
ROZPO�ET MESTA TRNAVA NA ROK 2002 

Rozpo�et mesta je základný dokument, ktorým sa riadi finan�né hospodárenie mesta. Rozpo�et mesta 
Trnava na rok 2002 bol  schválený uznesením MZ �. 565 d�a 11. decembra 2001 . 

Bežné príjmy rozpo�tu mesta Trnava na rok 2002 sú rozpo�tované vo výške 295 550 tis. Sk , bežné 
výdavky vo výške 266 668 tis. Sk. 

Kapitálové príjmy sú rozpo�tované v sume 195 100 tis. Sk, kapitálové výdavky v sume 223 982 tis. Sk. 

Celkové príjmy i výdavky sú rozpo�tované v  objeme 490 650 tis. Sk. Sú�as�ou rozpo�tu mesta sú pod�a 
§ 25 odst. 4 zákona �. 303/1995 Z.z. prevody z mimorozpo�tových fondov mesta (rezervného fondu 
a fondu rozvoja bývania) a návratné zdroje financovania, pomocou ktorých je schodok rozpo�tu mesta 
Trnava na rok 2002 vyrovnaný. 

V nasledujúcej �asti je uvedený podrobný bežný a kapitálový rozpo�et mesta Trnava v �lenení na 
jednotlivé príjmové a výdavkové položky pod�a projektov, ktoré mesto realizuje. 



BEŽNÝ ROZPO�ET 

Bežné príjmy 

I. MIESTNE DANE A POPLATKY 135 490 

         1. Da� z nehnute�ností 71 500 

             Da� z pozemkov  7 640 

  

• ro�ný predpis 6 910 

• nedoplatky po lehote splatnosti 620 

• nedoplatky v lehote splatnosti  30 

• penále 80 

               Da� zo stavieb  62 970 

• ro�ný predpis  58 870 

• nedoplatky po lehote splatnosti 3 540 

• nedoplatky v lehote splatnosti 140 

• penále 420 

       Da� z bytov  890 

Východiskom pri tvorbe rozpo�tu dane z nehnute�ností na rok 2002 boli sadzby dane 
platné v roku 2001 pod�a VZN �. 153 o dani z nehnute�ností. 

Položka ro�ný predpis právnických a fyzických osôb je ponížená o ro�ný predpis dane 
tých da�ovníkov, ktorí sú v konkurze a v likvidácii a o ro�ný predpis dane da�ovníkov, 
u ktorých nie je predpoklad vymoženia i napriek využitiu všetkých foriem vymáhania. 

Položka nedoplatky po lehote splatnosti predstavuje nedoplatky fyzických a právnických 
osôb, u ktorých je predpoklad vymoženia v roku 2002 v zmysle zák. �. 511/1992 Zb. . 

Položka nedoplatky v lehote splatnosti predstavuje nedoplatky tých da�ovníkov, ktorí 
požiadali o zaplatenie nedoplatku v splátkach v zmysle platobného kalendára. 

Položka penále obsahuje predpokladané vyrubené penále z nedoplatkov dane a za 
oneskorené úhrady jednotlivých splátok.  

2. Dane za špecifické služby  53 590 

2.1      Da� z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov 7 500 

• ro�ný predpis 7 300 



• nedoplatky po lehote splatnosti 200 

Návrh rozpo�tu na rok 2002 vychádza z ro�ného predpisu vo výške 7 300 tis. Sk 
a nedoplatkov po lehote splatnosti, ktoré predstavujú predpokladané príjmy z exeku�ných 
príkazov a na základe výziev na zaplatenie poplatku.  

2.2    Da� za užívanie verejného priestranstva 5 920 

Príjem z dane za užívanie verejného priestranstva je plánovaný v �iastke 5 920 tis. Sk 
v nasledovnej štruktúre : 

• osadenie skladacích garáží 70 

• umiestnenie predajných zariadení,sedenia,technicko-zábavných zariadení, 
prenosných reklamných zariadení 

580 

• rozkopávky komunikácií a zelene 120 

• umiestnenie stavebného materiálu, ve�kokapacitných  kontajnerov, lešenia 150 

• do�asné parkovanie vozidiel na vyhradenom priestore verejného priestranstva a trvalé 
parkovanie mimo stráženého parkoviska 

5 000 

2.3    Da� za psa 1 000 

U dane za psa nie je o�akávaná výraznejšia zmena v po�te da�ovníkov, preto príjem je rozpo�tovaný na 
úrovni príjmu roku 2001.  

2.4    Da� z reklamy 750 

Návrh rozpo�tu vychádza z o�akávaného príjmu roku 2001. Z celkovej rozpo�tovanej �iastky je 
vo výške 700 tis. Sk predpokladaný príjem z ro�ného predpisu a  50 tis. Sk predstavujú 
nedoplatky po lehote splatnosti. 

2.5    Da� za zábavné hracie prístroje 50 

Príjem je plánovaný na úrovni roku 2001. 

