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            VÝDAVKY 
 
 
 
1. DOPRAVA   46 715 
  
  
1.1  Bežné výdavky        15 075  Bežné výdavky  15 0751.1
 
1.1.1  Štúdie, zámery a prieskumy  775 
 
 o okružná križovatka Bučianska – Hlboká    20 
 

 Predmetom štúdie je posúdenie reálnosti úpravy existujúcej križovatky na 
okružnú. 

 
 o zobojsmernenie cestnej premávky na ulici 

Jerichova 
 20 

 
Z dôvodu pripravovaného zníženia dopravnej zaťaženosti  CMZ je potrebné 
navrhnúť rozsah úprav pre zobojsmernenie premávky na Jerichovej ulici.   

 
 o prepojenie ulíc Slovenská-Janáčkova-

Ružindolská 
 15 

 
Návrh má zadefinovať priestorové nároky na vybudovanie komunikácie 
a bude slúžiť pre majetkoprávne usporiadanie pozemkov. 

 
 o návrh riešenia prepojenia cyklistickej a pešej 

dopravy medzi mestom a PSA 
 70 

 
Štúdia má zadefinovať alternatívne riešenie umiestnenia chodníkov z centra 
mesta do PSA. 

 
 o podchod pre peších  pod železničnou traťou na 

Sladovníckej ulici  
 20 

 
Štúdiou bude preukázaný spôsob a miesto vybudovania  podchodu pre 
peších pod železničnou traťou. 

 
 o cyklistický chodník na Zelenečskej ulici  30 
 

Štúdia má preukázať reálnosť umiestnenia cyklistického chodníka v uličnom 
priestore. 
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 o cyklistický chodník – ulica T. Vansovej  60 
 

Štúdia bude podkladom pre vypracovanie ďalšieho stupňa PD. 
 
 o návrh riešenia parkovania v lokalite Na hlinách  30 
 

Z dôvodu nedostatku parkovacích miest a priestoru pre budovanie parkovísk 
v predmetnej lokalite je potrebné navrhnúť miesto a spôsob riešenia statickej 
dopravy v tejto časti mesta. 

 
 o návrh výhľadového riešenia parkovania v CMZ   60 
 

Na základe výsledkov prieskumu z roku 2003 je potrebné navrhnúť 
zlepšenie podmienok parkovania v CMZ. 

 
 o dopravné riešenie lokality Trstínska - Suchovská  50 
 

Zámer má  zadefinovať a záväzne schváliť v predmetnej lokalite spôsob 
riešenia dopravného pripojenia budúcich prevádzok priemyselnej zóny na 
štátnu cestu I/51.  

 
 o profilové dopravné prieskumy  200 
 o smerové prieskumy križovatiek  50 
 o prieskumy parkovania  100 
 

V priebehu roka 2004 je plánované zrealizovanie dopravných prieskumov 
pre overenie a získanie veličín potrebných pre posudzovanie a navrhovanie 
úprav organizácie dopravy. Výsledky prieskumov budú priamo použité pri 
spracovávaní štúdií zamestnancami mesta, alebo budú poskytnuté externým 
spracovateľom.  

 
 o posúdenie úpravy križovatiek a profilu cesty na 

Rybníkovej ulici programom Vissim a Visum 
 50 

 
Uvedený program modeluje dopravné vzťahy na komunikačnej sieti 
s možnosťou overenia dopadu zmien organizácie dopravy a jej intenzity na 
priepustnosť križovatiek a medzikrižovatkových úsekov.   

 
1.1.2 Opravy a údržba MK  13 600 
 
 o oprava miestnych komunikácií   4 000 
 

V položke sú plánované výdavky na opravu výtlkov,  nerovností 
a poškodených komunikácií. 
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 o oprava jestvujúcich parkovacích plôch  1 000 
 

Výdavky na opravu výtlkov,  nerovností a poškodených parkovacích plôch. 
 
 o opravy chodníkov  3 000 
 

Priebežne počas roka je podľa akútnej potreby vykonávaná oprava 
priečnych a pozdĺžnych nerovností a poškodených chodníkov.  

 
 o čistenie, oprava a výšková úprava kanalizačných 

vpustov 
 1 000 

 
Splavovaním nečistôt z komunikácií  dochádza k upchávaniu kanalizačných 
vpustov, preto je potrebné ich pravidelné čistenie. Poklesom podkladových 
vrstiev vozoviek dochádza tiež k poklesu kanalizačných vpustov, čím vzniká 
nebezpečenstvo poškodenia motorových vozidiel. S úpravou vpustov súvisí 
aj oprava poklesnutých komunikácií v ich okolí.  

