 130 110 

Skutočná hodnota 188 171 128   

 
3. Merateľný ukazovateľ  Spotreba PHM v litroch za rok 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota    11 500 11 500 

Skutočná hodnota 11 778 11 634  8 800  

 

 

17.1.1 Bežné výdavky  398 481 

 

17.1.1.1 Údrţba a opravy  33 173 

 

 opravy nábytku, strojov a zariadení  1 660 

 



  Rozpočet 2011  

  v eurách 

Opravy poškodeného nábytku, zabezpečenie funkčnosti jednotlivých prístrojov a zariadení 

v kanceláriách mestského úradu. 

 
 údržba a opravy budov  31 513 

 
Beţná a havarijná údrţba budov na Hlavnej 1 a 5, Trhovej 3, chate Jahodník, registratúrneho 

strediska na Starohájskej ulici.  

 
17.1.1.2 Energie, vodné a stočné  230 000 

 

Poplatky za energie na základe zmlúv a splátkových kalendárov v budovách na Hlavnej l, 

Hlavnej 5, Trhovej 3, chate na Jahodníku, registratúrnom stredisku na Starohájskej ulici.  

 
17.1.1.3 Materiál a dodávky  44 688 

 

 kancelársky materiál  26 767 

 
Nákup kancelárskeho materiálu, potrebného pre výkon práce zamestnancov mesta. 

 
 kancelársky nábytok  4 618 

 
Doplnenie chýbajúceho nábytku, prípadne jeho inováciu v jednotlivých kanceláriách 

v budovách Radnice, Trhovej ul. a Hlavnej 5.  

 
 zariadenie a prístroje  1 660 

 
Zabezpečenie prístrojov, zariadení a techniky pre výkon práce zamestnancov. 

 
 odborná literatúra  5 000 

 
Denná tlač, odborné časopisy a knihy pre zamestnancov za účelom získavania aktuálnych 

odborných informácií. 

 
 ochranné pracovné odevy  1 000 

 
Nákup ochranných pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok pre údrţbárov a 

upratovačky. 

 
 čistiace prostriedky  5 643 

 
Výdavky na zabezpečenie čistoty v budovách, ktoré uţíva mestský úrad. 

 
17.1.1.4 Sluţby  47 779 

 

 tlačivá a tlačiarenské služby  8 128 

 
Nákup, zhotovenie a úprava tlačív pre bezproblémový chod mestského úradu a zjednodušenie 

práce s klientmi. 

 
 servis kopírovacích strojov  28 195 

 
Výdavky na údrţbu a prevádzku 12 kopírovacích strojov v budovách MsÚ. Výška rozpočtu je 

podmienená uzatvorenými servisno-materiálovými zmluvami. 
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  v eurách 

 
 audit a ekonomické poradenstvo  6 958 

 
Audit hospodárenia mesta vyplývajúci zo zákona o obecnom zriadení, audit konsolidovanej 

závierky a ekonomické poradenstvo. 

 
 distribúcia materiálov pre mestskú radu a mestské 

zastupiteľstvo 

 498 

 nárazové pomocné práce MZ  4 000 

 
Výdavky na urýchlenú a bezproblémovú distribúciu materiálov pre poslancov na zasadnutia 

MZ a MR a na externe vykonávané práce, ktoré sú krátkodobé a nedajú sa zvládnuť pri 

pracovnom vyťaţení jednotlivých zamestnancov.  

 
17.1.1.5 Vozový park  41 181 

 

 pohonné hmoty, mazivá a oleje  15 000 

 
Nákup pohonných hmôt do 11 sluţobných motorových vozidiel mesta.  

 
 servis a údržba  9 937 

 
Výdavky na prevádzkovanie sluţobných motorových vozidiel.  

 
 pneumatiky  987 

 
Výdavky na výmenu ojazdených pneumatík sluţobných motorových vozidiel. 

 
 zákonné a havarijné poistenie  15 257 

 
Zmluvné a havarijné poistenie 11-tich sluţobných motorových vozidiel v uţívaní mestského 

úradu. 

 
17.1.1.6 Správne poplatky a inzeráty  1 660 

 

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  10 000 

 

 osobné motorové vozidlá  10 000 

 
V rámci obnovy vozového parku je plánovaný nákup motorového vozidla ako výmena za 

opotrebované vozidlo. 

 

17.2 Podprogram OBNOVA BUDOV   0 
 

Cieľ podprogramu: 

Zabezpečovať priebežnú obnovu priestorov radnice a mestského úradu v súlade so zámermi 

programu 
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1. Merateľný ukazovateľ   

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota   10% 10% 0 

Skutočná hodnota 16% 13% 10%   

 
Nakoľko v roku 2011 v podprograme Obnova budov nie sú plánované ţiadne výdavky, 

hodnota merateľného ukazovateľa pre rok 2011 je nulová. 

