
ROZPO�ET MESTA TRNAVA NA ROK 2000 

Rozpo�et mesta Trnava na rok 2000 riadi finan�né hospodárenie mesta. V mestskom zastupite�stve bol 
schválený uznesením MZ �.186 zo d�a 14.12.1999 a upravený bol dodatkom �.1 zo d�a 29.6.2000. 
Celkové príjmy a výdavky sú rozpo�tované v objeme :  

• Príjmy                          343 953 tis. Sk 
• Výdavky                      370 374 tis. Sk 

Saldo                            -26 421 tis. Sk 

  

PRÍJMY: 

Celkové príjmy mesta pozostávajú z : 
A vlastných zdrojov :  

• miestne dane a poplatky                                                     80 850 tis. Sk 
• výnosy z majetku mesta                                                      52 260 tis. Sk 
• ostatné príjmy                                                                    36 190 tis. Sk 
• podielové dane zo štátneho rozpo�tu SR (ŠR SR)              110 000 tis. Sk 

B cudzích zdrojov :  

• ú�elové dotácie                                                                     29 038 tis. Sk 
• prijatý úver                                                                            27 660 tis. Sk 
• pôži�ka na výstavbu obytného domu pre mladé rodiny              7 955 tis. Sk 

PRÍJMY SPOLU                                                                        343 953 tis. Sk 

Príjmy v roku 2000 v grafickom vyjadrení: 

        

  

PRÍJMY: 

1. Miestne dane a poplatky: 
Z miestnych daní a poplatkov je o�akávaný príjem 80 500 tis. Sk.  
Rozhodujúci príjem je za platby dane z nehnute�ností . Je to štátna da�, ktorej správcom je mesto 
a vý�ažok z nej je v plnom rozsahu príjmom mesta. 
Dane za špecifické služby – z predaja alkoholických a tabakových výrobkov, za užívanie verejného 
priestranstva, za psa, z reklamy, za zábavné hracie prístroje, zo vstupného, za ubytovacie kapacity a za 
zne�is�ovanie ovzdušia ,sú od obyvate�ov vyberané na základe zákonov �.544/1990 Zb. a 309/1991 Zb. 
v zmysle v MZ schválených všeobecne schválených nariadení (VZN �.46,63,82). 
Správne poplatky predstavujú v rozhodujúcom objeme poplatok za povolenie prevádzkovania výherných 
prístrojov na území mesta. 



V skupine miestnych daní a poplatkov je zaradený i príjem z poplatku za uloženie odpadu, ktorý platia 
pôvodcovia odpadu a príjem z pokút uložených mestskou políciou, resp. Okresným úradom v Trnave. 

2. Výnosy z majetku mesta: 
V celkovom objeme výnosov z majetku mesta (52 260 tis. Sk) je najvä�šou položkou príjem za prenájom 
a predaj majetku mesta, ktorý je realizovaný vo väzbe na schválené uznesenia MZ. 

Do kategórie výnosov z majetku mesta patrí tiež príjem z finan�ného hospodárenia, ktorý zah��a 
dividendy z akcií v majetku mesta a z úro�enia vo�ných finan�ných prostriedkov. Dôležitými položkami 
sú príjem za uloženie komunálneho odpadu Trnava - Zavarská cesta z prevádzkovania novej skládky, 
ktorú mesto odovzdalo do prevádzky v minulom roku a príjem z prevádzkovania parkovísk na území 
CMZ. 

3. Ostatné príjmy: 
V rozpo�te príjmov mesta sú plánované i prevody z mimorozpo�tových fondov. 
Z rezervného fondu je plánovaný prevod 7 000 tis. Sk na krytie �asového nesúladu príjmov a výdavkov 
mesta a z Fondu rozvoja bývania 29 190 tis. Sk na financovanie vybraných investi�ných akcií a na 
splátky úveru, �erpaného na bytovú výstavbu. 

4. Podielové dane zo ŠR SR: 
Príjem z podielových daní je ur�ený zákonom o štátnom rozpo�te SR v závislosti od po�tu obyvate�ov k 
31.12. 1997, ktorý bol k tomuto dátumu: 70 045 obyvate�ov. 
Celkovo je predpokladaný príjem 110 000 tis. Sk. 

5. Ú�elové dotácie: 
V tejto položke sú zahrnuté finan�né prostriedky poskytnuté z fondu Phare na akciu “Kanalizácia Trnava- 
Modranka” a zo Štátneho fondu životného prostredia, o ktoré mesto žiadalo na “Rekonštrukciu 
Mestského zimného štadióna”. 

  

VÝDAVKY: 
Rozpo�et výdavkov je �lenený na: 

A neinvesti�né výdavky  

• bežné prevádzkové (neinvesti�né) výdavky       205 110 tis. Sk 
• pe�ažné operácie                                                   38 670 tis. Sk 
• granty                                                                      2 000 tis. Sk 

B investi�né výdavky                                                    124 594 tis. Sk 
VÝDAVKY SPOLU                                                     370 374 tis.Sk 

Výdavky v roku 2000 v grafickom vyjadrení: 

        



1. Neinvesti�né výdavky: 

Tvoria objemovo najvä�šiu položku, sú ur�ené na zabezpe�enie samosprávnych funkcií mesta. 

        

Na financovanie investi�ných výdavkov je uvažované s �iastkou celkom 124 594 tis. Sk. 

Medzi finan�ne najnáro�nejšie investi�né akcie v roku 2000 patria najmä:  

• Rekonštrukcia MK Kollárova 21,1 mil. Sk 
• Budovanie kanalizácie Modranka 10,6 mil. Sk 
• Rekultivácia skládky Boleráz 5 mil. Sk 
• Autobusové nástupištia 25 mil. Sk 
• Rekonštrukcia Mestského zimného štadióna 17,1 mil. Sk 
• Obytný dom pre mladé rodiny 14,6 mil. Sk 

3. Pe�ažné operácie: 
V rozpo�tovej položke pe�ažné operácie sú zahrnuté výdavky na splácanie troch úverov, úrokového 
výnosu z komunálnych obligácií a tiež výdavky na tvorbu umorovacieho fondu na splatenie komunálnych 
obligácií. 

4. Granty: 
Sú to dotácie neziskovým organizáciám, mládeži, športovcom i jednotlivcom, pri�om pri ich poskytovaní 
sa riadi VZN �.136. 

  

Mesto Trnava na základe skuto�ného vývoja od za�iatku roka pripravuje aktualizáciu rozpo�tu mesta na 
rok 2000, ktorá bude predložená na schválenie mestskému zastupite�stvu 31.10.2000.  

 


