
Bežný rozpočet mesta Trnava 
na rok 2003 

                                                                                                                    v tis. Sk 
                                                                                           Pôvodný   Skutočnosť  Aktualizovaný 
                                                                                           rozpočet         k 30.6.         rozpočet 
 
I.       MIESTNE DANE A POPLATKY                      132 310          71 207     134 743 
 
1.      Daň z nehnuteľností                         76 590         39 553       79 590 
 
            Daň z pozemkov                           7 820           3 350          7 960 
  
            ročný predpis                 7 400            3 130         7 422    
            nedoplatky po lehote splatnosti                             340               220            418   
            penále                       80                 -               120 
 
            Daň zo stavieb                        67 800          35 352        70 730  
 

  ročný predpis               65 600          34 096        66 330 
            nedoplatky po lehote splatnosti                        1 780             1 240          3 820 
            penále                   420                  16             580 
 
             Daň z bytov                                   970                 851             900 
           
             ročný predpis          970               851             900 
 

K 30.6.  predstavoval príjem z dane z nehnuteľnosti  39 553 tis. Sk,  čo 
predstavuje 52 % ročného rozpočtu.  
 
Celkový ročný predpis bol k 30.6.naplnený vo výške 38 077 tis. Sk. Príjem 
predstavuje prvé dve splátky DZN,  splatné v 1. polroku. 
Ročný predpis je  upresnený na základe podaných daňových priznaní 
fyzických a právnických osôb a skutočne vyrubenej dane v zmysle 
schválených sadzieb. Do rozpočtu na rok 2003 neboli tiež zahrnuté tie 
právnické osoby, ktoré sú v konkurze. Odpredaním majetku právnických 
osôb v konkurze vznikli nové  subjekty, ktorým vznikla povinnosť platby dane. 
Z uvedených dôvodov je v aktualizácii zvýšená položka ročný predpis o 3 
000  tis. Sk. 
 
Príjem z nedoplatkov po lehote splatnosti predstavoval k 30. 6. čiastku  1 460 
tis. Sk. V aktualizácii je navrhované zvýšenie o 2 118 tis.Sk, nakoľko do 
rozpočtu príjmov prešla časť  4. splátky dane z nehnuteľností splatnej v roku 
2002 niektorých právnických a fyzických osôb, so zaplatením ktorej  bolo 
počítané v  roku 2002.   
 
Penále bolo k 30. 6. uhradené v čiastke  16 tis. Sk. Nízke  plnenie bolo z 
dôvodu, že penále, ktoré bolo vyrubené daňovníkom v roku 2003, je splatné 
až v druhom polroku. 

hované zvýšenie o 200 tis. Sk, nakoľko v druhom 
polroku  2003 mesto pristúpi k penalizovaniu fyzických a právnických osôb 
z neuhradenej dane z nehnuteľností a z oneskorených úhrad jednotlivých 
splátok. 
 

V aktualizácii je navr
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Položka daň z bytov je v aktualizácii znížená o sumu  70 tis. Sk. Zníženie je 
spôsobené tým, že prevodom bytov do osobného vlastníctva podľa zákona 
č.182/93 Z.z. sa byty, ktoré boli v roku 2002  v správe Správy mestského 
majetku a Bytového družstva a daň z nich bola vyrubovaná sa odpredajom 
do osobného vlastníctva  v zmysle zák. č. 317/1992 Zb. v znení noviel 
dostali v roku 2003 do režimu oslobodenia v zmysle zákona. 
 

2. Dane za špecifické služby                           44 370 21 842 43 131
 
2.1 Daň z predaja alkoholických nápojov a   

tabakových výrobkov 
        5 700 2 590 5 700

 
 ročný predpis                                            5 500 2 426 5 500
 
 nedoplatky po lehote splatnosti                200 164 200
 

Daň z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov je vyrubovaná 
na základe štvrťročne podávaných daňových priznaní.  V prvom polroku boli 
uhradené prvé dve splátky dane. Vyššie plnenie u nedoplatkov po lehote 
splatnosti bolo z dôvodu príjmov z uplatnených exekučných konaní na zrážku 
z účtov  v peňažných ústavoch a zrážok zo mzdy. 

 
2.2 Daň za užívanie verejného         8 280 2 949 6 840

priestranstva                    
 
 parkovanie v CMZ                           7 400         2 749     6 000
 

Pôvodný rozpočet príjmu za parkovanie CMZ vychádzal z medziročného 
trendu rastu príjmov za predchádzajúce roky. Podľa skutočného vývoja za 
9.mesiacov roka, aj keď je príjem vyšší ako v rovnakom období minulého 
roka, nie je predpoklad naplnenia objemu plánovaného na tento rok. Preto je 
v aktualizácii rozpočtu navrhované zníženie príjmu.  V septembri 2003 bol 
vykonaný dopravný prieskum, na  základe ktorého budú prijaté a vykonané 
organizačné a technické opatrenia s cieľom zvýšenia príjmov v budúcich 
rokoch. 

 
 umiestnenie predajných zariadení, 

záhradného sedenia, technicko-
zábavných zariadení, prenosných 
reklamných zariadení 

           580            106 670

 
Pri tvorbe rozpočtu  bol uvažovaný príjem za umiestnenie predajných zariadení 

počas Vianočných trhov vo výške 500 tis. Sk. Tento príjem je v súčasnosti 
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upresnený na 560 tis. Sk (rozpočet Vianočných trhov je predkladaný na MZ 

súčasne s aktualizáciou).  

V čiastke 80 tis. Sk bol plánovaný príjem za užívanie verejného priestranstva 
počas roka. Na  základe aktuálneho vývoja je navrhované navýšenie o  30 tis. 
Sk.  

 
 rozkopávky komunikácií a zelene            150              35 70
 umiestnenie stavebného materiálu            150              59 100
 

Rozpočet v týchto položkách bol stanovený odhadom, nakoľko výška dane je 
závislá od počtu podaných žiadostí na rozkopávky resp. na umiestnenie 
stavebného materiálu. Vzhľadom na skutočný vývoj je príjem v oboch 
položkách aktualizovaný.  

 
2.3 Daň za psa                                                        1 000 881 1 000
 

V prvom polroku bola uhradená daň vo výške 881 tis. Sk od  2 555 
registrovaných daňovníkov. Ďalšie plnenie je očakávané v priebehu druhého 
polroka od nových majiteľov psov a z vymáhania nedoplatkov. 

 
2.4 Daň z reklamy                                           1 100 820 1 300
 

Vyšší príjem v prvom polroku bol dosiahnutý zlepšením platobnej disciplíny 
daňovníkov a zvýšeným záujmom o reklamu v meste. Z toho dôvodu je 
navrhované zvýšenie rozpočtu. 

                               
2.5 Daň za zábavné hracie prístroje                       90 51 90
 

V prvom polroku bola uhradená daň vo výške 51 tis. Sk. 
                               
2.6   Daň zo vstupného                                              90 24 90

 
Naplnenie príjmu je očakávané v druhom polroku. 

                               
2.7 Daň za ubytovacie kapacity                             20 20 20
 

Daň bola uhradená v 1. polroku  v plnej výške. 
 
2.8 Daň za znečisťovanie ovzdušia                         60 48 60
 

Daň za znečisťovanie ovzdušia je vyrubovaná prevádzkovateľom malých 
zdrojov po splnení ich ohlasovacej povinnosti. 

    

6-2/1/25 



Bežný rozpočet mesta Trnava 
na rok 2003 

                                                                                                                    v tis. Sk 
                                                                                           Pôvodný   Skutočnosť  Aktualizovaný 
                                                                                           rozpočet         k 30.6.         rozpočet 
 
 
 
                           
2.9 Poplatok za zber, prepravu 

a zneškodňovanie komunálneho 
odpadu 

  26 600 13 028 26 600

 
Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu je 
uhrádzaný fyzickými a právnickými osobami  v zmysle VZN č. 189 v 
mesačných, štvrťročných i ročných splátkach.     

                               
2.10 Poplatok za jadrové zariadenie 1 430 1 431 1 431
 

Poplatok za umiestnenie jadrového zariadenia bol uhradený Slovenskými 
elektrárňami Jaslovské Bohunice  v zmysle zákona č. 560/2001 Z.z. vo 
vyrubenej  čiastke 1 431 tis. Sk. 

 
3.  Správne poplatky                                     9 400 8 708 9 700
                               
    Správne poplatky za vydanie 

rozhodnutí o povolení  prevádzkovania  
výherných prístrojov 

        7 600 7 618 7 630

 
V zmysle uznesenia č. 489/2001 je v Trnave povolený maximálny počet 
výherných prístrojov 190. Za rozhodnutia o povolení ich prevádzkovania bolo 
uhradené 7 600 tis. Sk a za dodatky k rozhodnutiam 18 tis. Sk. Rozpočet je 
aktualizovaný o predpokladaný ročný príjem za vydanie dodatkov 
k rozhodnutiam v čiastke 30 tis. Sk. 

                               
    Správne poplatky za úkony 

č.145/1995 Zb. 

        800 501 1 000
vykonávané  v zmysle zákona 

 
Na základe zákona č. 145/1995 Zb. boli v 1. polroku uhradené správne 
poplatky  501 tis. Sk.  Vzhľadom na aktuálny vývoj je navrhované zvýšenie 
príjmu o 200 tis.Sk. 

                               
    Správne poplatky za úkony matriky         600 370 670
 

Správne poplatky za osvedčovanie listín a podpisov  na listinách a za 
matričnú agendu k 30.6. 2003 boli uhradené v čiastke 370 tis. Sk. Vzhľadom 
k aktuálnemu vývoju je navrhované zvýšenie príjmu o 70 tis.Sk.  

 
 
 
 
              

Správne poplatky za úkony stavebného 
úradu 

        400 219 400
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V rámci prechodu kompetencií zo štátnej správy na samosprávu bol od
1.1.2003 na  mesto Trnava prenesený výkon stavebného úradu. Za  úkony 
stavebného úradu získalo mesto v 1. polroku správne poplatky vo výške 219 
tis. Sk.  Uhradené boli správne poplatky za podanie žiadosti o stavebné 
povolenie,  o dodatočné povolenia stavby, zmenu užívateľa stavby, 
odstránenie stavby a pod.    

                               
4. Poplatok za uloženie odpadu                    1 000 419 1 000
 

Poplatok za uloženie odpadu vyberá .A.S.A. Trnava v zmysle zákona č. 
327/96 Z.z. o poplatkoch. Poplatok je platený za dovezené a uložené 
množstvo odpadu na skládku odpadu, ktorá je majetkom mesta.  

               
5. Pokuty                                                           900 666 1 200
 

Za  pokuty uložené mestskou políciou v blokovom a priestupkovom konaní 
bolo v 1. polroku uhradené 590 tis. Sk, za pokuty uložené v stavebnom 
konaní 44 tis.Sk a za miestne priestupky, ukladané Okresným úradom 
v Trnave bol príjem 32 tis. Sk. Vzhľadom na aktuálny vývoj je príjem 
navrhované zvýšiť  o 300 tis. Sk. 

                               
6. Finančná náhrada za výrub stromov            50 19 122
 

V čiastke 19 tis. Sk bola v zmysle zákona č. 287/1994 Z.z.  zaplatená 
finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty drevín, na ktoré mesto 
vydalo súhlas na výrub. Príjem je aktualizovaný na základe uhradených 
čiastok do konca augusta. 

          
II. VÝNOSY Z MAJETKU MESTA              26 000 18 749 30 500
 
1.   Nájomné                                             6 000 3 552 6 000
 
    nájomné za pozemky pod predajnými     

stánkami 
     3 000 1 522 3 000

 
 nájomné za ostatné pozemky    

a nebytové priestory 
     3 000 2 030 

 
 

3 000

V 1.polroku bolo uhradené nájomné za pozemky pod predajnými stánkami 
v čiastke 1 522 tis. Sk, nájomné za ostatné pozemky (pod garážami, 
reklamnými zariadeniami, prenájom poľnohospodárskej pôdy) bolo uhradené 
v čiastke 1998 tis. Sk a v čiastke 32 tis. Sk bolo uhradené nájomné za 
nebytové priestory. 

 
 
 

2. Príjem z predaja majetku                                       
 

(viď kapitálový rozpočet) 
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3. Príjem z finančného hospodárenia 2 000 1 673 2 300
 

Príjem  z finančného  hospodárenia  mesta  v  1. polroku  predstavoval 
čiastku 1 673 tis. Sk, z toho dividendy za  akcie PKB a.s. vo vlastníctve 
mesta boli 701 tis. Sk  a úroky z ukladania voľných finančných  prostriedkov 
na viazané vklady boli 972 tis. Sk. Vzhľadom k aktuálnemu vývoju je príjem 
zvýšený o 300 tis.Sk. 

 
4. Príjem zo skládky komunálneho 

odpadu 
15 000 10 200 18 000

 
Výška príjmu je závislá od množstva a druhu ukladaného odpadu. 
Vzhľadom na skutočný príjem  v  1. polroku  je rozpočet navrhované zvýšiť 
o 3 000 tis. Sk. 

 
5. Ostatné príjmy 3 000 3 324 4 200
 
     z kultúrnej činnosti mesta  

 
(vstupné z koncertov, za 
sprievodcovskú činnosť, za predaj 
propagačného materiálu) 

        270 114 250

 
     za poskytnutie dát z technickej mapy           50 0 

 
0

 mesta od správcov inžinierskych sietí 
 

Nakoľko v roku 2003 nebola podpísaná zmluva so správcami inžinierskych 
sietí, nebude plánovaný príjem naplnený. 

                                                                                                                     
            
   

 za tlač  výrezov z technickej mapy         
 mesta 
 

          100  
       

33               70

Tlač výrezov je  uskutočňovaná na základe požiadaviek fyzických alebo 
právnických osôb. Na základe skutočne dosiahnutého príjmu v 1. polroku  je 
v aktualizácii navrhnuté zníženie príjmu na 70 tis. Sk.   

                           
     výťažok z prevádzkovania stávkových            400 190 400

  hier na území mesta 
 
 
                               

     zisk z TTJ 2002 a 2003      2 000 1 494 1 834
 

Príjem v tejto položke je aktualizovaný nasledovne : 
žitie -  uznesením MZ č. 17/2003 bol schválený zisk z TTJ 2002 na pou
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   v rozpočte roku 2003 v čiastke 1 494 tis. Sk     
isku TTJ 2003 vo 

   výške   50 tis. Sk na   vianočný koncert starej hudby v Trnave  
- v čiastke 290 tis. Sk je navrhované použitie zisku TTJ 2003 na 
financovanie 

rhov je 
   predkladaný na rokovanie MZ v rovnakom termíne ako aktualizácia 
   rozpočtu) 

- uznesením MR č. 114/2003 bolo schválené použitie z

   časti výdavkov  Vianočných trhov 2003 (Rozpočet Vianočných t

           
     ostatné príjmy         180 380 418
 

V tejto položke boli v prvom polroku získané príjmy z dobropisov, za 
umiestnenie propagačných panelov a uverejnenie informácií v Novinkách 
z Radnice,  za  náhodné služby za úhradu  a pod.  