 

 

18 Program  MESTSKÝ GRANTOVÝ 
PROGRAM 

 83 179 

 

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 

Plánovaná hodnota 0 0 40 20 20 

Skutočná hodnota 33 46 14   

 
2. Merateľný ukazovateľ  Počet podporených projektov 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota 0 0 46 15 15 

Skutočná hodnota 36 50 14   

 
18.1  Bežné výdavky  83 179 

 
 dotácie a dary  83 179 

 
Výška dotácií je plánovaná na úrovni roku 2010. Dotácie sú poskytované fyzickým 

a právnickým osobám v zmysle VZN č. 350 v znení novely.  

 
 

19 Program MESTSKÁ POLÍCIA  1 254 127 
 

Zámer programu: 

Bezpečné mesto pre občanov a návštevníkov 

 
 
 

Ciele programu: 

1. Podieľať sa na udržiavaní verejného 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 
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Plánovaná hodnota 15 17 19 19 19 

Skutočná hodnota 15 17 18   

 
2. Merateľný ukazovateľ  Podiel kamier v monitorujúcom systéme v centre mesta 

a v ostatných mestských častiach 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota 12/3 14/3 16/3 16/3 16/3 

Skutočná hodnota 12/3 14/3 15/3 15/3  

 
3. Merateľný ukazovateľ  Počet preventívnych podujatí pre školy a občanov 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota   90 90 90 

Skutočná hodnota 79 82 96   

 
4. Merateľný ukazovateľ  Počet evidovaných udalostí 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota   16 000 16 000 16 000 

Skutočná hodnota 15 163 14 603 14 322   

 
19.1  Bežné výdavky  1 222 127 

 

 mzdy  702 563 

 
Mzdy zamestnancov MsP sú rozpočtované v súlade s odmeňovacím poriadkom mesta 

a v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme na 60 príslušníkov + 1 upratovačku.  

 
 odmeny pri životných jubileách  1 600 

 
Odmeny jednému zamestnancovi pri príleţitosti 50. výročia narodenia a dvom zamestnancom 

pri príleţitosti 25. výročia od prvého vstupu do zamestnania. 

 
 náborový príspevok  1 992 

 
Náborový príspevok pre šiestich nových príslušníkov, v súlade s kolektívnou zmluvou. 

 
 poistné   245 546 

 
Poistné do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne. 

 
 náhrady za nemoc  3 320 

 doplnkové dôchodkové poistenie  10 954 

 sociálny fond  14 051 

 
Sociálny fond je tvorený v zmysle zákona z objemu vyplatených hrubých miezd. 

 chránené dielne  25 504 

 
 mzdy  17 194 

 poistné  5 746 

 sociálny fond   384 

 stravné  2 180 
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 ostatné zabezpečenie  216 597 

 
v tom: 

 výstrojný materiál  22 240 

 
Výstroj obsahuje náklady na nákup pracovného ošatenia podľa schválenej smernice 

Organizačno-pracovného poriadku MsP, na ktorú majú príslušníci MsP riadny nárok. 

 
 výzbrojný materiál  2 656 

 
Náklady na nákup zbraní, nábojov, slzotvorných prostriedkov, obuškov, terčov, náplní do 

narkotizačnej zbrane, púzdra na zbrane, obušky, na kaser, svietidlá halogénové. 

 
 technické zabezpečenie  83 114 

 
- interiérové vybavenie  2 656 

- telekomunikačná technika  664 

- prevádzkové stroje a rôzne vybavenie kancelárií  1 992 

- špeciálne stroje, prístroje, technika (vysielačky, 

nabíjačky, dig. fotoaparáty) 

 3 319 

- všeobecný materiál (kanc. mat. nevyhnutný pre 

výkon práce, diskety, videokazety, audiokazety, 

tonery, monočlánky, filmy, náhrad. diely, čistiace 

prostriedky, tlačivá, lieky, drobný nákup) 

 7 303 

- reprezentačné výdavky   1 660 

- palivo, mazivá, oleje a špec. kvapaliny na sluţ. 

autá 

 21 576 

- servis, údrţba, opravy a výdavky s tým spojené  

( náklady na opravu sluţob. vozidiel, umývanie, 

nákup materiálu, prac. nástrojov, náradia, čistiacich 

potrieb, hasiace prístroje, autolekárničky a iné 

autodoplnky, pneumatiky, batérie, náhradné diely 

na opravy, emisné kontroly, STK) 

 22 071 

- poistenie vozidiel zmluvné a havarijné  6 639 

- prepravné (futbal. turnaje v Hodoníne, Bohumíne, 

Zabrze) 