 
 o údržba a opravy súčastí a zariadení MK  800 
 

Súčasťami a zariadeniami MK sú mosty, zvodidlá, zábradlia, parkovacie 
stĺpiky a cestná zeleň, na ktorých je vykonávaná permanentná údržba. 

 
 o údržba a oprava dopravného značenia  2 000 
 

Obnova dopravného značenia zahrňuje obnovu vodorovného aj zvislého 
dopravného značenia.  Obnova vodorovného dopravného značenia, aby toto 
spĺňalo  svoj účel a funkciu, je vykonávaná niekoľkokrát v roku
a predpokladané výdavky v rozpočte predstavujú čiastku cca 1 500 tis. Sk . 
V roku 2004  z dôvodu zlepšenia organizácie parkovania budú vodorovne 
vyznačené aj státia na súčasných parkoviskách . 
 Obnova zvislého dopravného značenia je vykonávaná z dôvodu poškodenia 
existujúcich dopravných značiek a predpokladané výdavky v rozpočte 
predstavujú čiastku 500 tis. Sk. 

 
 o havarijný fond  1 000 
 

Havarijný fond je zaradený do rozpočtu mesta za účelom riešenia 
nepredvídaných havarijných situácií. 

 
 o VMČ  800 
 

V priebehu roka sú prostredníctvom VMČ a interpelácií poslancov vznášané 
rôzne požiadavky od občanov mesta, týkajúce sa dopravnej problematiky. 
Na riešenie týchto požiadaviek je plánovaná čiastka 800 tis. Sk. 
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1.1.3 Parkovacia  služba  700 
 
 o nákup termopapiera  300 
 

Na nákup termopapiera do parkovacích automatov je plánovaná čiastka 300 
tis. Sk. 

 
 o prevádzka a servis parkovacích automatov  400 
 

Výdavky na opravy a servis parkovacích automatov . 
  
  
  
1.2 Kapitálové výdavky     31 640  31 640
 
1.2.1 Projektová a dopravno-inžinierska dokumentácia  2 090 
 
 o projektová dokumentácia  k dlhodobým  1 000 

investičným zámerom 
 

Pre rok 2004 je navrhované vyčleniť z rozpočtu mesta finančné prostriedky 
vo výške 1 mil. Sk na spracovanie PD pre akcie, ktorých realizácia je 
predpokladaná v roku 2005-2006 (MK Hajdóczyho, MK Veterná, MK 
Ružová, atď.)  

 
 o dopravno-inžinierska  dokumentácia  400 
 

V položke sú zahrnuté výdavky na  porealizačné zamerania a porealizačné 
geometrické plány  k akciám realizovaným v roku 2003 (parkoviská a CSS) 
a výdavky na projektovú dokumentáciu pre akcie plánované v roku 2004. 

 
 o dopravný informačný systém  500 
 

V súčasnosti je spracovaná štúdia a do rozpočtu na rok 2004 je navrhované 
zaradiť výdavky na spracovanie projektovej dokumentácie  a realizáciu 
informačného systému v meste. 

 
 o cyklotrasy  190 
 
 

 

V rámci koncepcie budovania cyklotrás v meste Trnava bude v roku 2004 
pripravená projektová dokumentácia prepoja cyklotrasy medzi parkom J. 
Kráľa I. etapa, II. etapa a parkom A. Bernoláka. 

1.2.2 Rekonštrukcie a výstavba MK  17 700 
 
 o MK Michalská  2 200 
          

V roku 2004 je predpokladaná realizácia 2. časti Michalskej ulice t.j. 
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plynovod, verejné osvetlenie, slaboprúdové rozvody a rozvody NN. Pôvodne 
uvažované ukončenie rekonštrukcie komunikácie, mobiliáru a sadové úpravy 
budú realizované v ďalšom období. 

 
 o MK Zelenečská II.  500 
 

Na základe petície občanov, bývajúcich na Zelenečskej ulici mesto dobuduje 
cca 100 m úsek obslužnej komunikácie na dotvorenie dopravnej 
infraštruktúry v tejto časti mesta. Čiastka je určená na spracovanie 
komplexnej PD a začatie realizácie komunikácie a parkovísk, pričom 
s dokončením sa ráta v roku 2005. 