                    
     úhrady pohľadávok z roku 2002   0 577 577
 

V čiastke 577 tis. Sk boli uhradené pohľadávky z roku 2002 firmou A.S.A. 
spol. s. r.o. za práce pre mesto vykonané na základe objednávky. 

 
     úhrada nákladov za poskytované  

 súvisiace s údržbou  komunikácie, 
 zelene  a verejného osvetlenia    

0 114 229
 služby na autobusovej stanici,  

 
Výdavok je do rozpočtu doplnený  na základe uzatvorenej zmluvy so SAD, 
a.s..   

 
     refundácia výdavkov súvisiacich   

 s presunom agendy z Okresného  
 úradu na mesto za rok 2002 

0 422 422

 
Na výdavky súvisiace s presunom agendy z Okresného úradu na mesto na 
zabezpečenie činnosti na úseku školstva, zdravotnej starostlivosti a ochrany 
prírody  za rok 2002 boli mestu Trnava poukázané finančné prostriedky –
decentralizačná dotácia na základe vzájomne odsúhlasených delimitačných 
protokolov až v roku 2003  v čiastkach na školstvo 374,4 tis. Sk, na ochranu 
prírody 47,3 tis. Sk a na zdravotníctvo 0,3 tis. Sk. 

     
 
 
 
III.  PREVODY Z MIMOROZPOČTOVÝCH 

FONDOV       
     5 200 1 510 5 200

 
1. Prevod z rezervného fondu                              5 200 1 510           5 200
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V zmysle uznesenia MZ č. 61/2003 boli v 1.polroku  v čiastke 1 438 tis. Sk 
prevedené finančné prostriedky pre rozpočtové organizácie mesta 
(základné školy a Domov dôchodcov) a v čiastke  72 tis. Sk finančné 
prostriedky na projekt Ecocity. Ostatné prostriedky budú použité v súlade 
s rozpočtom v 2.polroku. 

                               
2.   Prevod z fondu rozvoja bývania                
 

(viď kapitálový rozpočet) 
                            
 
IV.  PODIELOVÉ  DANE                               160 000 74 903 150 000
             

Navrhované zníženie rozpočtových príjmov z podielových daní vyplýva zo 
skutočného príjmu za obdobie január až september 2003. Výpadok príjmov 
je  u   dani z príjmov právnických osôb, kde  za  9 mesiacov  bol príjem  o 
16 000  tis. Sk nižší ako v rovnakom období minulého roka. 
 

    Daň z príjmu fyzických osôb 97 000 50 887 100 000
 
    Daň z príjmu právnických osôb 47 000 13 094 34 000
 
     Cestná daň 16 000 10 922 16 000
 
 V.           TRANSFERY A GRANTY                                  700          1 233            5 
861         
                               
 Transfer od Národného úradu práce               500              68           1 450

 na  pracovníkov vykonávajúcich VPP    
 

V súvislosti s prípravnými prácami pri výstavbe  automobilky  Peugeot 
Citroen prijalo mesto Trnava od 1. 7. 2003 na dobu 4 mesiacov 51 
pracovníkov z Národného úradu práce. Výdavky na pracovníkov sú 
rozpočtované na 1 700 tis. Sk,  Národný úrad práce refunduje vyplatené 
mzdy a odvody v čiastke 1 450 tis. Sk.  

  
 
 Grant na  projekt Ecocity         200 0 260
 

Mesto Trnava je účastníkom medzinárodného projektu Ecocity 
financovaného z programu „Piaty rámcový program Európskej únie“. Projekt 
je zameraný na riešenie urbanistických a dopravných požiadaviek kladených 
na sídla. Dotácia je očakávaná v druhom polroku. 

       
 Transfer z Ministerstva vnútra SR na 0 13 13

vojnové hroby 
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Na základe žiadosti o dotáciu získalo mesto Trnava finančné prostriedky na 
zabezpečenie, udržiavanie a starostlivosť o vojnové hroby podľa zákona č. 
441/2002 . 

 
 Transfer z fondu Pro Slovakia na 

Dobrofest 
0 0 50

 
Na akciu Dobrofest mesto získalo grant  zo štátneho fondu Pro Slovakia 
v čiastke 50 tis. Sk. 

 
 Transfer z fondu Pro Slovakia na 

Divadelné inšpiratívne vystúpenia 
0 0 20

 
Mesto získalo grant zo štátneho fondu Pro Slovakia v čiastke 20 tis. Sk. 

 
 Transfer z  Ministerstva financií SR na 0 0 1 610

návštevu Sv. Otca  Jána Pavla II. 
 

V septembri 2003 navštívila Slovensko jedna z najvýznamnejších osobností 
sveta – Svätý Otec Ján Pavol II. Na zabezpečenie prípravy návštevy
Svätého otca  v Trnave  schválila vláda SR  pre mesto Trnava  finančné 
prostriedky vo výške 1 610 tis. Sk. Celkové výdavky sú očakávané vo výške 
2 200 tis.Sk, vo výške 320 tis.Sk boli poskytnuté sponzorské príspevky 
a výdavky v čiastke 270 tis.Sk je plánované uhradiť z rozpočtových zdrojov 
mesta.  

 
 Grant z Vyšegradského fondu na 

Trnavskú bránu 
0 0 170

 
Na základe podanej žiadosti mesto získalo grant z Vyšegradského fondu na 
Trnavskú bránu v čiastke 170 tis. Sk.  Výdavky na organizovanie 
Medzinárodného folklórneho festivalu sú plánované vo výške 420 tis.Sk 
a ďalšími zdrojmi na financovanie sú získané sponzorské príspevky v čiastke 
120 tis.Sk a rozpočtové zdroje mesta v čiastke 130 tis.Sk. 
 

 Grant z  fondu Phare na projekt 
 „ Trnava sa otvára EÚ“ 

0 0 546

 
Na realizáciu projektu „Trnava sa otvára Európskej únii“ získalo mesto 13 tis. 
EUR, čo predstavuje cca  546 tis. Sk. Celkové výdavky na projekt sú 
predpokladané vo výške 730 tis. Sk. Na dofinancovanie projektu sú 
v rozpočte mesta viazané vlastné rozpočtové zdroje v čiastke 184 tis.Sk. 

 
 Transfer z Recyklačného fondu 

na separovaný zber 
               0              48                48

 
Na základe podanej žiadosti mesto získalo príspevok za vyseparované 
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množstvo spoplatnených komodít v roku 2002 podľa zákona č. 223/2001 Z. 
z. . Príspevok je určený na úhradu časti nákladov spojených so 
zabezpečením separovaného zberu, manipuláciou a dopravou na 
zhodnotenie komodít spoplatnených na základe zákona č. 223/2001  Z. z. 

               
 Granty vo forme sponzorských 

príspevkov : 
0 1 104 1 694

 
V prvom polroku mesto získalo  sponzorské príspevky v čiastke 1 104 tis. 
Sk, poukázané účelovo na : 

 
 • Spoločensko- kultúrne podujatia 

mesta 
• Trnavskú bránu 
• Trnavské dni  lásky, pokoja, 

• Aktivity pre mládež, na šport a 

• Na rozvoj školstva 

0

0
0

0

0

596 
 

120 
100 

 
250 

 
38 

596

120
100

250

38

porozumenia 

protidrogovú prevenciu 

 
V druhom polroku  boli mestu poukázané resp. prisľúbené sponzorské 
príspevky v čiastke 590 tis. Sk : 

   
 • Na Kultúrne leto  

• Na návštevu Sv. Otca 
0

0

0 
 

0 

270

320     Jána Pavla II. v Trnave 
                                       
VI. PRIJATÉ ÚVERY                                                   
               
              (viď kapitálový rozpočet) 
 
VII.         DECENTRALIZAČNÉ  DOTÁCIE                    82 598     159 396        282 
546 
 
 1. Decentralizačná dotácia na matriku                1 220 609 1 218
 

Decentralizačná dotácia bola mestu v 1. polroku  zaslaná v čiastke 609 tis. 
Sk. Na základe záväzného limitu decentralizačnej dotácie na rok 2003 je 
rozpočet spresnený. 

 
2. Decentralizačná dotácia na školy 60 000 148 037 258 533
                        
    • Dotácia na školy a  školské 

zariadenia s právnou subjektivitou     
   48 000 113 644 198 170

 
          • Dotácia na školy a školské       12 000       34 393        60 363 
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zariadenia bez právnej subjektivity    
 

V rámci reformy verejnej správy sa od 1. 7. 2002 uskutočnil prechod 
kompetencií štátu v oblasti školstva na mestá a obce. V rozpočte mesta 
bola na financovanie výdavkov škôl a školských zariadení v roku 2003 do 
príjmovej  časti  zaradená decentralizačná dotácia na bežné výdavky vo 
výške 60 mil. Sk. Táto suma predstavovala predpokladané výdavky len na 
prevádzkové náklady škôl a školských zariadení. V aktualizácii rozpočtu je 
táto suma navýšená o mzdy a odvody, poukazované mestu prostredníctvom 
Okresného úradu  a zároveň upresnená na základe posledných záväzných 
limitov oznámených mestu  Ministerstvom  financií SR. 

                               
3. Decentralizačná dotácia na Domov       10 800         5 919        12 217 

dôchodcov  
 

Na financovanie Domova dôchodcov bola mestu Trnava v prvom polroku 
poukázaná decentralizačná dotácia v čiastke 5 919 tis. Sk. 
Na základe záväzného limitu decentralizačnej dotácie stanoveného 
Ministerstvom financií SR je príjem v rozpočte upravený na 12 217 tis. Sk. 

 
4. Decentralizačná dotácia na         8 419         3 984           8 419

opatrovateľskú službu      
 

V zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností 
z orgánov štátnej správy na obce mesto od 1. 1. 2003 zabezpečuje 
poskytovanie opatrovateľskej  služby občanom mesta v súlade so zákonom 
č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci.  

prostriedkov za 1. – 3. štvrťrok je do 
rozpočtu doplnená dotácia v čiastke  8 419 tis. Sk. 
Na základe poukázaných finančných 

 
5. Decentralizačná dotácia na 

zabezpečenie činnosti na úseku 
stavebného poriadku 

1 351 455 1 351

 
6 Decentralizačná dotácia na 

zabezpečenie činnosti na úseku  
školstva 

718 359 718

 
V súvislosti s presunom agendy školstva a stavebného úradu z aparátu 
okresného úradu na  mesto je v rozpočte mesta na rok 2003 na základe 
delimitačných protokolov zaradená decentralizačná dotácia na zabezpečenie 
činnosti na úseku stavebného poriadku a decentralizačná dotácia na 
zabezpečenie činnosti na úseku školstva. 

 
7. Prídavky na deti 90 33 90
 

Na základe kompetencií zo štátnej správy na samosprávu v zmysle zákona 
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č. 281/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov prešla na mesto povinnosť 
výplaty prídavkov na deti a príspevku k prídavku na deti oprávnenej osobe 
v zmysle rozhodnutia o pozastavení ich výplaty z dôvodu neplnenia si 
povinnej školskej dochádzky.  Zákon nadobudol platnosť dňom 1. 4. 2003 
a za mesiace apríl, máj, jún boli mestu poukázané rodinné prídavky zo 
Sociálnej poisťovne a Okresného úradu 33 tis. Sk.  

 
VIII. Transfer zo ŠR SR na  financovanie 

obchodnej spoločnosti Trnavainvest 
s.r.o 

59 000 15 000 48 000

 
Slovenská republika, mesto Trnava a spoločnosť Citroen Automobiles S.A. 
uzatvorili dňa 15.1.2003 Zmluvu o investičnej spolupráci, ktorou sa 
Slovenská republika a mesto Trnava zaviazali vytvoriť zahraničnému 
investorovi podmienky pre výstavbu automobilov v lokalite Trnava –Juh. Za 
účelom prípravy lokality bola mestom Trnava uznesením MZ č.786/2002 
založená obchodná spoločnosť Trnavainvest s.r.o.. 
Na financovanie bežných výdavkov pri príprave lokality boli mestu 
v 1.polroku poskytnuté finančné prostriedky v čiastke 15 000 tis.Sk, ktoré 
boli následne poukázané konečnému príjemcovi – obchodnej spoločnosti 
Trnavainvest s.r.o. 

 
      
 
               Bežné príjmy spolu                     465 808      341 998    656 850 
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  I.          VÝDAVKY NA SAMOSPRÁVU                      207 584          96 201         229 251 

  
1.          Kultúra  7 820 3 700 9 076

                                         
1.1. Kultúrno - umelecké aktivity 2 810     1 945     4 046

             
   • Koncerty vážnej hudby 350 161 400
  

Výdavky boli čerpané  na Novoročný koncert Trnavského komorného orchestra, 
v spolupráci so ZUŠ M. Schneidra-Trnavského sa mesto podieľalo na 
organizovaní „Schneidrovej Trnavy“ v súťaži mladých adeptov tejto umeleckej 
školy. V rámci koncertov Trnavskej hudobnej jari boli usporiadané  4 koncerty 
za účasti našich i zahraničných umelcov. Výdavky boli čerpané na honoráre 
umelcov, prenájom priestorov, kvety, fotografie a propagáciu. Ďalej bol 
uhradený prenájom priestorov na koncert cirkevného zboru v sále SPŠT 
a prenájom za organ na koncert Musica Vocalis. Na základe uznesenia MR 
č.114/2003 bol zaradený do rozpočtu mesta projekt Bachovej spoločnosti na 
Slovensku na uskutočnenie vianočného koncertu starej hudby. Financovanie 
koncertu v čiastke 50 tis. Sk bude na základe uznesenia MR  z prostriedkov 
zisku TTJ 2003. 

  
    • Koncerty populárnej hudby 200           95              200

  
V čiastke  95 tis. Sk bol uhradený výdavok  na koncert známej slovenskej 
skupiny NO NAME.  

          
    • Kultúrne leto  250           62         520 

  
Ťažisko výdavkov v tejto položke je v 2. polroku. V 1. polroku bol uhradený 
výdavok za plagáty a v zmysle uzavretých zmlúv uhradená 50 %-tná záloha na 
technické zabezpečenie a ozvučenie koncertov.  V letnom období boli koncerty
v Bernolákovom sade, na nádvorí Radnice a na Trojičnom námestí. Na záver 
kultúrneho leta bol zorganizovaný veľký koncert s ohňostrojom na Trojičnom 
námestí, ktorý bol financovaný zo sponzorských príspevkov v čiastke 270 tis. 
Sk /Viď časť Príjmy, položka Granty/ a o túto čiastku je navrhovaná úprava 
rozpočtu.  

                 
    • Medzinárodný folklórny festival 

„Trnavská brána “ 
250            0          420

  
Festival sa uskutočnil v dňoch 22. až 24. augusta. Vzhľadom k tomu, že  mesto 
získalo na túto akciu  grant z Vyšegradského fondu 170 tis. Sk a sponzorské 
príspevky v čiastke 120 tis. Sk /Viď časť Príjmy, položka Granty/, je navrhované 
výdavok v aktualizácii upraviť na čiastku 420 tis. Sk, čo boli skutočné výdavky 
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na akciu. Z rozpočtových zdrojov mesta by tak boli uhradené výdavky v čiastke 
130 tis.Sk. 
 