 2 325 

- karty, známky   332 

- údrţba interiérového vybavenia   332 

- údrţba telekomunikačnej techniky  332 

- údrţba prevádzkových strojov, prístrojov 

a zariadení  

 664 

- údrţba špeciál. strojov, prístrojov, zariadení, servis 

meracej a monitor. techniky  

 7 995 

- opravy pracovných odevov, obuvi a prac. pomôcok   266 

- propagačný materiál a výdavky na prednáškovú 

a výchov. činnosť na školách  

 1 660 

- všeobecné sluţby (veterinárna prevencia, 

upratovanie, čistenie, pranie, fotosluţby, 

zhotovovanie pečiatok, kľúčov, tepovanie) 

 1 328 

 
 ostatné zabezpečenie  108 587 

 
- náhrady cestovných výdavkov  3 319 

- elektrická energia (okrsok Coburgova  2 158 
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a monitorovací systém) 

- nájomné, energie (okrsok, energie Trhová č. 2 a 

telovýchovné a šport. zariadenia) 

 38 000 

- poštové a telekomunikačné sluţby a poplatky 

Telekomunikačnému úradu za pouţívanie 

rádiostaníc, GPS 

 16 763 

- knihy, časopisy, noviny  995 

- náklady na školenia (kaţdoročné povinné 

preškoľovanie zamestnancov, školenie vodičov) 

 1 660 

- konkurzy a súťaţe, športovo-kultúrne podujatia, 

streľby, posilňovňa, fyzické testy, náklady na 

výberové konanie 

 5 311 

- náhrady – povinné očkovanie proti hepatitíde, 

lekárske prehliadky, preventívne rehabilitácie, 

rekondičné pobyty 

 994 

- poplatky (súdne poplatky na exekučné konania)  2 324 

- stravné (výdavok v súlade so Zákonníkom práce 

a uzatvorenou kolektívnou zmluvou) 

 33 245 

- kolkové známky  165 

- odmeny na základe dohôd  1 328 

- beţné transfery   2 325 

 
19.2 Kapitálové výdavky   32 000 

 
 kamerový systém  18 000 

 
Výdavky sú plánované na výmenu zastaralých kamier. 

 
 služobné vozidlá  14 000 

 
V rámci obnovy vozového parku je plánované zakúpenie 1 sluţobného vozidla. 

 
 

20 Program PODPORA MALÉHO 
A STREDNÉHO PODNIKANIA 

 5 411 854 

 

Zámer programu: 

Vhodné prostredie pre rozvoj moderných a inovatívnych odvetví s dôrazom na znalostnú 

ekonomiku, zvyšovať kvalitu vzdelávania v prepojení na požiadavky ekonomiky 

 

Ciele programu: 

1. Podporovať rozvoj malých a stredných podnikateľov z oblasti automobilového priemyslu 

2. Vytvárať podmienky pre prilákanie investícií s vyššou pridanou hodnotou výstavbou 

Mestského priemyselného a technologického parku 

3. Podporovať vedu, výskum a inovácie medzi školami, vedeckými inštitúciami a  

 podnikateľským prostredím 

1. Merateľný ukazovateľ  Počet podnikateľských subjektov zapojených do projektu 

Autoklaster 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota 0 20 20 30 35 

Skutočná hodnota 0 20 33   

 
2. Merateľný ukazovateľ  Percento z realizácie investičnej časti projektu 
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Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota 0 0 25% 50% 100% 

Skutočná hodnota 0 0 7%   

 
3. Merateľný ukazovateľ  Počet zrealizovaných výstav, seminárov a školení 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Plánovaná hodnota 0 5 7 7 3 

Skutočná hodnota 0 5 7   

  

20.1 Bežné výdavky  3 300 

 

 Investičné PR mesta Trnava - "high - tech" mesto  3 300 

 
V rámci prípravy spustenia prevádzky Mestského priemyselného a technologického parku 

Trnava sa bude uskutočňovať akvizícia podnikateľov a propagácia priestorov a sluţieb parku. 

 

20.2 PROJEKTY  5 408 554 
 

 Bežné výdavky  124 932 

 
 Regionálne inovačné centrum Trnava (RIC)  33 000 

 
 vlastné zdroje  1 650 

 grantové zdroje  31 350 

 
Mesto spolupracuje s TTSK na príprave RIC Trnava, projekt jeho realizácie sa má zahájiť 

v roku 2011, pričom v 1. fáze sa budú uskutočňovať vzdelávacie aktivity a príprava 

manaţmentu RIC Trnava.  