 
 o úprava VP pred SSS na ul. Vl. Clementisa  6 000 
 

V roku 2003 bola spracovaná PD pre stavebné povolenie a realizáciu stavby 
a prebehla verejná súťaž na výber dodávateľa stavby.  Stavba zahŕňa 
vybudovanie prístupovej komunikácie, parkovísk a oddychových plôch so 
zeleňou s celkovým  rozpočtovým nákladom  stavby  6 mil. Sk. 

 
 o úprava Sereďskej ulice v Modranke  800 
 

V roku 2004 je uvažované s vybudovaním spevnenej krajnice na Sereďskej 
ulici v mieste položenej kanalizačnej vetvy a s úpravou stojiska pre MHD. 

 
 o rekonštrukcie povrchov MK a chodníkov  7 000 
 

V roku 2004 sú plánované rekonštrukcie povrchov MK a chodníkov na 
uliciach Sasinkova, Školská, Bosniacka, rekonštrukcie povrchov MK na 
uliciach Botanická, Čajkovského, Ľ. Podjavorinskej a časti MK Odbojárska. 

 
    o bezbariérové chodníky  400 
 

Na vybudovanie bezbariérovej trasy pre osoby s obmedzenou schopnosťou 
pohybu je rozpočtovaná čiastka 400 tis. Sk.  

 
    o vyhotovenie chodníka na cintoríne na Kamennej ceste  500 
 

V rozšírenej časti cintorína na Kamennej ceste je potrebné vybudovať ďalšiu 
sieť peších komunikácií nakoľko nie je možnosť prevozu vozíka s rakvou na 
druhú stranu rozšírenej časti cintorína. 

 
    o vybudovanie siete chodníkov na cintoríne v Modranke 300 
 

Na základe požiadavky výboru miestnej časti je do rozpočtu zaradený 
výdavok na vybudovanie  chodníkov na cintoríne v Modranke. 
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1.2.3 Parkoviská  6 950 
 

V roku 2004 je uvažované vybudovať parkoviská v nasledovných lokalitách :
 
 Hlboká ul. 7-9  700
 Hospodárska ulica 31-36  1 000
 Veterná ulica   1 400
 Ulica Ľ. Podjavorinskej   600
 Čajkovského ulica  1 000
 Lokomotíva II.  900
 Ulica B. Smetanu 15-16  400
 Beethovenova ulica  450
 Botanická ulica  500
 
1.2.4 Križovatky 3 100 
 
    o okružná križovatka na  Zelenečskej ulici 3 100 
 

 Za účelom zlepšenia dopravnej situácie a zaistenia bezpečnosti premávky 
na Zelenečskej ulici je potrebné vybudovať okružnú križovatku. 
Z navrhovanej čiastky je 100 tis. Sk určených na vyhotovenie projektovej 
dokumentácie. 

 
1.2.5  VMČ  1 000 
 

V priebehu roka prichádzajú na referát dopravy požiadavky občanov 
prostredníctvom výborov mestských častí a interpelácií poslancov. Sú to 
požiadavky, ktoré sú nad rámec nákladov uvedených v predchádzajúcich 
položkách rozpočtu.  

                
1.2.6  Obnova a realizácia dopravného značenia 500 
 

Priebežne počas roka sú vymieňané značky, ktoré sú fyzicky opotrebované 
a osadené sú nové dopravné značky podľa schválených projektov 
dopravného značenia.   

 
1.2.7 Parkovacia služba  300 
 
    o nákup parkovacieho automatu 300
 

Výdavok je plánovaný na nákup 1  parkovacieho automatu. 
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2. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE   35 422 
  
                        vv  ttoomm  ggrraannttoovvéé  pprroojjeekkttyy                                                                                                                                          55  000000  
  
  
2.1  Bežné výdavky      24 622  Bežné výdavky 24 6222.1
 
2.1.1 Mestská zeleň  24 480 
 
 o základná údržba zelene  19 883 
 

V položke sú zahrnuté náklady na základnú údržbu verejnej zelene, ktorá 
zahŕňa nasledovné pracovné operácie: kosenie (4,5 krát), jarné vyhrabanie 
trávnikov, jesenné hrabanie lístia, rez stromov a krov, zálievka rastlín 
(kvetov, krov, drevín), okopávanie a odburiňovanie záhonov kvetín, ruží, 
krov a solitérnych stromov, zber papierov a nečistôt z plôch zelene. 
Údržba izolačného pásu zelene spočíva v pletí, výchovnom reze drevín, 
kosení trávnatých plôch, chemickej ochrane proti chorobám a škodcom, 
zálievke novovysadenej časti a pod. Navýšenie oproti roku 2003 predstavuje 
zohľadnenie predpokladanej 7% -nej inflácie a očakávané zvýšenie DPH o 5 
%. 