        • Literárno - dramatické podujatia 100           16              100
  

Uskutočnili sa  štyri podujatia : v spolupráci s Hnutím  kresťanských pedagógov 
prezentácia tvorby  J. Pekarčíka a T. Holičku, s Literárnym klubom Trnava 
literárne pásmo  s názvom  Príjemné  chvíle  s poéziou  a  prózou a v 
spolupráci  s  Knižnicou  Juraja Fándlyho   dve Libriády s názvom Svet podľa 
žien  a Rozprávkový  kolotoč.   

                
    • Zvykoslovia 170           89              170
  

Z tradičných podujatí sa v 1. polroku uskutočnilo Pochovávanie basy, Vítanie 
jari a Stavanie mája. V rámci osláv MDD sa uskutočnil počas akcie Dobrofest 
Trnava 2003 aj kultúrny program pre deti s názvom Dobro pre deti, na ktorom 
vystúpila skupina Disco Jarka. Náklady boli čerpané na propagáciu  podujatí, 
honoráre umelcom, ozvučenie, kvety a fotografie.  

                 
    • Trnavské dni lásky, pokoja, 170             1              270

porozumenia 
  

Podujatie sa uskutočnilo v septembri. V prvom polroku bol len výdavok za 
farebné papiere na pozvánky. V rámci aktualizácie rozpočtu je navrhované 
zvýšenie rozpočtu v tejto položke o 100 tis.Sk, ktoré mesto získalo ako 
sponzorský príspevok  /viď časť Príjmy, položka V. Transfery a granty/. Tieto 
finančné prostriedky sú plánované na vydanie Zborníka z Trnavských dní 2003 
a publikácie Michala Lošonského  „Každý pošiel svojou stranou“.  

                 
    • Novoročný ohňostroj 100             1              100
  

 Uhradená bola platba za čistenie po odpálení ohňostroja na prelome rokov 
2002/2003.  

                 
    •     Dobrofest Trnava   800         800              850
  

 Finančné vyhodnotenie akcie je predkladané ako samostatný materiál do MZ. 
V rámci aktualizácie rozpočtu je výdavok navýšený o 50 tis. Sk, nakoľko mesto 
získalo grant zo štátneho fondu Pro Slovakia.  

           
    • Trnavské organové dni 150            0              150
        

 Podujatie sa uskutočnilo v 2. polovici augusta. 
  

    • Písanie kroniky 40           15                40
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 V prvom polroku bolo za písanie kroniky vyplatené 15 tis. Sk. 
                
 
  
    • Poplatky SOZA 30             2                30
  

V 1.polroku boli uhradené poplatky SOZA za koncerty THJ, slávnostné 
zasadnutia MZ v januári a za hudobnú produkciu v mestskom rozhlase. Ťažisko 
výdavkov je v druhom polroku. 

                 
    • Ostatné výdavky 200        703              796
  

Prekročenie rozpočtu v tejto položke je ovplyvnené výdavkami na kultúrno-
spoločenské podujatia mesta v čiastke 668 tis. Sk, ktoré boli vyfinancované 
v čiastke 596 tis. Sk sponzorskými príspevkami (Viď časť Príjmy, položka 
Granty). Finančné prostriedky z vlastných zdrojov mesta 72 tis. Sk boli použité 
v súlade s rozpočtom. 

sú zahrnuté neplánované výdavky na akcie, ktoré 
sa mimoriadne vyskytnú v priebehu roka. V I. polroku tu boli zahrnuté  výdavky 
za divadelné služby, honorár umelcom, kvety  a prenájom divadla na  konanie 
slávnostného zasadnutia MZ v januári a kultúrny program na podujatie VINO 
TIRNAVIA celkom v čiastke 35 tis. Sk. 

V položke „Ostatné výdavky“ 

                 
1.2. Kancelária Zdravé mesto 600         272              600

  
    • Zdravé mesto 250         136              250
  

Čerpanie bolo v zmysle plánu na úhradu členských poplatkov národnej siete 
zdravých miest. Medzi najzaujímavejšie zrealizované aktivity patria Deň 
narcisov, kde sa podarilo vyzbierať najvyššiu sumu v histórii jeho trvania 
v našom meste, Deň zeme a organizované boli kurzy zdravej výživy. 
Podporené boli projekty v rámci programu Zdravé mesto deviatim  subjektom 
v čiastke 70 tis. Sk.  

                 
    • Dni zdravia 2003 250         126              250
  

Do príprav tohtoročných Dní zdravia sa zapojil Štátny zdravotný ústav, 
Občianske združenie Život a zdravie, Fakultná nemocnica s poliklinikou, SZŠ 
a iné inštitúcie. V poradí 8. ročník sa zaradil medzi významné a úspešné 
podujatia mesta. Výdavky pozostávali z nákupu zdravotníckeho materiálu, 
propagácie, občerstvenia pre prípravný výbor podujatia, prenájmu a kultúrny 
program, honorárov za služby, montáž zastrešeného pódia a ochutnávky 
zdravej výživy formou recepcie.  

                 
    • Protidrogová prevencia 100           10              100
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V I. polroku bola poskytnutá iba jedna dotácia pre Špeciálnu ZŠ v rámci 
programu protidrogovej prevencie. Zostatok bude čerpaný na základe 
predložených a schválených projektov v 2. polroku. 

      
           

1.3. Vzdelávanie 120           60        120
  
    • Cyklus seminárov a kurzov  40 19         40
  

 V spolupráci s Kanceláriou Zdravé mesto sa v 1. polroku uskutočnili  kurzy 
zdravého životného štýlu a zdravej výživy. Súčasťou kurzu boli aj praktické 
ukážky spojené s prípravou a ochutnávkou jedál. Výdavky 19 tis. Sk boli 
čerpané na honoráre lektorom.  Mesto zorganizovalo bez finančných nákladov 
seminár pre pracovníkov Centra voľného času, Okresného úradu a Mestského 
úradu s názvom Spolu dokážeme viac alebo Viac hláv – viac nápadov, ktorého 
cieľom  bola vzájomná výmena skúseností, informácií a poznatkov ohľadom 
problematiky drogových závislostí.  

   
    • Výchova umením   40          13           40 
  

Z položky boli hradené aktivity ako: Stretnutie Heviklubov Slovenska (hosťom 
bol Daniel Hevier, súčasťou bola beseda a tvorivé dielne, kde si deti vyrábali 
malé darčeky),  výstavy fotoamatérov – Trnavský objektív (v poradí už 33. 
ročník súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Trnava, 
Piesťany a Hlohovec), 6. ročník výtvarnej súťaže žiakov Moja Trnava, ktorej 
hlavným cieľom bolo podporenie kreativity a fantázie detí, prehĺbenie vzťahu 
k rodnému mestu a prostredníctvom výtvarných prác stvárnenie svojich 
predstáv o ňom. Výdavky boli čerpané na materiál,  propagáciu a ceny pre 
víťazov.  

  
    • Spolupráca pri oslavách jubilejných 

výročí           
40          28 40

         
V spolupráci so štátnou správou, občianskymi združeniami a cirkevnými 
inštitúciami boli organizované akcie pri príležitosti významných štátnych 
sviatkov a výročí. Výdavky v 1. polroku boli čerpané na kvety, ozvučenie, 
propagáciu a vydanie príležitostnej poštovej známky. 
 Pri príležitosti 190. výročia smrti  Antona Bernoláka vyhlásil literárny klub 
literárnu súťaž v tvorbe poézie a prózy, ktorej vyhodnotenie bolo spojené 
s pietnou spomienkou na Antona Bernoláka.  
Pri príležitosti 80. výročia založenia Matice slovenskej sa uskutočnilo prijatie 
významných predstaviteľov a členov Matice a položenie venca pri pamätnej 
tabuli Štefana Moyzesa.  
Ďalšími akciami boli zhromaždenie občanov pri príležitosti 58. výročia 
oslobodenia mesta Trnava, 84. výročie smrti M. R. Štefánika, slávnostné 
zhromaždenie občanov pri príležitosti ukončenia 2. svetovej vojny spojené 
s pietnym aktom kladenia vencov. 
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1.4  Telovýchova a šport 850         213              850
  
    Trnavské športové hry 250          50             250
  

Komisia MZ pre mládež a šport v prvom polroku zorganizovala 6. ročník 
Trnavských športových hier. V 1. polroku bola poukázaná čiastka 50 tis. Sk 
Kalakagatii CVČ na technické zabezpečenie hier. Víťazné školy podľa 
umiestnenia obdržia finančné odmeny na nákup športového materiálu v 2. 
polroku. 

  
    Športové, telovýchovné a turistické akcie 600         163              600
  

Z položky bola vyčerpaná čiastka 163 tis. Sk na technické zabezpečenie 
športových akcií, nákup cien, občerstvenie, propagačné materiály, nájom 
a prepravu športovcov pri 17 športových akciách mestského charakteru. Pri 
ďalších cca 30 akciách mesto participovalo nepriamo nefinančným prispením. 
Z najvýznamnejších športových podujatí uvedieme Trnavský novoročný beh –
Memoriál L. Kmeča, Trojkráľová šestka, účasť starších dorastencov Trnavy na 
halovom futbalovom turnaji v partnerskom meste Zabrze (Poľsko), halové 
turnaje pre všetky vekové a výkonnostné skupiny futbalistov (Turnaj prípraviek , 
Memoriál P. Kubinu, Memoriál P. Valentoviča, Pohár Trnavského olympijského 
klubu), Trnavský pohárik v krasokorčuľovaní, Pohár mesta Trnava v plávaní, 
Vítanie  jari v maratónkach, Grand Prix Tyrnavia v tanečnom športe, Jarný beh 
trnavských stredoškolákov, účasť štvorčlennej štafety mesta Trnava 
v maratónskom behu v partnerskom meste Szombathely (Maďarsko), 
Challenge Day, Olympijský deň na pešej zóne, Maratón na kolieskových 
korčuliach, Trnava Cup vo futbale starších dorastencov, Nonstop cyklojazda 
Trnava – Rysy a ďalšie podujatia. 

  
1.5        Dotácie  3 310      1 170           3 330

  
 Školstvo a vzdelávanie 250 0 250
 Charita  200 45 200
 Zdravotne postihnutí 200 0 200
 Športové aktivity  500 0 500
 Aktivity mládeže 250 0 250
 Memoriál Ivana Hudeca 130 130 130
 Trnavský olympijský klub   20 0 20
 Grand Prix Tyrnavia v tanečnom športe     80 80 80
 Záujmová umelecká činnosť 250 75 250
 Lumen 2003 250 250 250
 Spevácke zbory na území mesta 300 300 300
 Trnavské zborové dni 200 0 200
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 Divadelné inšpiratívne vystúpenia 120 0 140
 Trnavský komorný orchester 130 90 130
 Trienále plagátu 380 200 380
 Ekológia a životné prostredie   50 0 50
 

Ťažisko čerpania už schválených dotácií z položiek ZUČ, charita, zdravotne 
postihnutí, športové aktivity, aktivity mládeže a školstva a vzdelávania sa 
presúva do 2. polroku, hlavne letných mesiacov. V rámci aktualizácie je 
zvýšená dotácia na  Divadelné inšpiratívne vystúpenia o čiastku 20 tis. Sk, ktorú 
mesto získalo ako grant zo ŠF Pro Slovakia.   

  
1.6        Spoluúčasť mesta na charitatívnych 130           40              130

podujatiach                           
  

V 1. polroku boli výdavky čerpané  na úhradu nájomného, výzdobu a ceny za 
najkrajšiu masku na Detskom maškarnom plese, ktorý bol organizovaný 
v spolupráci so Združením saleziánskej mládeže, ďalej za prenájom priestorov 
na podujatie Najkrajší koncert roka. Pri príležitosti Dňa matiek boli zakúpené 
kvety a občerstvenie pre obyvateľky Domova dôchodcov  na ul. T. Vansovej 
a prostredníctvom VMČ Modranka a Kopánka tiež pre staršie obyvateľky týchto 
častí mesta. Z príležitosti Medzinárodného dňa detí boli zakúpené sladkosti pre 
deti v detských domovoch na území mesta.   

   
2. Školstvo 1 000 21 1 000

             
    Rozvoj a modernizácia výchovno-

zariadeniach                                  

 450       0 
  

  

             450
vzdelávacích aktivít v školách  a školských 

  
Na základe predložených projektov budú z tejto položky  poskytované 
jednotlivým subjektom finančné prostriedky formou dotácií. Dotácie budú 
poskytnuté v 2. polroku. 

  
     Mestské prehliadky a súťaže v oblasti    50 

  
     0                50

mimoškolských aktivít               
  

Mesto Trnava získalo grant z fondu Phare na projekt „Trnava sa otvára EÚ“ (viď 
časť Príjmy, položka Granty). Podmienkou poskytnutia grantu bolo čiastočné 
financovanie projektu z vlastných zdrojov. V rámci tohto projektu bude mesto 
v 2. polroku financovať prehliadky a súťaže v oblasti mimoškolských aktivít 
v čiastke 40 tis. Sk  a v rámci iných projektov mesta v čiastke 10 tis. Sk. 

  
    Prázdninové školské dvory                           150  0              150
  

Výdavky na prázdninové školské dvory boli až v druhom polroku. 
  
    Výdavky na údržbu nehnuteľností                300            0              300
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 V rozpočtovanej čiastke boli zahrnuté  výdavky na riešenie prípadných 
havarijných situácií  v prevádzke škôl. Finančné prostriedky budú použité v 2. 
polroku. 

  
    Ostatné výdavky                                              50           21                50
  

Pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov sa uskutočnilo prijatie  zástupcov škôl 
a školských zariadení na Radnici, kde im boli okrem iného odovzdané 
upomienkové darčeky. K sviatku MDD boli zakúpené a odovzdané 
predškolským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je mesto, stavebnice pre deti 
na podporu  a  rozvoj  grafomotorických zručností.   

   
3. Komunikácia s verejnosťou  /Public 5 780      1 628           8 780

Relations/ 
 
    Cestovný ruch a propagácia mesta 

                                                            
• Medzinárodné výstavy cestovného ruchu 

2 420 
        

300 
             

        272 
 
          26 

   2 520
 

     300

 
V januári bol uhradený doplatok za účasť na výstave CR Regiontour Brno 2003 
a na ITF Slovakiatour Bratislava. 
Zostatok finančných prostriedkov v rozpočte bude použitý koncom roka na 
zálohové platby    k účasti mesta na výstavách CR v nasledujúcom roku podľa 
výberu MZ mesta Trnava. 

 
    • Program organizovaný Združením    30 

 
          0        30

   historických miest a obcí SR 
 

Výdavok bude čerpaný v druhom polroku.     
 
    • Aktivity mesta v rámci združenia 

   Malokarpatská vínna cesta         
        130 
 

       130      130

 
V 1. polroku bola zorganizovaná súťažná prehliadka vín z Trnavského regiónu 
spojená s výstavou. Akcia sa uskutočnila  v Dome kultúry v Trnave. Uhradené 
boli výdavky na občerstvenie, kancelárske potreby, prenájom priestorov, tlač 
pozvánok, fotoslužby, plakety, diplomy, reklamné predmety, výroba pohárov 
s logom, kultúrny program a služby hostesiek. 