 
 Autoplast  23 933 

 
 vlastné zdroje  0 

 grantové zdroje  23 933 

 
V roku 2011 prebehne vyhodnotenie súťaţe dizertačných a diplomových prác, sfinalizuje sa 

stratégia rozvoja ľudských zdrojov v oblasti spracovania plastov a uskutočnia sa odborné 

workshopy pre podnikateľov. Projekt bude v roku 2011 ukončený. 

 
 AC Centrope  31 999 

 
 vlastné zdroje  3 448 

 grantové zdroje  28 551 

 
Projekt bude v roku 2011 ukončený, pričom sa bude zameriavať na spracovanie 

kartografického portálu automobilových firiem a ich benchmarking.  

 rozvojový projekt na podporu malého a stredného 

podnikania 

 20 000 

 
 vlastné zdroje  20 000 

 grantové zdroje  0 

 
Snahou mesta je realizovať aktivity na podporu infraštruktúry a inovačného potenciálu 
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podnikateľov prostredníctvom grantových zdrojov, čo sa predpokladá uskutočniť v rámci 

implementácie projektu nadväzujúceho na predošlé v danej oblasti. Podľa aktuálnej výzvy je 

predpoklad podania projektu v 1. štvrťroku 2011. 

 
 Mestský priemyselný a technologický park Trnava  16 000 

 
 vlastné zdroje  16 000 

 grantové zdroje  0 

 
Výdavky sú plánované na uskutočňovanie autorského dozoru, technického dozoru investora 

a vypracovanie štúdie prevádzkovania Mestského priemyselného a technologického parku. 

 

 Kapitálové výdavky  5 283 622 

 

 Mestský priemyselný a technologický park Trnava  5 283 622 

 
 vlastné zdroje  454 181 

 grantové zdroje  4 829 441 

 

Projekt pokračuje z roku 2010. Výdavky budú pouţité na realizáciu stavebných prác na 

jednotlivých objektoch priemyselného parku. Ukončenie projektu je plánované v roku 2011. 

 

 

21 Program ADMINISTRATÍVA  682 340 
 

 Bežné výdavky  682 340 

 

 dlhová služba  557 400 

 
Splátky úrokov v zmysle uzatvorených úverových zmlúv. 

 

 výdavky na prenesený výkon štátnej správy  92 620 

 
 matrika  70 270 

 hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR  22 350 

 

 členské príspevky  32 320 

 

 príspevok do združenia Slovenský dom Centrope  6 800 

 
Členský príspevok na základe Stanov záujmového zdruţenia právnických osôb Slovenský dom 

Centrope. 

 
 príspevok do medzinárodnej siete opevnených miest 

Walled Towns 

 550 

 
Ročný príspevok na činnosť na základe vstupu do medzinárodnej siete. 

 
 príspevky neziskovým organizáciám  14 500 

 
Ročné príspevky na činnosť Únie miest a obcí Slovenska, Únie historických miest a obcí 

Slovenska, Asociácie zdravých miest Slovenska, Zdruţenia K8, Zdruţenia miest a obcí 

Slovenska, región JE, Zdruţenia hlavných kontrolórov, Asociácie komunálnych ekonómov, 
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ktorých je mesto členom. 

 
 príspevok na činnosť automobilového klastra  5 000 

 
Členský príspevok na základe stanov zdruţenia Automobilového klastra západné Slovensko. 

 
 príspevok na činnosť energo-klastra  2 000 

 
Ročný príspevok na činnosť na základe členstva mesta. 

 
 príspevok - Regionálne inovačné centrum Trnava  3 300 

 
Členský príspevok do zdruţenia Regionálne inovačné centrum. 

 
 príspevok - Regionálne technologické združenie  170 

 
Členský príspevok do zdruţenia Regionálne technologické centrum. 

 
 

 

 

 FINANČNÉ OPERÁCIE 
 
 

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE  3 434 546 
 

Prevody z fondov  1 421 284 

 
 prevod z rezervného fondu  1 421 284 

 
Prostriedky rezervného fondu sú rozpočtované na krytie schodku kapitálového rozpočtu. 

 
Zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky  800 000 

 
Na financovanie rekultivácie skládky komunálneho odpadu je plánované pouţiť finančné 

prostriedky z vytváranej účelovej finančnej rezervy na uzatvorenie, rekultiváciu 

a monitorovanie skládky, ktorú mesto ročne tvorí v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. 

o odpadoch a jej výška závisí od mnoţstva uloţeného odpadu na skládke. 

 
Prijaté úvery  1 213 262 

 
Na financovanie schodku kapitálového rozpočtu je navrhované prijatie komerčného úveru 

v sume 1 213 262 eur. 

 

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE  1 633 000 
 

Splátky istiny  1 633 000 

 
Splátky istiny v zmysle uzatvorených úverových zmlúv. 
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