 
 o odvoz  a uloženie biologického odpadu zelene   650 
 

Položka obsahuje náklady spojené s odvozom odpadu, ktorý vzniká pri 
výkone jednotlivých pracovných operácií v rámci údržby mestskej zelene na 
skládku KO na Zavarskej ceste a poplatky za uloženie biologického odpadu 
na skládke KO na Zavarskej ceste. 

 
 o zálievka „1000 stromov do nového milénia“  800 
 

V rokoch 2001 a 2002 bolo v rámci akcie „1000 stromov do nového milénia“ 
vysadených cca 1000 vzrastlých stromov,  pre ktoré je nutné zabezpečiť 
intenzívnu zálievku, hlavne v letných mesiacoch. 

 
 o nákup letničiek a dvojročiek  500 
 

Výdavky na nákup letničiek a dvojročiek pre všetky mestské časti. 
 
 o deratizácia zelene  100 
 

Deratizácia je vykonávaná v zmysle VZN č. 17 na území mesta Trnava 
v jarných a jesenných mesiacoch. 
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 o riešenie havarijných stavov  drevín  2 267 
 

Výdavky spojené s odstraňovaním suchých,  a chorobou, živočíšnym 
škodcom alebo mechanicky poškodených drevín, ktoré ohrozujú bezpečnosť 
a majetok občanov. V rámci tejto položky sa odstraňujú aj dreviny, 
predovšetkým stromy, o ktorých odstránenie žiadajú obyvatelia z dôvodu 
poškodzovania statiky bytoviek, rodinných domov, neprimeraného tienenia 
obytných miestností, v prípade, že strom je nositeľom alergénu, alebo 
z dôvodu poškodzovania podzemných inžinierskych sietí koreňovou 
sústavou. 

viacerých žiadostí je v rozpočte navrhované v rámci havarijného 
fondu riešiť  porast, nachádzajúci sa na Stromovej ulici. Tento je v zlom 
zdravotnom stave, stromy sú prestárle a pri silnejšom vetre hrozí pád celých 
stromov alebo častí ich korún.  

Na základe 

 
 o chemické ošetrenie drevín  200 
 

V rámci tejto položky je vykonávaný chemický postrek proti živočíšnemu 
škodcovi pagaštanov – ploskáčikovi pagaštanovému, ktorého výskyt je 
každoročne zaznamenaný v parku A. Bernoláka, v Prírodnom kine, 
Kamennom mlyne a na Kapitulskej ulici. Taktiež je vykonávaný postrek 
stromov a krov v prípade výskytu iných živočíšnych škodcov (napr. spriadač 
americký, vošky,...) a rôznych druhov chorôb (napr. múčnatka, spála, 
hubové a bakteriálne choroby). 

 
 o výrub a ošetrenie stromov na cintorínoch  80 
 

Výrub a ošetrenie stromov je potrebné z dôvodu poškodzovania 
náhrobných kameňov koreňovým systémom stromov, prípadne suchými 
konármi, čo býva predmetom sťažností občanov. 

 
2.1.2 Výdavky na rekreačnú oblasť Kamenný mlyn   100 
 

Výdavky na čistenie centrálnej časti  Kamenný mlyn a na krmivo 
a opatrovateľskú službu pre pávov.  

  
2.1.3 Štúdie, expertízy, posudky  30 
 

Zabezpečenie posudkov a expertíz pre potreby stavebného úradu. 
 
2.1.4 Súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku  12 
 

Odmeny víťazom v rámci súťaže, ktorú vyhlasuje komisia životného 
prostredia a prírodných hodnôt. 
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2.2  Kapitálové výdavky      10 800  Kapitálové výdavky 10 8002.2
 
2.2.1 Projektová dokumentácia  2 100 
 
 o humanizácia obytných súborov 

-  vnútroblokové priestory  
 150

 
Výdavky na projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie na 
rozsiahlejších plochách v medziblokových priestoroch na základe 
požiadaviek VMČ. Jedná sa prevažne o modernizáciu a rekonštrukciu 
existujúcich detských ihrísk, oddychových centier a zelene. 
V celkovej čiastke je zahrnutý výdavok na PD pre územné rozhodnutie 50 
tis. Sk a na PD pre stavebné povolenie a realizáciu 100 tis. Sk. 