 
  • Publikácia - Prechádzka starou 

   Trnavou 
        850 0       850

 
Publikácia je v štádiu spracovávania, realizácia bude v druhom polroku. 
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        • Prospekt Modranka   50           0        50
 

Prospekt je v štádiu spracovávania, realizácia bude v druhom polroku. 
 
 
        • Prospekt Trnavská novéna   50           0         50
                    

Prospekt je v štádiu spracovávania a bude realizovaný v druhom polroku.  
    

• Všeobecné informácie – príloha 
    sprievodcu 

 40          18 40 

 
Príloha sprievodcu s aktuálnymi údajmi bola vydaná v 1. polroku s nákladom 1 
500 kusov. Ďalší náklad bude vydaný v 2. polroku opäť s novými údajmi 
o akciách a kontaktoch v Trnave. 

 
        • Prospekty dominánt mesta v cudzích 240 

 
         0        0

   jazykoch  
 

Vzhľadom k aktuálnym potrebám iných propagačných materiálov (pohľadnicové 
skladačky o Trnave) je navrhované výdavok z rozpočtu 2003 vyradiť. 

  
        • Pohľadnicové skladačky o Trnave    0 0 240
 

Pri príležitosti návštevy pápeža Jána Pavla II. boli v 2. polroku z dôvodu 
zvýšeného dopytu neplánovane vydané pohľadnicové skladačky o Trnave v 
náklade 2 600 kusov, pohľadnicové skladačky o Trnave a katedrále sv. Jána 
Krstiteľa v rovnakom náklade  2 600 kusov, ďalej bol financovaný nákup máp 
Trnavy a vydanie pamätných mincí . 

          
    • Kalendár mesta                 200          0         200
 

Kalendár je v štádiu spracovávania, realizácia bude v druhom polroku 2003. 
                 
    • Záložky, pravítka              50            0          50
 

Jedná sa o publikačný materiál s informáciami o Trnave pre deti. Výdavok bude 
čerpaný v 2. polroku. 

                
    • Prospekt Stavebné slohy v Trnave         100            0        100
          

Prospekt je v štádiu spracovávania, vydaný bude v druhom polroku 2003.       
 
    • Nákup propagačného materiálu                         120         27         120
 

Výdavky na nákup propagačného materiálu o Trnave, CD, publikácie, aktuálne 
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materiály podľa ponuky. 
   
 
 
              
    • Reliéfne obrázky s motívmi mesta             50 40         50
 

Reliéfne obrázky s deviatimi motívmi mesta Trnava sú dodávané v priebehu 
roka na základe konkrétnych objednávok. 

                
    • Odmeny sprievodcom mesta Trnava                   30           16         30
 

Výdavky na sprievodcovskú službu v cudzích jazykoch a v slovenčine pre 
turistov navštevujúcich mesto boli čerpané v súlade s rozpočtom.  

                
    •   Poplatok za otváranie kostolov           90          15         90
 

V položke sú zahrnuté  náklady spojené so zabezpečovaním otvárania 
kostolov, za spotrebovanú elektrickú energiu a odmeny pracovníkom za 
zabezpečenie dozoru v kostoloch /Dóm sv. Mikuláša, Katedrála sv. Jána 
Krstiteľa, Kostol sv. Jakuba, Jezuitský kostol/. 

             
    •   Zborník zo seminára Dni            15            0        15

     európskeho dedičstva  
 

V druhom polroku bude vydaný zborník „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja  
č. 6“ v náklade 100 kusov. 

                
    •   Kurz pre sprievodcov mesta Trnava            30          0        30
 

Mesto Trnava pripravuje v spolupráci s Trnavskou univerzitou kurz sprievodcov. 
Realizovaný bude v 2. polroku. 

 
        •   Internetová stránka mesta v cudzích 

     jazykoch  
          30 
 

        0         30

 
V druhom polroku budú aktualizované fotografie a príslušné texty na 
internetovej stránke mesta Trnava. Budú to zábery na mesto od p. Tarábka, 
celkovo 27 pamiatok.  

 
        •   Prezentácia mesta pre cestovné 

     kancelárie a  touroperátorov  
15 

 
           0                15

 
Akcia  bude zrealizovaná v 2. polroku. 

 
        • Ortofotomapa – letecký snímok Trnavy    0             0              100
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V rámci propagačných materiálov je do rozpočtu zaradená ortofotomapa -
letecký snímok   mesta Trnava, ktorý je žiadaný  pri rokovaniach s investormi 
i pri turistických návštevách. 

              
 
 
   
  Výdavky na propagáciu mesta 2 200 958 2 850

 v médiách                     
 
     Mestská televízia 1 410         734           1 410
 

Pravidelné mesačné platby za prípravu a vysielanie spravodajstva o dianí 
v meste Trnava v zmysle uzatvorenej zmluvy s Mestskou televíziou Trnava, 
s.r.o. 

  
       Novinky z radnice   

 
 Tlač, papier, grafika, viazanie 

550 
 

480 

        224 
 
        209 

             550
 
             480

      
V  1. polroku boli zaplatené výdavky za  5 čísiel Noviniek z radnice.    

 
    Korektúry, spracovanie textov,  

   dohody s   prispievateľmi 
70           15                70

    
Výdavky v rozpočte sú na úhradu prepísania a ďalšieho spracovania podkladov, 
jazykové korektúry a symbolický autorský príspevok pre pravidelných 
prispievateľov. Dočerpanie položky je plánované v  2. polroku. 

        
     Rádio Forte 240             0                  0
 

Nakoľko Rádio Forte od novembra 2002 prestalo vysielať, výdavok nebude 
čerpaný. V čase tvorby rozpočtu 2003 nebola táto skutočnosť známa. 

      
     Propagácia  a reklama v iných 

médiách 
0             0              200

 
Do rozpočtu je navrhované zaradenie položky „ propagácia a reklama v iných 
médiách“, ktorej obsahom je financovanie propagácie mesta v iných 
komerčných a verejnoprávnych médiách a propagácie mestských 
a spoločenských aktivít  prostredníctvom iných vydavateľstiev a ostatných médií
na základe samostatných objednávok. Výdavky sú očakávané v  2. polroku.   

  
  Projekt pod názvom „Trnava sa 

otvára EÚ“  
0             0              690 
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Mesto Trnava získalo grant v rámci fondu Phare na realizáciu projektu 
zameraného na propagáciu mesta a všeobecnú informovanosť verejnosti 
o nových možnostiach vo veciach verejných v súvislosti so vstupom Slovenska 
do EÚ. Ide o aktivitu v rámci zlepšovania informovanosti verejnosti. Výdavky na 
projekt sú určené vo výške 730 tis. Sk, z toho získaný grant predstavuje 
hodnotu 546 tis. Sk. Z vlastných zdrojov mesta  budú financované výdavky 
v čiastke 184 tis. Sk, z toho 144 tis. Sk je rozpočtované v rámci tejto položky 
a 40 tis. Sk je rozpočtované v položke 2.Školstvo, Mestské prehliadky a súťaže 
v oblasti mimoškolských aktivít. 

                           
 Medzinárodné vzťahy                                 600      133       2 850
 
           Partnerské mestá  : 
 
      • Břeclav /Česká republika/                            20         7        20
 

Výdavky v 1. polroku boli čerpané na účasť na medzinárodnej prehliadke 
folklórnych súborov „Břeclavský máj 2003“ – uhradený bol príspevok na 
prepravu a poistenie liečebných nákladov. Z tejto položky bol tiež uhradený 
príspevok na prepravu športovcov do Trnavy pri Zlíne na volejbalový turnaj 
základných škôl.  

          
    • Portsmouth /Anglicko/ 30         0         30
 

V položke sú plánované výdavky na Vianočný turnaj v karate, ktorý sa 
uskutoční v decembri. Z položky bude hradené miestne prepravné, ubytovanie 
a stravné pre súťažiace družstvo z Porsmouthu. 

                               
    • St. Poelten /Rakúsko/  20          0         20
 

Konferencia sa uskutoční v druhom polroku. 
               
    • Szombathely /Maďarsko/ 30         8         30
 

V prvom polroku bola uhradená preprava a poistenie liečebných nákladov pre 6 
členné družstvo, ktoré reprezentovalo Trnavu na medzinárodnom Marathon 
Rellay Rigips v máji 2003. Ďalšie aktivity sa uskutočnia v druhom polroku.   

            
    • Varaždín /Chorvátsko/           30         0         30
 

V júli sa uskutočnil medzinárodný turnaj v atletike Ashli Kožara, na ktorom 
mesto Trnava reprezentovali športovci  AŠK Slávia Trnava.  

              
    • Zabrze /Poľsko/           40         12       70
 

Z tejto položky boli uhradené náklady spojené s prepravou futbalistov FC 
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Spartak Trnava na medzinárodný futbalový turnaj v Zabrze v roku 2002. Ďalšie 
akcie (turnaj mestských polícií v Zabrze) budú realizované v druhom polroku. 

          
 
 
       
    Ostatné neplánované akcie so 

zahraničnou účasťou 
        130          10       130

                
V položke sú plánované výdavky na  zahraničné aktivity mesta, ktoré nesúvisia 
s partnerskými mestami a nebolo možné ich vopred plánovať. V 1. polroku boli 
uhradené  náklady v súvislosti s ubytovaním a stravovaním súťažného družstva 
z partnerského mesta Zabrze  počas futbalového turnaja mestských polícií. 

                
    Zahraničné cestovné ostatné         160          76       130
 

V 1. polroku boli zrealizované služobné cesty do Českej republiky, Rakúska, 
Poľska, Maďarska, Švédska, Nemecka. 

               
    Tlmočenie a preklady           40       20       40
 

Tlmočenie a písomné preklady pre potreby mesta. 
                
    Výdavky na požiarnu súťaž obcí a miest s 

názvom Trnava 
        100        0       150

 
Požiarna súťaž sa mala pôvodne uskutočniť v Trnave pri Zlíne, ale v súvislosti 
s výročím mesta Trnava (765.výročie) bolo rozhodnuté  uskutočniť súťaž 
v našom meste. Z tohto dôvodu je navrhované zvýšenie rozpočtu  o výdavky na 
ubytovanie a stravu súťažiacich. 

                      
    Výdavky na návštevu pápeža  

Jána Pavla II. v Trnave 
0 0          2 200

        
Do aktualizácie rozpočtu je zaradený výdavok na zabezpečenie návštevy Sv. 
Otca v Trnave. Navrhovaná čiastka predstavuje  výdavky za prenájom 
veľkoplošných obrazoviek, montáž, demontáž,  ozvučenie sektorov a priľahlých 
ulíc, chemické WC, výzdobu, vlajky, čistiace práce, úpravu sektorov, technické 
zabezpečenie informačných centier, informačný systém a iné súvisiace 
výdavky. 

výdavkov získalo mesto finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu 
v čiastke 1 610 tis. Sk a sponzorské príspevky v čiastke 320 tis. Sk (viď časť 
Príjmy, položka Granty). Výdavky v čiastke 270 tis.Sk je navrhované uhradiť 
z rozpočtových zdrojov mesta. 

Na pokrytie 

         
     Spoločenské obrady a ocenenia mesta    

 
270 

 
        166 
 

             270
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Spoločenské obrady         
120 

 
          50 

     
             154

 
Finančné prostriedky v 1. polroku boli použité na nákup darčekov pri životných 
jubileách a uvítaniach do života, fotografie, kvety a nákup rôzneho materiálu 
/pamätné knihy, obaly, stuhy/. Za prvý polrok sa uskutočnilo 12 uvítaní 
novorodeniatok do života, 1 zlatý sobáš, 71 sobášov a 21 pohrebov.  

                
    Ocenenia mesta        150       116     116
 

Ocenenia mesta sú zabezpečované v súlade so VZN č. 80. Finančné 
prostriedky boli v 1.polroku použité na finančné odmeny pre ocenených, tlač 
pozvánok, zabezpečenie služieb počas slávnostného MZ, recepciu, fotografie 
a kvety.  

        
Výdavky na mestský rozhlas                            290          99          290 

               
    Zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv 

v Modranke 

       280         93          280
mestského rozhlasu a rozhlasu 

                               
Výdavky v 1. polroku boli čerpané na pravidelnú údržbu mestského rozhlasu 
v Modranke, spotrebu elektrickej energie, opravy a údržbu. Z položky je 
financované tiež odstraňovanie a výmena starých rozvodov, ktoré sú 
realizované na základe žiadostí občanov. Vyššie výdavky sú očakávané v 2. 
polroku. 

    
   Odmena za vysielanie oznamov v 

Modranke  
10           6           10

                 
Výdavok je čerpaný v súlade s rozpočtom. 

 
        

4.          Jednorazové dávky a sociálna podpora   2 100 
  

        857        2 100

  
Jednorazové dávky sú vyplácané sociálne odkázaným občanom na základe 
kritérií prijatých  MR  a  na rok  2003  pre  jednotlivé  skupiny  občanov sú  
navrhované vo výške: 

rodiny s deťmi                                                     1 000              478         1 000 
dôchodcovia                                       700              318            700 
občania vyžadujúci osobitnú starostlivosť             200                61            200 
sociálne pôžičky v zmysle § 71 Z. z. 195/1998     100                  0            100 
charitatívna podpora                                100                  0            100 
  
Za 1. polrok bolo vyplatených na základe 297 žiadostí rodinám s deťmi 478 tis. 
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Sk, dôchodcom na základe 206 žiadostí čiastka  318 tis. Sk a občanom 
vyžadujúcich osobitnú starostlivosť na základe 63 žiadostí čiastka 61 tis. Sk. 

 
 
 
 

 5. Obradné siene                                             150 59 150
 

Odmeny účinkujúcim pri spoločenských obradoch boli v 1. polroku vyplatené vo 
výške 39 tis. Sk, na ošatenie 7 tis. Sk a na spotrebný materiál 13 tis. Sk. 

  
 

6. Štatutárni zástupcovia mesta,  útvar 
8 000 

 
3 755 8 170hlavného kontrolóra, poslanci                   

                
6.1 Mzdy štatutárnych zástupcov mesta a 

útvaru hlavného kontrolóra  
 
štatutárni zástupcovia 

               

4 770 

3 530 

2 332 
 
 

1 800 
 532 

4 770

3 530
1 2401 240 útvar hlavného kontrolóra             

                
6.2 Poistné 1 051 445 1 051

 
Poistné do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a príspevok do NÚP. 

                
6.3 Odmeny a náhrady miezd poslancov  

 
 odmeny poslancov  
 náhrady miezd 

1 750 

1 650 
   100 

825 
 

806 
  19 

1 900

1 800
  100

 
Výdavky na odmeny poslancov mestského zastupiteľstva,  členov komisií  MZ, 
predsedov VMČ a náhrady miezd poslancov počas výkonu poslaneckých 
funkcií. 
Uznesením MZ č. 103/2003 bola schválená zmena v odmeňovacom poriadku 
funkcionárov a poslancov mesta Trnava. Na základe tejto zmeny je navrhované 
zvýšenie rozpočtu v položke odmeny poslancov o 150 tis. Sk.  