2.6    Da� zo vstupného  90 

Príjem zo vstupného predstavuje o�akávaný odvod zo vstupného z diskoték a tane�ných zábav. 
Plánovaný je na úrovni roku 2001. 

2.7    Da� za ubytovaciu kapacitu 20 

Da� za ubytovaciu kapacitu platí v sú�asnosti jeden da�ovník v závislosti od po�tu lôžok, 
podliehajúcich zdaneniu. 

2.8    Da� za zne�is�ovanie ovzdušia 60 



Da� za zne�is�ovanie ovzdušia je vyrubovaná prevádzkovate�om malých zdrojov po splnení ich 
ohlasovacej povinnosti. Rozpo�et je plánovaný na úrovni rozpo�tu roku 2001. 

2.9    Poplatok za zber,a zneškod�ovanie komunálnych  odpadov a drobných stavebných 
odpadov  

38 200 

Od 1.7.2001 nadobudol ú�innos� zákon �. 223/2001 o odpadoch. V zmysle § 39 ods. 6 uvedeného 
zákona ako aj v zmysle zákona �. 544/1990 v znení noviel bude mesto vybera� nový poplatok za 
zber, prepravu a zneškod�ovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov od 
fyzických i právnických osôb, produkujúcich tento odpad. Rozpo�tovaný príjem vychádza zo 
sadzieb poplatku navrhovaných vo Všeobecno-záväznom nariadení mesta o poplatku za zber, 
prepravu a zneškod�ovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov predkladanom 
na schválenie sú�asne s návrhom rozpo�tu d�a 11.12.2001.  

3. Správne poplatky 8 500 
• poplatok za vydanie rozhodnutí o povolení prevádzkovania výherných 

prístrojov 
7 600 

Príjem je limitovaný uznesením MZ �. 489/2001, ktorým je stanovený maximálny po�et 
výherných prístrojov 190. 

• správne poplatky za úkony vykonávané v zmysle zákona �. 145/1995 
Z.z. 

900 

V �iastke 900 tis. Sk sú plánované správne poplatky za úkony vykonávané Mestským úradom 
v Trnave v zmysle zákona �. 145/1995 Z.z. 

4. Poplatok za uloženie odpadu 1 000 

Poplatok je vyberaný v zmysle zákona �. 327/1996 Z.z. pod�a množstva uloženého odpadu na 
skládke KO. 

5. Pokuty 900 

V �iastke 800 tis. Sk je predpokladaný príjem z blokových pokút ukladaných pracovníkmi 
Mestskej polície a v �iastke 100 tis. Sk z pokút za miestne priestupky, ukladaných Okresným 
úradom v Trnave. 

II. Výnosy z majetku mesta 25 140 

1. Nájomné 7 000 

Nájomné je rozpo�tované v dvoch podpoložkách. V prvej sú predpokladané príjmy z nájomného 
z pozemkov, na ktorých sú na základe stavebného povolenia umiestnené predajné stánky. 
V druhej podpoložke je plánovaný príjem z prenájmu po�nohospodárskej pôdy, pozemkov pod 
garážami, reklamami a na záhrady . Výška príjmu z nájomného je rozpo�tovaná na základe 
uzatvorených zmlúv s nájomcami .  

• nájomné za pozemky pod predajnými stánkami 3 000 



• nájomné za ostatné pozemky  4 000 

2. Príjmy z predaja majetku 0 

(vi� kapitálový rozpo�et) 

 
 
 
 
 

16.2 Rozvojové programy  300 

Neinvesti�né výdavky 300 

V položky neinvesti�né výdavky sú financované výdavky súvisiace s realizáciou investi�ných 
akcií ako fotografie, repro práce, odborná literatúra, expertízne posudky a pod. 

16.3 Obnova kultúrnych pamiatok  0 

(vi� kapitálový rozpo�et) 

II. PE�AŽNÉ OPERÁCIE 31 350 

1. Dlhová služba 27 450 

V rámci dlhovej služby sú rozpo�tované finan�né prostriedky na splátky úverov a úrokov 
v zmysle uzatvorených úverových zmlúv. 

2. Ú�elová finan�ná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie 
skládky  

3 900 

V  zmysle § 22 zákona �. 223/2001 o odpadoch bude mesto povinne vytvára� ú�elovú finan�nú 
rezervu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzavretí. 

Finan�ná rezerva je rozpo�tovaná vo výške rozdielu medzi získanými príjmami za zber, prepravu 
a zneškod�ovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, ktoré sú uvedené 
v príjmovej �asti rozpo�tu v položke I./2.9 a výdavkom na zber, prepravu a zneškod�ovanie 
komunálnych odpadov, ktorý je rozpo�tovaný vo výdavkovej �asti rozpo�tu v položke I./15.10. 

III. GRANTY 2 000 

1. Dotácie a dary 2 000 

Plánované výdavky na dotácie a dary pre neziskové organizácie, špeciálne skupiny ob�anov, 
mládeže, športovcov a jednotlivcov, ktoré sú poskytované v súlade so Všeobecno-záväzným 
nariadením �. 136.  