 
 o humanizácia obytných súborov a CVČ 

- školské areály  
800

 
Jedná sa o vybudovanie centier voľného času  vo vytypovaných areáloch 
základných škôl v štyroch mestských častiach. Rozpočtovaná čiastka 
zahrňuje výdavky na vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a na 
stavebné povolenie. 

 
 o trvaloudržateľný rozvoj v kontakte s priemyselnými 

zónami 
400

 
Výdavky na vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie 
na území Obytný súbor na Sibírskej ulici a a severný obchvat, Obytný súbor 
na Linčianskej ulici  a južný obchvat, Obytné súbory a PSA Peugeot Citroen, 
Obytný súbor Modranka-Javorová ulica a PSA Peugeot Citroen. 

 
 o Mesto Trnava a voda 600
 

Výdavok na vypracovanie PD pre územné rozhodnutie a stavebné 
povolenie. 

 
 o rekonštrukcia Parku J.  Kráľa II. etapa 150
 

V roku 2003 bol vypracovaný projekt pre územné rozhodnutie, ďalšie stupne 
PD budú financované v roku 2004. 

 
2.2.2 Mestská zeleň 3 700 
 
    o výsadba 350 kusov vzrastlých stromov 2 200
 

Výsadbou 350 kusov  vzrastlých stromov  sa prirodzene nadviaže na akciu 
„1000 stromov do nového milénia“, ktorá bola realizovaná v r. 2001  a  2002.
Stromy  (rôznych druhov a kultivarov) budú vysadené vo všetkých 

 



7-8/2/27                                                       Rozpočet  
na rok 2004 

 
                                                                                                                                              v tis. Sk   

mestských častiach v závislosti od priestorových, klimatických a pôdnych 
podmienok. Návrh výsadby bude posúdený a odsúhlasený správcami 
jednotlivých inžinierskych sietí. 

 
  o výsadba zelene 1000
 

Finančné prostriedky sú plánované na výsadbu  krov (solitér, skupín, živých 
plotov) na celom území mesta, hlavne v medziblokových priestoroch, kde je 
nedostatok zelene. 

  
   o inventarizácia a pasport zelene 500
 

 V súčasnosti sú spracované dva obvody zelene  v GIS-e mesta Trnava –
Centrálna mestská zóna a Špíglsál.  Finančná čiastka pokryje náklady 
spojené so zberom a spracovaním dát  v obvode zelene Kopánka.  

 
 
2.2.3 Grantové projekty z fondov EÚ 5 000 
                              

               Park Hlboká    *                                      5 000 
 

Projektová dokumentácia rieši plochu pozdĺž historických hradieb v dĺžke 
cca 900 m a šírke 12-13 m ako park s včlenenou cyklotrasou a pešou 
komunikáciou  s prepojením cyklotrasy s lávkou pre peších, verejné 
osvetlenie, sadovnícke úpravy, mobiliár a prvky drobnej architektúry.  
Akcia bude realizovaná len v prípade získania grantových prostriedkov. 
Predpokladaná výška grantu je  4 750 tis. Sk . 

 
 
 
 
3. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO   49 330 
      
                      vv  ttoomm  ggrraannttoovvéé  pprroojjeekkttyy                                                                                                                                        77  000000  
  
  
3.1  Bežné výdavky      4422  333300  Bežné výdavky3.1
 
3.1.1 Komunálny odpad  

– zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu 
36 700 

 
Zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO zabezpečuje mesto Trnava na 
základe zákona NR SR o odpadoch č. 223/2001 Z.z., pričom  náklady na 
uvedené   služby   sú predpokladané   vo  výške   30 700  tis. Sk.   Zvyšných

 
          Legenda  :  *  akcia bude realizovaná len v prípade získania grantu 
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 6 000 tis. Sk bude použitých na pokrytie nákladov na zber, prepravu 
a zneškodnenie odpadu zo zberných dvorov (2 500 tis. Sk), jarného 
a jesenného   vývozu  VKK  rozmiestnených  v  jednotlivých lokalitách mesta 
(1 100 tis. Sk),  vývoz odpadu zo smetných košov (1 100 tis. Sk),  odpadu 
z čistenia mesta (560 tis. Sk),  likvidácia divokých skládok (340 tis. Sk),
poplatok za uloženie odpadu ( 400 tis. Sk). Vo výdavkoch je počítané so 
zvýšením cien o 8 % z dôvodu zvýšenia ceny služieb spoločnosti, ktorá pre 
mesto zabezpečuje zber a prepravu komunálneho odpadu a z dôvodu 
 zvýšenia  sadzby DPH v roku 2004.  