 
6.4 Výdavky na cestovné náhrady a na 

 
cestovné  
občerstvenie na zasadnutia MZ, MR 

200 

 60 
140 

53 
 
 

  5 
48 

200

  60

občerstvenie pri zasadnutiach MR a MZ  

140
                

6.5 Školenia 100 18 100
 

Výdavky čerpané na školenia poslancov MZ, štatutárnych zástupcov a útvaru 
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hlavného kontrolóra. 
                

6.6 Sociálny fond  63 48 63
 

Sociálny fond je tvorený v zmysle zákona a uzatvorenej kolektívnej zmluvy.  
                
 

6.7 Poistné zo zodpovednosti za škodu     7 3 7
 

Finančné prostriedky boli čerpané na poistenie zo zodpovednosti za škodu pri 
pracovných úrazoch alebo chorobe z povolania štatutárnych zástupcov mesta 
a útvaru hlavného kontrolóra v zmysle zákona č. 274/1994 Z. z. 

                
6.8 Pomocné práce 20 7 20

 
Výdavky čerpané na roznos materiálov poslancom MZ na zasadnutia MZ a MR.

                
6.9 Doplnkové dôchodkové poistenie 39 24 59

 
Doplnkové dôchodkové poistenie je platené   v zmysle zákona  NR SR 
č.123/1996 Z. z. V rámci aktualizácie je navrhované zvýšenie z dôvodu 
vyššieho počtu uzatvorených zmlúv v priebehu roka, ako bolo v pôvodnom 
rozpočte predpokladané. 
  

 
7. Správa  MsÚ                                                54 911 25 504    58 450

                
7.1 Údržba a opravy  

 
 Bežná údržba 

1 000 
 

  234 

     395 
 

     40 

       1 000

         234
 

Výdavky čerpané na bežnú a havarijnú údržbu v budove na Trhovej a Hlavnej 
ulici. 

                
    Servis a materiál pre kopírovacie stroje 700 345 700

 
Servis kopírovacích strojov je platený v zmysle uzatvorených zmlúv. 

                
    Ostatná údržba   66 10 66

 
Výdavky čerpané na údržbu zvukovej techniky, písacích strojov,  a nábytku. 

                
7.2 Materiál a dodávky 1 822 1 062 2 789

                                                                                          
    Kancelársky a ostatný materiál, nábytok    922 594 1 679

 
Výdavky na kancelárske potreby boli v prvom polroku čerpané vo výške 398 tis. 
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Sk. Je vypísaná súťaž na kancelársky materiál na čiastku 314 tis. Sk, čo by 
malo postačovať do konca kalendárneho roka. Do kancelárií bol nakúpený 
nábytok v hodnote 196 tis. Sk. Vzhľadom k tomu, že bolo prijatých 27 nových 
zamestnancov a ďalších 10 by malo byť prijatých do konca roka je navrhované 
zvýšenie rozpočtu na vybavenie kancelárií v čiastke 475 tis.Sk a na vybavenie 
kancelárie prvého kontaktu 296 tis.Sk. 

                
    Tlačivá, tlačiarenské služby 220           59              220

 
Prostriedky boli použité na nákup a zhotovenie tlačív pre potreby MsÚ. 

                
    Odborná literatúra 200         149              250

 
Prostriedky čerpané na nákup odborných kníh, časopisov a novín pre potreby 
aktuálnych odborných informácií. Zvýšenie rozpočtu o 50 tis. Sk je navrhované 
z dôvodu potreby nových odborných informácií aj v súvislosti s prechodom 
nových kompetencií zo štátnej správy na mesto. 

                
    Pracovné odevy a náradie 300         120              340

 
Finančné prostriedky boli použité  na nákup potrebného náradia pre drobné 
opravy, pracovný odev pre údržbára, upratovačky a informátorov a na pomocné 
práce pri nárazových úlohách, údržbe a sťahovaní. Návrh na zvýšenie rozpočtu 
o 40 tis. Sk je z dôvodu otvorenia kancelárie prvého kontaktu na zakúpenie 
služobných odevov pre určených pracovníkov v kancelárii. 

                
 
    

Materiál pre závodnú jedáleň a rekreačné           30      3 30
zariadenie na Jahodníku 

 
V 1. polroku boli výdavky čerpané na nákup spotrebného materiálu  a na pranie 
obrusov do jedálne. 

                
    Viazanie materiálov         100 80 170

 
Dodávateľsky zabezpečované viazanie Zbierok zákonov a iných písomností, 
rozmnožovacie a plánografické práce boli v 1.polroku v hodnote 80 tis. Sk. 
Vzhľadom na aktuálnu potrebu viazania ďalších materiálov do konca roka je 
navrhované zvýšenie  rozpočtu o 70 tis. Sk. 

                                         
    Ostatné služby          50 56 100

 
Z položky boli zakúpené uličné tabule, orientačné a súpisné čísla.  Požadované 
zvýšenie o 50 tis. Sk je z dôvodu prečíslovania a zmeny názvov v časti 
Modranka. 

                                         
7.3 Príspevok na stravné      1 597 850 1 727
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Čerpanie je v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou. Navrhované zvýšenie 
o 130 tis. Sk je z dôvodu vyššieho  počtu zamestnancov a zvýšenia hodnoty 
stravného lístka v priebehu roka. 

 
 
                                         

7.4 Dopravné náklady      1 340 541 1 340
 

Z položky sú čerpané výdavky  pre 11 služobných áut. 
                                         
    pohonné hmoty, mazivá a oleje         550 225 550
                                       
    servis a údržba vozidiel         350 86 350
                                         
    náhradné diely na opravy           50 11 50
                                         
    pneumatiky           70 11 70
                                         
    zákonné a havarijné poistenie        320 208 320
 

7.5 Cestovné          80 42 80
 

Výdavky na pracovné cesty zamestnancov MsÚ. 
                                         

7.6 Spoje      3 100 2 029 3 800
                                         
    výdavky na telefóny a faxy      2 000 993 2 000
   
 Prostriedky boli čerpané za telefón, fax a služobné mobilné telefóny . 
                                       
 poplatky za poštovné      1 080 1 025 1 780
  
 V súvislosti s prechodom kompetencií zo štátnej správy na mesto sa podstatne 

zvýšili výdavky mesta na poštové poplatky a z dôvodu zvýšenia cien 
poštovného bol pôvodný rozpočet takmer vyčerpaný v 1. polroku. V aktualizácii 
je navrhované zvýšenie o 700 tis.Sk.  

                                    
 koncesionárske poplatky           20 11 20
  
 Výdavky  za koncesionárske poplatky za rozhlas a televíziu v budovách MsÚ. 
 

7.7 Školenia pracovníkov         300 227 350
 
 Čerpanie prostriedkov súvisiace so zabezpečením zvyšovania odbornosti 

zamestnancov MsÚ prostredníctvom účasti na školeniach, odborných kurzoch 
a seminároch. V súvislosti s prechodom kompetencií a nárastu počtu 
zamestnancov sa zvýšili nároky na zvyšovanie odbornosti zamestnancov, preto 
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je v aktualizácii navrhované zvýšenie rozpočtu o 50 tis. Sk. 
       
 
 
 
                                

7.8 Výdavky súvisiace s reprezentáciou mesta         550 350 630
 

Prostriedky boli čerpané na nákup reklamných predmetov v čiastke 111 tis. Sk 
a na reprezentačné výdavky štatutárnych zástupcov mesta a prednostu MsÚ 
v čiastke 239 tis. Sk.  

udalostiam v živote mesta v roku 2003 (návšteva Sv. 
Otca, výstavba automobilky Peugeot), ktoré sú spojené  i s reprezentačnými 
povinnosťami, je navrhované rozpočet v tejto položke zvýšiť o 80 tis. Sk. 

Vzhľadom k mimoriadnym 

 
7.9 Poistenie majetku a organizácie         250 180 250

 
V 1. polroku bolo na poistenie majetku spravovaného odborom organizačným 
a vnútornej správy vyčerpané 147 tis. Sk a na poistenie organizácie zo 
zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania 
v zmysle zákona č. 274/1994, ktoré je platené v štvrťročných splátkach   čiastka 
33 tis. Sk. 

                                         
7.10 Správne, súdne, notárske poplatky 

a inzeráty 
        100 36 100

 
Finančné prostriedky boli čerpané na inzeráty o konkurzoch na prijatie nových 
zamestnancov 19 tis. Sk a rôzne správne, súdne a notárske poplatky mesta 
súvisiace s prácou zamestnancov  17 tis. Sk. 

                                         
7.11 Príspevky neziskovým organizáciám         500 457 500

 
Čerpanie prostriedkov bolo použité na úhradu členských príspevkov do ZMOS, 
Únie miest a obcí Slovenska, Únie historických miest a obcí Slovenska 
a ostatných združení a asociácií, ktorých je mesto členom. 

                                         
7.12 Mzdy    30 799 13 371 31 799

 
Mzdy pracovníkov MsÚ boli  čerpané v súlade s platným odmeňovacím 
poriadkom a organizačnou štruktúrou mesta. Zvýšenie rozpočtu je navrhované 
v súvislosti s valorizáciou platových tabuliek pre verejnú správu podľa novely 
zákona 313/2001 Z. z. v znení noviel od 1. 8. 2003 a  s prijímaním  nových 
pracovníkov.  

                                         
7.13 Poistné    11 626 5 141 12 003

 
Prostriedky čerpané na úhradu odvodov poistného  za pracovníkov do 
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zdravotných poisťovní, vrátane sociálnej poisťovne a príspevok do NÚP. 
          
 
 
 
                             

7.14 Doplnkové dôchodkové poistenie 
zamestnancov 

  420         262             550

 
Čerpanie na doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov mesta v zmysle 
zákona NR SR č. 123/1996 Z. z. Zvýšenie je navrhované z dôvodu vyššieho 
počtu uzatvorených zmlúv zamestnancov, ako bolo v pôvodnom rozpočte 
predpokladané.  

                                         
7.15 Výdavky na audit         100 50 200

 
Prostriedky v 1. polroku boli čerpané na vykonanie auditu hospodárenia mesta, 
ktorého povinnosť  vyplýva mestu zo zákona o obecnom zriadení. 
Výdavky za priebežný audit, plánované v čiastke 50 tis. Sk, budú čerpané v 2. 
polroku. 

ácie rozpočtu je navrhované zaradiť výdavok v čiastke 100 tis. Sk 
na ekonomické poradenstvo pre mesto v súvislosti s viacúrovňovými finančnými 
vzťahmi pri výstavbe automobilky Peugeot . 

Do aktualiz

                                         
7.16 Civilná služba         350 90 250

 
Prostriedky boli čerpané na poskytnutie náhrad pre pracovníkov vykonávajúcich 
civilnú službu v zmysle zákona č. 207/1995 Z. z. v znení noviel. Z dôvodu 
nižšieho počtu pracovníkov vykonávajúcich civilnú službu je rozpočet 
aktualizovaný na 250 tis. Sk. 

                                         
7.17 Sociálny fond         642 280 650

 
Fond je tvorený v zmysle zákona a uzatvorenej kolektívnej zmluvy 
z vyplatených hrubých miezd.  

                                         
7.18 Výdavky na vedenie matriky         335 45 335

 
Činnosť matriky je financovaná z decentralizačnej dotácie a v čiastke 335 tis. 
Sk boli do rozpočtu zahrnuté výdavky nad rámec dotácie. Príjem 
decentralizačnej dotácie na činnosť matriky je uvedený v časti  VII.,1 
Decentralizačná dotácia na matriku a jej použitie vo výdavkovej časti rozpočtu 
v časti VIII.,1.  Činnosťou matriky mesto získava príjem zo správnych poplatkov, 
ktoré   sú   vykázané  v  príjmovej  časti  rozpočtu  v časti  I.,  bod  3  v   čiastke 
670 tis.Sk.  

                                         
7.19 Pokuty a penále 0 97 97
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Neplnenie  povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou 
pracovnou schopnosťou podľa zák. NR SR č.387/1996 Z. z. v znení neskorších 
noviel.  

 
 

8. Mestský informačný systém                            2 935 794 2 935
                        
       Rozšírenie MIS - technické 

prostriedky 
        460 93 460

                v tom: 
 
      Sieťový server - servisná zmluva na rok 

2003 
        300 89 300

 
Pozáručný servis hlavného sieťového počítača  IBM RS/6000 model H70 je 
vykonávaný firmou IBM v zmysle servisnej zmluvy a finančné prostriedky v 1. 
polroku boli použité na úhradu splátok servisnej zmluvy. 

      
    Telefónna ústredňa - údržba           50 4 50
 

Rozpočtované finančné prostriedky sú na údržbu telefónnych vedení 
v budovách MsÚ a na opravy telefónnej ústredne v prípade poruchy. V 1. 
polroku boli financované  práce spojené s údržbou interných telefónnych liniek. 

                
    Sieťovanie - údržba počítačových sietí         100 0 100
                

Údržba počítačových sietí sa vykonáva podľa aktuálnych požiadaviek. Výdavok 
je očakávaný  v 2. polroku. 

 
    Údržba klimatizácie           10 0 10
 

Údržba klimatizácie bola vykonaná v 2. polroku. 
                
     Internet         235 166 235
 

Finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov za pripojenie na internet.
                
     Zmluvné platby      1 225 360 1 325
 
        Softec - pozáručný servis         600 0 600
 

Pozáručný servis je plánovaný na posledný štvrťrok, výdavok bude čerpaný 
koncom roka. 

                
    DataLogic - pozáručný servis         450 213 450
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Finančné prostriedky boli použité na úhradu zmluvných platieb za pozáručný 
servis geografického IS. 

 
 
 
                
    ASPI - aktualizácia údajov          55 47 55
 

Finančné prostriedky boli použité na úhradu zmluvného poplatku za aktualizáciu 
údajov v mesačných intervaloch. 

                
    Personalistika a mzdy,  Evidencia        120 100 220

dochádzky 
 

Finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov za ročnú údržbu a za 
implementačné práce programu HUMAN. 
V aktualizácii navrhované navýšenie rozpočtu o 100 tis. Sk je z dôvodu, že 
koncom roka je očakávaná úhrada poplatku za ročnú aktualizáciu programu 
HUMAN. 

                
     Aktualizácia  iného softvéru    165 9 65
              v tom: 
 
    Aktualizácia rozpočtových programov         120 9 20
 

Finančné prostriedky boli použité na nákup nových cenových úrovní pre 
program WinKros. 

nie je očakávaný v tejto položke väčší výdavok, je 
navrhované zníženie rozpočtu o 100 tis. Sk. 
Nakoľko v 2. polroku 

                
    Aktualizácia antivírového programu NOD           45 0 45
 

Aktualizácia antivírového programu sa uskutoční  v 2. polroku. 
                
     Údržba technických prostriedkov 

MIS 
        850 166 850

 
 Finančné prostriedky boli použité na opravu počítačov, tlačiarní, záložného 
napájacieho zdroja (UPS), na nákup nových tonerov a atramentových náplní, 
na renováciu tonerov a atramentových náplní do tlačiarní, na nákup diskiet, 
čistiacich datových pások a CDR médií. Výdavok bude dočerpaný v 2. polroku. 