IV. VÝDAVKY NA PRÍSPEVKOVÉ 
ORGANIZÁCIE 

43 235 



Mesto Trnava je zria�ovate�om troch príspevkových organizácií, ktoré sú na rozpo�et mesta 
napojené prostredníctvom finan�ného príspevku. Na ich bežné výdavky je v rozpo�te plánovaný 
finan�ný príspevok nasledovne : 

1. Stredisko sociálnej starostlivosti 31 420 

(vi� príloha �. 1) 

2. Správa kultúrnych a športových zariadení 
mesta Trnava 

11 815 

(vi� príloha �. 2) 

3. Správa mestského majetku 0 

(vi� príloha �. 3) 

  

BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU       266 668  



KAPITÁLOVÝ ROZPO�ET 

Kapitálové príjmy 

I. MIESTNE DANE A POPLATKY 0 

(vi� bežný rozpo�et) 

II. VÝNOSY Z MAJETKU MESTA 12 000 

1. Nájomné  0 

(vi� bežný rozpo�et) 

2. Príjem z predaja majetku 12 000 

Predpokladaný príjem z predaja majetku mesta na základe nových žiadostí bez uznesení 
MZ : 

predaj pozemkov pod garážami            30  
predaj pozemkov na �ulenovej ul. /predzáhradky/                 30 
predaj pozemkov v k. ú. Modranka – ul. I . Krasku                 40 
predaj pozemkov v lokalite Pažitný mlyn           2 700 
predaj pozemkov na ul. Vl. Clementisa                300 
predaj pozemku na Markovi�ovej ul.    300 
predaj pozemku na Vajanského ul.      175 
predaj pozemku na ul. B. Smetanu      100 

Iný možný predaj :       8 325  

pozemky v lokalite Medzihájpozemky v k. ú. Zelene� 
pozemky na Hlbokej ul.  
pozemky na Františkánskej ul. 
nehnute�nos� Hviezdoslavova �.6 
nehnute�nos� Štefánikova �. 29 

3. Príjem z finan�ného hospodárenia 0 

(vi� bežný rozpo�et) 

4. Ostatné výnosy z majetku mesta 0 

(vi� bežný rozpo�et) 

5. Ostatné príjmy 0 

(vi� bežný rozpo�et) 

III. PREVODY Z MIMOROZPO�TOVÝCH 
FONDOV 

31 000 

1. Prevod z rezervného fondu 0 



(vi� bežný rozpo�et) 

2. Prevod z fondu rozvoja bývania 31 000 

V súlade so zásadami tvorby a použitia fondu rozvoja bývania budú finan�né prostriedky 
použité na financovanie rekonštrukcií a opráv miestnych komunikácií, budovanie 
parkovísk a na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia. 

IV. PODIELOVÉ DANE 0 

(vi� bežný rozpo�et) 

V. CUDZIE ZDROJE  152 100 

1. Príspevok od Národného úradu práce na pracovníkov, vykonávajúcich 
verejno-prospešné práce 

0 

(vi� bežný rozpo�et) 

2. Granty 21 620 

• Dotácie na nájomný bytový dom s vybavenos�ou na Františkánskej 
ulici  

11 570 

• Dotácia z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvojaSR na stavbu  9 840 

• Dotácia z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvojaSR na technickú 
infraštruktúru 

1 650 

Mesto v novembri 2001 podalo žiados� o dotáciu na Ministerstvo výstavby a regionálneho 
rozvoja SR na financovanie stavby nájomných bytov na Františkánskej ulici o 20 b.j. 
a zárove� na technickú infraštruktúru k týmto nájomným bytom. Realizácia stavby bola 
za�atá v roku 2001. 

• Dotácia zo Štátneho fondu rozvoja bývania SR na stavbu  80 

Mesto sa uchádza o nenávratný príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania na stavbu 
jedného dvojizbového bezbariérového bytu pre zdravotne postihnutých ob�anov. 

• Dotácia z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na technickú 
infraštruktúru k MK Františkánska 

1 
430 

Mesto sa uchádza o dotáciu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na 
technickú infraštruktúru k MK Františkánska. 

2.3 Príspevok z fondu Phare na kanalizáciu 
Modranka 

3 620 



Mesto sa ešte v roku 2000 úspešne uchádzalo o príspevok Phare v rámci Enviromentálnej 
grantovej schémy. �erpanie príspevku nie je �asovo vymedzené. Vzh�adom k  posunu 
prác je uvažované s jeho �erpaním v roku 2002. 

2.4 Dotácia na rekonštrukciu atletického 
štadióna Slávia 

5 000 

Rekonštrukciu atletického štadióna Slávia je v rozpo�te plánované financova� �iasto�ne 
z dota�ných prostriedkov. Mesto sa bude uchádza� o dotáciu a akcia bude realizovaná len 
v prípade jej získania.  

 