 
9. Mestská televízia   

 
(Viď kapitálový rozpočet) 

 
10. Majetkové výdavky                                     4 716 847 6 167
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10.1 Daň z nehnuteľností         120 115 120

 
Daň z nehnuteľností bola uhradená v zmysle zákona č. 317/1992 Zb. za 
pozemky prenajaté na podnikateľské účely. Zaplatená daň je súčasne príjmom 
mesta v príjmovej položke „Daň z nehnuteľností“. 

 
10.2 Daň z prevodu nehnuteľností             0    71 100

 
Daň z prevodu nehnuteľností bola uhradená na základe vydaných rozhodnutí 
Daňového úradu. Financovanie v 1.polroku bolo zabezpečené prostredníctvom 
prijatého rozpočtového opatrenia. 
Pri návrhu  rozpočtu  už  s touto položkou nebolo uvažované, pretože obce sú 
od 1. 4.  2002 oslobodené od platenia tejto dane. V 1. polroku 2003 boli 
doručené rozhodnutia Daňového úradu za prevody nehnuteľností, ktorých vklad 
bol povolený pred  aprílom 2002. Zároveň sa Mesto zmluvne zaviazalo 
refundovať vzniknutú daň (42 tis.), ktorá bola vyrubená pri zámene pozemkov 
v katastrálnom území Zeleneč. V aktualizácii je navrhované na krytie týchto 
výdavkov doplniť do rozpočtu 100 tis. Sk. 

 

      
10.3    Odvod za drobenie pozemkov          10 0 10

 
Odvod za drobenie pozemkov platí mesto na základe zákona č. 180/1995 Z.z. 
Čerpanie je očakávané v 2. polroku. 

 

10.4   Poistenie         500 85 400
 

Uhradené bolo poistenie nehnuteľnosti na Františkánskej ulici a poistenie zo 
zodpovednosti za škodu. V 2. polroku bude uhradené poistné za autobusovú 
stanicu a plánované je komplexné poistenie školských zariadení. 

 

                
10.5    Náklady na inzerciu          70 12 70

 
Inzercia pri predaji majetku mesta, organizovaní verejných súťaží a ponukách 
na prenájom majetku mesta. 

 

                
10.6    Nájomné za prenajaté pozemky          80 56 80

 
Mesto Trnava platí nájomné za prenajaté pozemky pod skládkou Boleráz a za 
pozemky pod miestnymi komunikáciami, ktoré nie sú majetkom mesta. 

 

   
10.7    Ostatné majetkové výdavky           70 38 70

 
V 1. polroku boli z tejto položky v čiastke 33 tis. Sk vrátené príjmy z minulých 
rokov (kúpna cena za pozemok  na Spartakovskej, časť kúpnej ceny za 
pozemok na Priemyselnej ulici ), v čiastke 5 tis. boli výdavky na vodné a stočné, 
ktoré hradí mesto a ktoré sú prefakturovávané užívateľom a výdavky na 
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poštovné.  
V 2. polroku je očakávaná úhrada poplatkov spojená s prevodom akcií TAVOS. 

          
 
 
       

10.8    Znalecké posudky         100 34 100
 

Znalecké posudky sú objednávané v súvislosti s predajom majetku mesta.  
     

10.9 Geodetické práce            0 436 1 000
 

Výdavky na geodetické práce sú presunuté z kapitálového rozpočtu, kde boli 
rozpočtované vo výške 550 tis. Sk. Jedná sa o výdavky na geometrické plány 
a zameriavacie a vytyčovacie práce v súvislosti s usporadúvaním vlastníckych 
vzťahov k pozemkom. V súvislosti s majetkoprávnym usporiadaním 
priemyselných parkov (k.ú. Zeleneč, Medziháj) a rozširovaním hraníc 
zastavaného územia mesta, je v aktualizácii  navrhované navýšenie rozpočtu  o 
450 tis. Sk.  

 

 
10.10    Záväzky viažuce sa na nehnuteľnosť 

Poliklinika II., Družba 
3 766 0 4 217

 
V zmysle zmluvy o prevode privatizovaného majetku na mesto Trnava, prešla 
do majetku mesta „Poliklinika II Družba“. S prevádzanou nehnuteľnosťou prešli 
na mesto aj záväzky viažuce sa k predmetnej nehnuteľnosti. 
V súlade so zákonom prešlo na mesto Trnava i príslušenstvo – úrok 
z omeškania z úhrady prevzatých záväzkov, ktorý bol k termínu spracovania 
aktualizácie rozpočtu známy vo výške  451 tis. Sk. 

 
11. Výdavky súvisiace s právnym 

zastupovaním mesta 
510 448 690

      
    Výdavky na úhradu poplatkov a odvodov 

(správne, súdne, notárske, miestne) 
410 354 410

 
V čiastke 326 tis. Sk bola uhradená odmena exekútora a predbežná náhrada 
trov hotových výdavkov exekútora vo veci exekučného konania (oprávnený F. 
Pokusa).  

súdnych poplatkov, poplatkov za overovanie listín a podpisov, za 
overenie úradného prekladu  do jazyka anglického a za spísanie notárskych 
zápisníc bolo v 1. polroku zaplatených 28 tis. Sk. 

Na zaplatenie 

    
    Právne služby        100 6 

 
    100

          
Za poskytnuté právne služby bola uhradená čiastka 6 tis. Sk.  
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          Odmeny za ďalšie práce vykonávané  
          mimo pracovného pomeru                                        0                 88              180 
              

Výdavok je do rozpočtu doplnený na základe toho, že na rok 2003 mesto 
prijalo na dohodu o pracovnej činnosti pracovníka na vymáhanie
pohľadávok a exekúcií. 

 
12. Mestská polícia 20 600      8 772  21 400

 
12.1 Mzdy 11 870 5 282 12 260

 
Mzdy boli čerpané v súlade so zákonom  č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe pre 
53 zamestnancov. 

vlády SR č. 265/2003 Z.z., ktorým sa ustanovujú nové 
stupnice platových  tried od 1. 8. 2003, je v aktualizácii navrhované zvýšenie 
miezd o 390 tis. Sk. 

Na základe nariadenia 

 
12.2 Poistné 4 481        2 002   4 631

 
Poistné do zdravotných poisťovní, do sociálnej poisťovne a príspevok do 
Národného úradu práce. 

 
12.3 Doplnkové dôchodkové poistenie 108             87      178

 
Zmluvy uzavreli ďalší zamestnanci, čo predstavuje zvýšenie rozpočtu o 70 tis. 
Sk. 

 
12.4 Sociálny fond 237           103     245

 
Sociálny fond je tvorený v zmysle zákona z objemu vyplatených hrubých miezd. 
Aktualizáciou miezd sa zvýši o 8 tis. Sk. 

 
12.5 Ostatné zabezpečenie 3 829       1 273    4 011

 
 Výstrojný materiál 698             60       798
 

Nákup pracovného oblečenia a obuvi pracovníkov MsP . V aktualizácii je 
navrhované  zvýšenie rozpočtu o 100 tis. Sk z dôvodu potreby zakúpenia 4 
neprestrelných viest. 

 
 Výzbrojný materiál 104               1       104
 

V 1. polroku bol zrealizovaný nákup terčov. 
 
 Technické zabezpečenie 1 868           664    1 868
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 • nábytok  (vešiaková stena)     50               8         50 
 • kancelárske stroje, prístroje 30             29         30 

 • rôzne vybavenie prevádzkových 
priestorov  

20               0         20 

 • kancelársky materiál 150             58        150 
 • papier 60               0          60 
 • čistiace prostriedky 35               8          33 
 • tlačivá 40               1          40 
 • materiál, náhradné diely, pracovné 

náradie, tonery, filmy, monočlánky, 
diskety, audiokazety 

100             15        100 

 • lieky 5               1            5 
 • zhotovenie kľúčov a pečiatok 5               1            5 
 • renovácia tonerov 10             12           12 
 • palivo do služobných vozidiel 523           200         473 
 • mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 50               8           50 
 • servis, údržba, opravy (výdavky na 

materiálu, pracovných nástrojov, 

služobných áut, hasiace prístroje, 
autolekárničky) 

250           139         250 

 • pneumatiky 100               8         100 
 • batérie 15               2           15  
 • náhradné diely na opravy 

- vzhľadom k čerpaniu v 1.polroku sa 
javí rozpočet nepostačujúci, preto je 
v aktualizácii návrh na zvýšenie o 50 
tis. Sk 

50             48         100 

 • poistenie vozidiel zákonné 30               4           30 
 • poistenie vozidiel havarijné 75             75           75 
 • emisné kontroly, STK 20               3           20 
 • prepravné (volejbal Žilina) 0               5             5 
 • údržba výpočtovej techniky 40               8           40 
 • údržba kancelárskych strojov, 

prístrojov a zariadení 
20             11           20 

 • servis spojovacej 
a signálnobezpečnostnej techniky 
(vysielačky, rádiostanice) 

30              0            30 

 • opravy softvéru 80               0          80 
 • opravy výzbroje a techniky 20               1          15 
 • reprezentačné výdavky 30             14          30 
 • fotoslužby 20               3          20 
 • veterinárna prevencia 10               2          10 

(kopírovací stroj) 

opravu služobných vozidiel, nákup 

náradia, čistiacich potrieb, umývanie 
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 Ostatné výdavky 1 159           548     1 241 
 
 
 • energie pre okrsok Linčianska a pre 50             28         50 

 • plyn 5               1           5 
 • nájomné za priestory na ulici 

Golianova 2 a Trhová 2 
40             30         40 

 • spoje 300           142       300 
 • poštové služby 0               0           0 
 • odborná literatúra 5               2           5 
 • príspevok na stravné 

      V aktualizácii zvýšenie rozpočtu 

      hodnoty stravného lístka 

550           259       613 

 • nájomné za prenájom zariadení na 
služobnú prípravu 

20               7         20 

 • náklady na školenia a štúdium 
zamestnancov 

30               9         27 

 • náklady na výberové konanie, 
psychotesty, fyzické testy, inzercia 

10               0         10 

 • športovo-kultúrne podujatia 

O pohár primátora v Trnave, 

Okres.veliteľstva PZ, streľba, 

80             52         80 

 • cestovné výdavky 20               4         20 
 • poistenie organizácie v zmysle 

vyhlášky MF SR č. 283/93 Zb. 
29               0         29 

 • upratovanie, čistenie, pranie 
   

            mzdu pre upratovačku na okrsku 
            Linčianska)  

20             11         39 

 • kolky (na registre trestov) 0               1           1 
 • bežné transfery (ročný poplatok do 0               2           2 

monitorovací systém 

      o 63 tis. Sk z dôvodu zmeny 

a služobná príprava (futbalový turnaj 

Břeclavi, Poľsku, turnaj 

posilňovňa, sebeobrana) 

           (návrh na zvýšenie rozpočtu      o

Združenia náčelníkov MsP SR) 
 
 

12.6 Výdavky pre oddelenie prevencie 75             25         75 
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 • údržba jestvujúceho kamerového 

systému 
25             25          25 

 • revízia kamerového systému 50               0          50 
 • dobudovanie a rozšírenie 

kamerového systému o 2 kamery 
  

(uvedené v kapitálových výdavkoch) 
 

13.    Investorská a inžinierska činnosť                  1 152 182 1 159
 

Štúdie, expertízy, posudky            300 0 300
  

Výdavky budú čerpané v  2. polroku na spracovanie štúdií, expertíz a posudkov 
/napr. aktualizácia súhrnného rozpočtu stavby Ružového parku, priemyselný 
park a pod. /. 
 

    Telekomunikačná technika                                20 0 20
 

Príležitostné napaľovanie CD pre propagačné a informačné účely . Výdavok je 
predpokladaný ku koncu roka.   

                
    Plánografické a rozmnožovacie práce            50 6 50
  

Na výdavky spojené s rozmnožovaním veľkých formátov máp a projektov bolo 
v 1. polroku čerpané 6 tis. Sk.  Rozpočet bude dočerpaný v 2. polroku. 

                
    Prevádzka plotra           30 0 30
  

V 1. polroku nebol   rozpočet čerpaný. V 2. polroku budú zakúpené náplne 
a papier do plotra. 

                
    Prednášky, výstava a beseda ku Dňom 

európskeho dedičstva    
         50 0 50

 
Akcia sa uskutoční v decembri. 

 
    Súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku          12 0 12
 

Súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku je vyhodnocovaná koncom septembra.
                
    Informačno - propagačná činnosť v zmysle 

zákona o odpadoch 
          10 0 10

 
Výdavky na propagačné materiály, ktoré mesto v rámci informačnej činnosti 
o separovanom zbere a triedení odpadov zabezpečuje pre základné školy. 
Výdavky budú čerpané v 2. polroku.   
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    Projekt Ecocity                                                   272 72 332
 

Výdavky v 1. polroku boli na odmeny pre  projektový tím za prácu v trojročnom 
projekte Ecocity, konkrétne za vytváranie prezentácie mesta Trnava ako 
podkladu pre zostavenie Konceptu udržateľného rozvoja mesta a jej 
prezentovanie na medzinárodnej konferencii Ecocity, ktorá sa uskutočnila v 
Trnave v dňoch 23. - 25. januára 2003. Zároveň sa podieľal na organizácii celej 
konferencie a jej plynulom bezproblémovom chode. Celkovo bolo 
odpracovaných mimopracovných 210 hodín, pričom pracovnej skupine boli 
poukázané finančné prostriedky len za 50% z uvedeného času. Ďalších 50% 
predstavuje vlastný vklad mesta Trnava, ktorý tím vkladá do projektu bez 
nároku na odmenu. 

dotácii na projekt Ecocity v roku 2003 vo výške 
200 tis. Sk získalo mesto dotáciu v čiastke 260 tis. Sk, t.j. o 60 tis. Sk viac. 
Rozpočet je o túto čiastku zvýšený tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti. 
Z minulého roku zostali účelovo viazané prostriedky na projekt v čiastke 72 
tis.Sk. 

Oproti pôvodne predpokladanej 

    
    Projekt ekonomického rozvoja                      408 104 355
      

V rámci projektu ekonomického rozvoja bol uhradený členský poplatok do Klubu 
priateľstva opevnených miest, vklad a členský poplatok do Regionálnej 
rozvojovej agentúry a výdavky na organizovanie seminárov  o financovaní 
projektov z EÚ. Realizácia úloh „Strategického plánu ekonomického rozvoja“ je 
ovplyvňovaná príchodom automobilového koncernu PSA do Trnavy, ktorý si 
vyžiadal prehodnotenie niektorých cieľov schválených v strategickom pláne. 
Rozpočet je navrhované upraviť podľa očakávanej skutočnosti do konca roka. 

 
 14.      Požiarna ochrana a civilná ochrana                       700           445              700 

 
    Požiarna ochrana              500         245         450
       

 V 1. polroku boli čerpané výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné, 
telefón, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, rovnošaty a palivo. 
Zrealizovaná bola revízia a oprava hasiacich zariadení na objektoch MsÚ 
a požiarnych zbrojníc. V rámci údržby požiarnych zbrojníc bola vykonaná 
revízia elektrického zariadenia a rekonštrukcia elektroinštalácie na objekte 
požiarnej zbrojnice v Modranke. 

     
    Civilná ochrana                                                     200      200 250
 

Výdavky v 1. polroku boli na elektrickú energiu, čistiace, hygienické 
a dezinfekčné prostriedky, monočlánky do núdzového osvetlenia a vybavenie 
veliteľského stanovišťa. Výdavky na poštové služby predstavujú náklady na 
doručenie oznámení pre obyvateľov mesta k prevzatiu tabliet jodidu draselného 
v rámci zabezpečenia jódovej profylaxie obyvateľstva v 30 km pásme okolo 
jadrovoenergetického zariadenia. Nakoľko z bezpečnostných dôvodov vyvstala 
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potreba neplánovaných výdavkov na opravu a údržbu skladov CO, je rozpočet 
na civilnú ochranu navrhované zvýšiť o 50 tis. Sk. 

        
 
 
 

15. Verejno - prospešné služby                        96 910 48 958 102 273
 

15.1 Mestská zeleň                                  24 000 8 616 24 300
 

     Údržba zelene    22 000 7 259 22 000
                
    Základná údržba    19 800 6 416 19 800
 

V rámci základnej údržby zelene boli  vykonané v 1. polroku nasledovné 
pracovné operácie: 2 x kosenie, jarné vyhrabanie trávnikov, rez ruží a živých 
plotov (1 x ), rez stromov a krov, okopávanie s odburinením záhonov krov, ruží, 
kvetinových výsadieb a solitérnych stromov v CMZ, zálievka, príprava záhonov 
pred výsadbou kvetín, výsadba cca 30 000 kusov letničiek a  zber papierov 
a nečistôt z plôch zelene.   

                
    Odvoz odpadu         450 50 450
 

Odpad, vzniknutý v rámci realizácie jednotlivých pracovných operácií 
súvisiacich s údržbou verejnej zelene je odvážaný na skládku KO Trnava –
Zavar. 

                
    Uloženie odpadu na skládke         250 53 250
 

Triedený biologický odpad je ukladaný na skládke KO Trnava – Zavar, kde je 
spracovávaný na výrobu kompostu. 

                
    Zálievka „1000 stromov do nového 

milénia“ 
      1000 420  1 000

 
Finančná čiastka predstavuje náklady spojené so zabezpečením intenzívnej 
zálievky vzrastlých stromov vysadených v r. 2001 a 2002. 

                
    Nákup letničiek a dvojročiek         500 320 500
 

Finančné prostriedky boli použité na nákup cca 30 000 kusov letničiek rôznych 
druhov. V septembri bude zakúpených cca 20 000 kusov viol a nezábudiek 
k jesennej výsadbe. 

                
  Havarijný fond      2 000 1 357 2 300
                
    Havarijné stavy drevín       1 700 1 177 2 000
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V rámci havarijných stavov drevín boli vyrúbané suché stromy a stromy, na 
ktoré bol vydaný súhlas na výrub. Najrozsiahlejšie výruby boli  vykonané 
v mestskej časti Špíglsál, Kopánka, Vodáreň a Kamenný mlyn. Zvýšenie 
rozpočtu pokryje náklady spojené s odstránením následkov búrky z augusta, pri 
ktorej  bolo poškodené veľké množstvo stromov či už formou polámaných 
konárov a častí korún, alebo vývratom celých stromov.  

                
    Chemické ošetrenie         300 180 300
 

Vykonali sa dva postreky pagaštanov konských proti živočíšnemu škodcovi 
Ploskáčikovi pagaštanovému, ktorého každoročný výskyt by bez chemického 
zásahu oslabil dreviny do takej miery, že by postupne začali odumierať. Taktiež 
bol zaznamenaný výskyt Spriadača amerického, proti ktorému boli vykonané 
postreky podľa potreby vo všetkých mestských obvodoch zelene. 

                
                                           

  15.2    Oprava a údržba MK                                 12 000 8 296 13 000
                                           
   Oprava miestnych komunikácií      4 000 3 680 4 000
 

V 1. polroku 2003 boli vykonané opravy na uliciach Beethovenova, 
Sládkovičova, Mozartova, Študentská, J. Bottu, Šrobárova, B. Smetanu, 
Veterná, Moyzesova, Radlinského, Kukučínova, Kalinčiakova, Šafárikova, ZŠ 
Lomonosovova, Pekárska, Hornopotočná, Starohájska, Halenárska, 
Saleziánska, Tajovského, Hollého, Ružovej, Hospodárskej, Odbojárskej, 
Čajkovského, Špačinskej, Zelenečskej, A. Hlinku, Bulharskej, Oblúkovej, 
Beethovenova pri Casale, Slnečnej, Orgovánovej, Sasinkovej, Mikovíniho, B. 
Němcovej, Dedinskej, Jeruzalemskej, Coburgovej. 

 
   Opravy chodníkov      2 000 1 989 3 000
 

V 1. polroku  boli opravené chodníky na uliciach Tamaškovičova, Mýtna, 
Odbojárska, Hurbanova, Kuzmányho, Mierova, Čajkovského, Ľudová, 
Francisciho, Jaderná, Saleziánska, B.Němcovej, Jeruzalemská. Zvýšenie 
finančných prostriedkov o 1 000 tis. Sk je navrhované z dôvodu, že veľká časť 
chodníkov je vo veľmi zlom stave a je potrebné  pokračovať v ich opravách. 

               
   Čistenie, oprava a výšková úprava 

kanalizačných  vpustov  
     1 000 542 1 000

 
Čistenie, oprava a výšková úprava kanalizačných vpustov bolo zrealizované na 
uliciach: Hospodárska 22-28, Špačinská, K. Mahra, Sládkovičova, Slnečná, 
Ústianska, Robotnícka, Slovanská, Podjavorinskej, Ružová, Zelenečská, 
Jiráskova, Golianova, Kozácka, Čajkovského, Beethovenova, Vl.Clementisa, A. 
Kubinu, Coburgova, Študentská. 
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    Údržba a oprava prístreškov a zastávok 

MHD 
        400 137 400

 
V 1. polroku boli zrealizované opravy a nátery na zástavkách MHD na uliciach 
Trstínska,  ŠM 9.mája. 

            
      Údržba a opravy súčastí zariadení MK         800 182 800
 

V 1. polroku bola vykonaná údržba a oprava súčastí MK v celkovej hodnote 182 
tis.Sk. Opravené boli poškodené zvodidlá, zábradlia a parkovacie stĺpiky. 

      
    Obnova dopravného značenia       2 000 858 2 000
 

V I. polroku bola vykonaná obnova a údržba dopravného značenia v zmysle 
plánu. Ďalej boli vykonané opravy poškodených značiek a údržba jestvujúcich 
značiek.  

                
    Havarijný fond      1 000 623 1 000
 

 Z havarijného fondu bola opravená časť chodníka na Mýtnej ulici a oprava 
porušeného dopravného signalizačného kábla na  križovatke ulíc Hospodárska 
– Študentská a oprava chodníkov na uliciach Parková a B. Němcovej.  

 
    Požiadavky VMČ         800 285 800
 

Na základe požiadaviek VMČ bola vykonaná oprava povrchov na parkoviskách 
na ulici  Čajkovského číslo 21 a 39. 

 
15.3      Čistenie a zimná údržba MK                      7 000 5 500 8 600

 
      Čistenie  MK    4 000      1 414           4 000
 

Čistenie mesta je vykonávané na zmluvnom základe. Čerpanie v 1. polroku je 
nízke  z dôvodu, že fakturácia za čistenie je vykonávaná až od apríla bežného 
roka a v jesenných mesiacoch je fakturácia  paušálnej mesačnej platby zvýšená 
oproti letným mesiacom o 30%.   

 
       Zimná údržba MK 3 000      4 086           4 600
 

Rozpočet je v aktualizácii zvýšený na základe skutočného čerpania v 1. polroku 
a očakávaných výdavkov na zimnú údržbu do konca roka. Zohľadnené je tiež 
zvýšenie sadzby DPH. 

 
 15.4   Zber, preprava a zneškodňovanie 

komunálnych             
a drobných stavebných odpadov 

   32 600 16 028         32 600  
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Zber, preprava a zneškodňovanie KO a drobných stavebných odpadov je 
vykonávaný na základe zmluvy medzi mestom Trnava a . A.S.A. Trnava s.r.o.. 
Výdavky na zber odpadu od právnických a fyzických osôb – podnikateľov, 
bytových a rodinných domov sú v čiastke 26 600 tis. Sk kryté poplatkom, ktorý 
uvedené subjekty platia mestu Trnava. Výdavky za zber komunálneho odpadu, 
odvážaného  zo zberných dvorov, zvoz VKK v jarnom a jesennom období, 
likvidácia divokých skládok, odpad z čistenia mesta a odpad zo smetných košov 
v čiastke 6 000 tis. Sk je hradený z rozpočtových zdrojov mesta.   

      
15.5    Verejné osvetlenie                                      15 000      8 067         15 900

 
      Elektrická energia                                        8 300 4 936 9 200

 
Od 1.1.2003 boli vykonané úpravy cien za elektrickú energiu, ktoré v čase 
zostavovania rozpočtu neboli známe. Zrušená bola sadzba za verejné 
osvetlenie vo výške 2,40 Sk / kWh. Nahradená bola sadzbou 3,90 Sk / kWh. 
Zavedená bola však i nízka tarifa so sadzbou 1,70 Sk / kWh, ktorá sa využíva 
v čase od 2200 hod. do 600 hod. Aby mohla byť využívaná sadzba nízkej tarify 
museli byť takmer na všetkých odberných miestach vymenené pôvodné merače 
za nové dvojtarifné elektromery. Vlastníkom meračov sú elektrárne 
a namontované boli bezplatne. Ich údržbu a opotrebenie mesto platí v rámci 
poplatku v cene elektrickej energie. Výmena bola vykonaná v 2. polovici 
januára, kedy je  najvyššia svietivosť meraná vysokou tarifou a v tomto období 
prišlo k najväčšiemu zvýšeniu výdavkov. Zvýšenie výdavkov je  cca 600 tis. Sk 
z dôvodu úpravy cien za elektrickú energiu a 300 tis. Sk z dôvodu zmeny 
sadzby DPH. 

                
    Prevádzka a údržba VO a CSS                         6 700      3 131           6 700  
 

Prevádzku a údržbu VO a CSS je zabezpečovaná na základe zmluvy s mestom 
Trnava. Za výkony uskutočňované  dodávateľom služieb je dohodnutá ročná 
cena, ktorá je faktúrovaná mesačným paušálom.  

 
15.6   Cintorínske služby                              1 170        458      1 183

 
          Zber, preprava a zneškodnenie  odpadu              280                 80               180 
 

Odpad z kvetinovej výzdoby a vencov vznikajúci na cintorínoch je odkladaný do 
VKK a odvážaný na skládku odpadu.  

                
    Energie         300       223        400
 

Plánované výdavky na energie budú pravdepodobne vyššie z dôvodu  zvýšenia 
cien od 1.1.2003 u všetkých druhov energií. Rozpočet je v aktualizácii navýšený 
o 100 tis. Sk. 

                
    Sociálne pohreby           50         26         50
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Výdavky na zabezpečenie pohrebných a cintorínskych služieb osobám, ktoré 
nemá kto pochovať.  Táto povinnosť vyplýva mestu zo zákona o obecnom 
zriadení. 

                          
    Starostlivosť o hroby významných 

osobností 
          10           0        23 

 
V pôvodnom rozpočte boli plánované len výdavky na čistenie pomníkov a okolia 
hrobov významných osobností a dejateľov mesta, ktorých hroby nie sú nikým 
udržiavané. V aktualizácii rozpočtu je navrhované zvýšenie výdavkov o 13 
tis.Sk na udržiavanie a starostlivosť o vojnové hroby. Na financovanie týchto 
výdavkov mesto získalo finančné prostriedky zo zdrojov Ministerstva vnútra SR. 

                
    Oprava múra na Novom cintoríne          200           0       200 
 

Oprava je plánovaná v 2. polroku. 
                
    Izolácia obvodových múrov domu smútku 

na cintoríne v Modranke 
        100          0        100

 
Akcia je plánovaná v 2. polroku. 

                          
    Výrub a ošetrenie stromov na 

Evanjelickom cintoríne a na cintoríne v 
Modranke 

        145       95       141

 
Výrub a ošetrenie stromov boli vykonané v 1. polroku na Novom a Evanjelickom 
cintoríne a na cintoríne v Modranke.  

                
    Oprava murovanej ohrady na cintoríne v 

Modranke 
55         0        55

 
Oprava bude vykonaná v 2. polroku. 

                
    Asanácia starého domu smútku na 

cintoríne v Modranke. 
               30           34           34 

 
Asanácia bola vykonaná na základe požiadavky VMČ. Predmetná budova bola 
nefunkčná, v zlom technickom stave a jej odstránením vznikli nové hrobové 
miesta. 

                
 

15.7 Ostatné služby MH                                      3 990   1 640    4 340
 
          Odchyt túlavých zvierat                                           150             46              150        
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Odchytené túlavé zvieratá sú umiestňované v karanténnej stanici, ktorá je 
zriadená v priestoroch skládky odpadu na starej Zavarskej ceste, kde je im 
venovaná patričná starostlivosť v zmysle platnej legislatívy.  

          
 
       
    Vianočné trhy               500              0          850
 

Výdavky budú čerpané koncom roka.  Zvýšenie rozpočtu súvisí s celkovým 
rozpočtom  Vianočných trhov, ktorý je predkladaný na MZ súčasne 
s aktualizáciou rozpočtu. Časť výdavkov vo výške 560 tis. Sk bude financovaná 
z príjmu za užívanie verejného priestranstva a  vo výške 290 tis. Sk je 
navrhované použiť prostriedky zo zisku TTJ 2003. 

                               
    Deratizácia zelene              100             42           100 
 

Deratizácia zelene je vykonávaná  na území mesta Trnava v súlade VZN č. 17 
v jarných a jesenných mesiacoch.  

                
    Údržba centrálnej časti Kamenný mlyn                50             21             50
 

 Kamenný mlyn je značne navštevovanou lokalitou od skorej jari až do neskorej 
jesene a z tohto dôvodu si vyžaduje samostatný režim čistenia a poriadku. 

                
    Kŕmenie a ošetrovanie pávov                50             27             50

 
Výdavky sú určené na  zabezpečenie krmiva pre pávy a starostlivosť o ne 
v priebehu roka. 

     
    Prevádzka a údržba WC              900           347           900
 

Z tejto položky sú hradené všetky výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou 
WC. V prevádzke sú tri WC so stálou službou počas prevádzkových hodín 
a jeden automat WC, ktorý je priebežne kontrolovaný so súčasným  vykonaním 
čistenia a údržby. Väčšia časť výdavkov bude čerpaná v 2. polroku, keď sú 
naplánované drobné stavebné úpravy. 

                
    Prevádzka a údržba fontán              350             86           350
 

Prevádzka  fontán je vykonávaná  od začiatku apríla do konca septembra 
bežného roka. Výdavky sú čerpané na čistenie fontán, výmenu vody, spotrebu 
elektrickej energie a zabezpečovanie pravidelnej údržby. 

                
    Údržba detských ihrísk           1 000           771        1 000
 

Údržba detských ihrísk zahŕňa  opravy zabudovaných komponentov, výmenu 
a čistenie piesku, obnovu náterov.  Údržba je vykonávaná na 126 detských 
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ihriskách, ktoré sú vybudované v meste. 
 
 
 
 
                                         
    Údržba lavičiek              500           208           500
 

Finančné prostriedky boli použité na výrobu nových lavičiek osadených na 
základe požiadaviek občanov resp. VMČ, ďalej na opravy a nátery 
poškodených a zdevastovaných lavičiek.  

                                         
    Autobusová doprava Trnava - Veľký Dvor                90            34             90
 

Doprava je zabezpečovaná na základe požiadavky obyvateľov Veľkého Dvora, 
ktorý patrí do katastra mesta Trnava. Dopravu zabezpečuje SAD Trnava 
predĺžením spoja Skloplast – Kopánka do Veľkého Dvora. 

                                         
    Verejný informačný systém                50             0             50
 

Výdavky  sú plánované na doplnenie  a údržbu verejného informačného 
systému a sú plánované na v 2. polrok. 

                 
   Ostatné výdavky             250              58           250
                

Finančné prostriedky boli v 1. polroku použité na zabezpečenie ostatných 
nešpecifikovaných služieb ako napríklad sústavné čistenie informačných tabúľ 
v meste po znečistení sprajermi, zabezpečovanie vlajkovej výzdoby mesta, 
platby za odvod dážďovej vody kanalizáciou, výrobu a osadenie rôznych 
informačných tabuliek a zabezpečenie ďalších drobných služieb.    

             
   

15.8 Parkovacia služba                                                    650           279         650
 
   Nákup termopapiera              250           165           250
 

Termopapier je používaný do parkovacích automatov a  je určený na 
vyhotovenie  dokladu o zaplatení za parkovanie vozidla v CMZ.  

               
   Prevádzka a servis parkovacích 

automatov  
             400           114           400

 
Výdavky v 1. polroku boli použité na zabezpečenie servisu parkovacích 
automatov a zariadení súvisiacich so statickou dopravou (parkovacie stĺpiky, 
poolery). 

 
15.9 Výdavky na pracovníkov 500 74 1 700
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vykonávajúcich verejno-prospešné 
práce 

 
Rozpočet je aktualizovaný z dôvodu prijatia 51 pracovníkov od 1. 7. 2003 
v súvislosti s prípravnými prácami pri výstavbe automobilky Peugeot. Pracovníci 
boli prijatí na dobu 4 mesiacov. Z celkovej čiastky je 1 450 tis. Sk určených na 
mzdy a odvody, ktoré sú refundované Národným úradom práce, ostatné 
výdavky vo výške 250 tis. Sk sú financované z vlastných zdrojov mesta.  

 
16. Investičné akcie mesta 300 231 6 201

 
16.1 Rekonštrukcie MK 0 0 0

 
/viď kapitálový rozpočet./ 

 
16.2 Rozvojové programy 300 231 5 979

 
 Asanácia objektu klimatizačnej jednotky na 

Hornopotočnej ulici  
0 0 163

 
Výdavok na asanáciu objektu klimatizačnej jednotky bol zahrnutý v pôvodnom 
rozpočte v čiastke 180 tis. Sk ako kapitálový výdavok. Asanácia bola 
zrealizovaná v 2. polroku a výdavky boli čerpané vo výške 163 tis. Sk.  Nakoľko 
sa jednalo o práce, ktoré mali charakter bežného výdavku (odstránenie objektu 
monolitického betónu), je v aktualizácii navrhované zaradenie výdavku  do 
bežného rozpočtu. 

 
 Požiadavky VMČ 0 80 1 000
 

Finančné prostriedky na riešenie požiadaviek VMČ boli rozpočtované v rámci 
kapitálového rozpočtu. Vzhľadom k tomu, že väčšina požiadaviek je bežného 
charakteru je v aktualizácii navrhované zaradiť položku aj v rámci bežného 
rozpočtu. 

boli hradené výdavky na úpravu vjazdu z Vajanského ulice a 
rozbitie panelovej cesty na Františkánskej ulici. V 2. polroku je plánované hradiť 
bežné výdavky na sadové úpravy na ulici Vl. Clementisa a na Starohájskej ulici, 
svahy v prelukách, úpravu predzáhradiek na ulici Vl. Clementisa a ďalšie 
požiadavky výborov miestnych častí.  

V 1. polroku 

 
 Neinvestičné výdavky 300 151 300
 

Z položky boli v 1. polroku hradené výdavky na súťaž Progresívne, cenovo 
dostupné bývanie, náklady na odbornú literatúru, nákup filmov, vyvolanie 
a zhotovenie fotografií, repropráce, monitorovanie kanalizácie Na hlinách, 
plynomery a spotreba plynu na 20 b.j. Františkánska, tepelno-technický 
posudok na 60 b.j. Veterná. 
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 Výdavky za prehraný súdny spor za 0 0 3 146

pohľadávky KBV 
 

Na základe rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave je mesto Trnava povinné 
uhradiť Trnavským pozemným stavbám, š. p. v likvidácii pohľadávku vo výške 3 
146 tis. Sk za prevzaté zásoby z roku 1993 ešte v rámci bývalej komplexnej 
bytovej výstavby.  Súdny spor o úhradu záväzku bol vedený od roku 1996. 

 
 Vrátenie časti dotácie poskytnutej na 

nájomný bytový dom na Františkánskej 
ulici 

0 0 1 370

 
Z dôvodu skutočnej výšky obstarávacích nákladov stavby – Nájomný bytový 
dom s vybavenosťou na Františkánskej ulici bol znížený nárok na dotáciu na 
výstavbu z 50% na  40 % obstarávacích nákladov , čo v absolútnej čiastke 
predstavuje sumu 1 370 tis. Sk. Dotácia vo výške 50% obstarávacích nákladov 
bola mestu poskytnutá v roku 2002. Finančné prostriedky vo výške 1 370 tis. Sk 
boli poukázané Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR na základe 
dodatku č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie. 

 
16.3 Obnova kultúrnych pamiatok  0 0 0

 
/viď kapitálový rozpočet/ 

 
16.4 Investície mesta do školských zariadení 0 0 222

 
 ZUŠ M. Sch. Trnavského 0 0 222
 

V rámci kapitálového rozpočtu bol zaradený výdavok na opravu strechy ZUŠ M. 
Sch.Trnavského vo výške 250 tis. Sk. Práce na oprave strechy boli 
zrealizované v 2. polroku v hodnote 222 tis. Sk. Nakoľko sa jednalo o bežnú 
údržbu, je navrhované zaradiť výdavok do bežného rozpočtu v upresnenej 
výške.  

 
II. PEŇAŽNÉ OPERÁCIE 40 350 17 953 29 200

 
1. Dlhová služba 35 150 12 753 24 000

 
Rozpočet predpokladal splácanie istiny a úrokov z už poskytnutých úverov, ako 
aj  úverov pripravených na čerpanie  v rozpočte na rok 2003 a schválených vo 
výške 80 mil. Sk. 

posunu čerpania úverov  ku koncu roka 2003 je 
navrhované rozpočet na dlhovú službu znížiť. 
Vzhľadom k časovému 

 
2. Finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu 

a monitorovanie skládky 
5 200 5 200 5 200
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Finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej 
uzatvorení je mesto Trnava povinné vytvárať v zmysle zákona NR SR 
č.223/2001 Z.z. o odpadoch ročne vždy do 31.januára nasledujúceho roka. 
V roku 2003 bola vytvorená prvý raz, a to za rok 2002. 

 
 

III. DOTÁCIE A DARY 3 900 652 1 200
 

V zmysle VZN č. 136 boli z tejto položky poskytované nenávratné príspevky 
neziskovým organizáciám, špeciálnym skupinám občanov, mládeži, 
a športovcom.  

a dary boli v rozpočte 2003 schválené vo výške 3 900 tis. 
Sk v rámci bežného rozpočtu. Nakoľko však niektoré dotácie v 2.polroku boli 
schválené na kapitálové účely, je navrhované v aktualizácii rozdeliť finančné 
prostriedky do bežného a  kapitálového rozpočtu.  

Výdavky na dotácie 

 
 

IV. VÝDAVKY NA PRÍSPEVKOVÉ 56 044 23 990 56 325
ORGANIZÁCIE MESTA 

 
1. Stredisko sociálnej starostlivosti 35 040 19 640 37 490

 
2. Správa kultúrnych a športových zariadení 

mesta 
21 004 4 350 18 835

 
3. Správa mestského majetku 0 0 0

 
Vyhodnotenia príspevkových organizácií mesta súčasne s aktualizáciou ich 
rozpočtov sú samostatnými prílohami tohto materiálu. 

 
V. REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ 

VÝDAVKY 
1 600 0 0

 
Rezerva na nepredvídané výdavky je v aktualizácii rozpočtu rozpustená na 
konkrétne rozpočtové položky v rámci  bežného a kapitálového rozpočtu. 

 
 

VI. VÝDAVKY RO HRADENÉ Z DOTÁCIE 
ZRIAĎOVATEĽA 

1 438 1 438 1 438

 
V zmysle uznesenia MZ č. 61/2003 boli poukázané finančné prostriedky 
rozpočtovým organizáciám vo výške odvedeného zostatku príjmov ku koncu 
roka 2002 na účet zriaďovateľa v súlade so zákonom číslo 303/95 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách takto:  

 
   1.           Základné školy                                                     41                 41                  41 

2.           Domov dôchodcov                                           1 397             1 397            1 397 
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VII. VÝDAVKY ŠKOL HRADENÉ Z INÝCH 
DOTÁCIÍ 

 

 
/viď kapitálový rozpočet/ 

 
VIII.  

VˇÝDAVKY Z DECENTRALIZAČNÝCH 
DOTÁCIÍ 

82 598 149 920 282 546

 
1. Výdavky na matriku 1 220 609 1 218

 
Na financovanie výdavkov na matriku v  1. polroku obdržalo mesto 
z Ministerstva financií SR decentralizačnú dotáciu v čiastke 609 tis. Sk.  Z tejto 
dotácie boli financované mzdy 431 tis. Sk a poistné 178 tis. Sk. V 2.polroku 
budú finančné prostriedky z decentralizačnej dotácie použité do výšky rozpočtu. 
Výdavky na matriku nad rámec decentralizačnej dotácie boli financované 
z vlastných zdrojov mesta a sú vyhodnotené v položke I/7 Správa MsÚ. 

 
2. Výdavky na školy a školské zariadenia 60 000 138 561 258 533

 
V rámci reformy verejnej správy sa od 1. 7. 2002 sú financované výdavky škôl 
a školských zariadení zo štátneho rozpočtu decentralizačnou dotáciou . Z tejto 
dotácie časť je poskytovaná  Ministerstvom financií SR na prevádzkové náklady 
a časť dotácie na mzdy a odvody je poukazovaná mestu prostredníctvom 
Okresného úradu. V pôvodnom rozpočte boli výdavky zahrnuté len vo výške 
prevádzkových nákladov (60 mil. Sk) bez miezd a odvodov. V aktualizácii je 
príjmová aj výdavková časť rozpočtu doplnená o výdavky na mzdy a odvody. 

 
 • Výdavky na školy a školské zariadenia  48 000 113 644 198 170

s právnou subjektivitou 
 

Vyhodnotenia škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou za 1. polrok 
ako aj aktualizácia ich rozpočtov  sú samostatnými prílohami rozpočtu mesta.  

 
 • Výdavky na školy a školské zariadenia 12 000 24 917 60 363

bez právnej subjektivity 
                
 mzdy 

poistné 
ostatné prevádzkové výdavky 

        0 
         0 
12 000 

 14 134 
6 342 
4 441 

34 673
13 089
12 601
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3. Výdavky na Domov dôchodcov 10 800 5 919 12 217
 

Vyhodnotenie čerpania rozpočtu za 1. polrok a aktualizácia rozpočtu 2003 sú 
samostatnými prílohami rozpočtu mesta. 

 
4. Výdavky na opatrovateľskú službu 8 419 3 984 8 419

 
V zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov 
štátnej správy na obce mesto od 1.1.2003 zabezpečuje poskytovanie 
opatrovateľskej  služby občanom mesta v súlade so zákonom č. 195/1998 Z. z. 
o sociálnej pomoci.  

zabezpečuje mesto prostredníctvom príspevkovej 
organizácie Stredisko sociálnej starostlivosti, ktorej poukazuje príspevok vo 
výške decentralizačnej dotácie. Výdavky na opatrovateľskú službu sú 
vyhodnotené v materiáli „ Vyhodnotenie čerpania rozpočtu Strediska sociálnej 
starostlivosti za 1. polrok a aktualizácia rozpočtu na rok 2003“, ktoré je 
samostatnou prílohou rozpočtu mesta. 

Opatrovateľskú službu 

 
5. Vyplácanie prídavkov na deti 90 33 90

 
Na základe prechodu kompetencií zo štátnej správy na samosprávu v zmysle 
zákona č. 281/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov prešla na mesto 
povinnosť výplaty prídavkov na deti a príspevku k prídavku na deti oprávnenej 
osobe v zmysle rozhodnutia o pozastavení ich výplaty z dôvodu neplnenia si 
povinnej školskej dochádzky.  Zákon nadobudol platnosť dňom 1. 4. 2003. Na 
vyplácanie prídavkov na deti je do rozpočtu zahrnutý výdavok vo výške 
predpokladanej výške poukázaných prídavkov na deti zo Sociálnej poisťovne 
a Okresného úradu.  

 
6. Výdavky na činnosť stavebného úradu 1 351 455 1 351

 
Vo výške decentralizačnej dotácie sú v rozpočte zahrnuté výdavky na 
zabezpečenie činnosti stavebného úradu, vyvlastňovacieho konania a výdavky 
na vodné hospodárstvo. 

 
7. Výdavky na agendu školstva 718 359 718

 
V súvislosti s prechodom kompetencií na úseku školstva bola mestu na výdavky 
súvisiace s vedením agendy školstva v 1. polroku poskytnutá decentralizačná 
dotácia v čiastke 359 tis. Sk. Výdavky boli čerpané vo výške poskytnutej 
dotácie. 
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IX. Výdavky z bežných transferov zo ŠR na 
financovanie obchodnej spoločnosti 
Trnavainvest s.r.o. 

59 000 15 000 48  000

 
V prvom polroku bol Ministerstvom hospodárstva SR mestu Trnava poukázaný 
transfer na bežné výdavky v čiastke 15 000 tis. Sk, ktorý bol následne 
poukázaný obchodnej spoločnosti Trnavainvest s.r.o.. Financovanie  pokračuje 
v 2.polroku v súlade s uzatvorenými zmluvami. 

 
 
 
        BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU                               452 514        305 154      647 960 
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