 
3.1.2 Skládka KO - finančná rezerva  

torovanie skládky 
5 620 

na uzatvorenie, rekultiváciu a moni
 

Účelovú finančnú rezervu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky 
je mesto Trnava povinné každoročne vytvárať v zmysle zákona NR SR 
č.223/2001 Z.z. o odpadoch. 

 
 
3.1.3 Informačno-propagačná činnosť o odpadoch 10 
 

Mesto v zmysle zákona o odpadoch vykonáva aj informačnú činnosť 
týkajúcu sa separovaného zberu, triedenia odpadov a podobne. 

 
 
33.2  Kapitálové výdavky      7 000  Kapitálové výdavky 7 000.2
   
3.2.1 Grantové projekty  z fondov EÚ  a  ŠR SR 7 000 
                          

            Rekultivácia skládky Boleráz   *                                                          5 000 
 

Na základe výsledkov výkonu štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve 
bolo mestu Trnava uložené požiadať Okresný úrad Trnava, odbor životného 
prostredia o udelenie súhlasu na uzatvorenie skládky, vykonanie jej 
rekultivácie a jej následné monitorovanie v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. 
o odpadoch.  Mesto Trnava zabezpečilo prepracovanie PD, vypracovanie 
odborného posudku k PD a následne vydanie súhlasu Okresného úradu. 
V rozhodnutí Okresného úradu bol mestu uložený termín uzatvorenia 
skládky a ukončenia jej rekultivácie v roku 2005. Pre rok 2004 je do rozpočtu 
zaradené 5 mil. Sk  na realizáciu sanácie oporného múru. Ostatné objekty, 
ktoré sú predmetom PD a vydaného rozhodnutia by boli realizované 
v ďalšom roku. 

aná len v prípade získania grantových prostriedkov. 
Predpokladaná výška grantu je 4 750 tis. Sk. 
Akcia bude realizov
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                         Dotrieďovacia linka na separovaný zber *                                    2 000 
 

V rozpočte na rok 2004 je zaradený nákup dotrieďovacej linky na 
separovaný zber. Financovanie je vo výške 70 % predpokladané 
z grantových prostriedkov Recyklačného fondu, zostatok bude mesto 
financovať z vlastných zdrojov. 

zber bola pôvodne plánovaná  v roku 
2003, nakoľko mesto nezískalo v roku 2003 finančné prostriedky 
z grantových zdrojov, jej nákup je posunutý do roku 2004. Predpokladaná 
výška transferu je 1 400 tis. Sk. 

Dotrieďovacia linka na separovaný 

 
 
 
4. BYTOVÁ VÝSTAVBA   52 100 
            
                        vv  ttoomm  ggrraannttoovvéé  pprroojjeekkttyy                                                                                                                                      5500  000000  
  
4.1  Kapitálové výdavky      52 100  Kapitálové výdavky 52 1004.1
 
4.1.1 Trafostanica na Františkánskej ulici 1 100 
 

V čiastke  1,1 mil. Sk je do rozpočtu zaradený príspevok na výstavbu 
trafostanice na Františkánskej ulici, ktorý mesto poskytne investorovi stavby 
– ZSE a.s. Bratislava na základe zmluvy. Z tejto trafostanice bude napojený 
aj nájomný bytový dom  - 20 b. j. na Františkánskej ulici.  

 
4.1.2 VMČ 1 000 
 

V tejto položke sú plánované finančné prostriedky na riešenie aktuálnych 
požiadaviek jednotlivých výborov mestských častí predkladaných v priebehu 
roka.  

   
4.1.3 Grantové projekty z vládnych podporných programov 50 000 
                   
                         Obytný súbor – 
                          nájomné byty na ulici Vl. Clementisa    *                                    30 000 
 

V roku 2004 je predpokladaná realizácia časti stavby obytného súboru na 
ulici Vl. Clementisa v rozsahu cca 98 bytov, stavbu je plánované dokončiť 
v roku 2006. Financovanie stavby je predpokladané z dotačných zdrojov MV 
a RR a z úverových zdrojov ŠFRB. 

h prostriedkov. Akcia bude realizovaná len v prípade získania finančnýc
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                          Nájomný bytový dom  
                           na Františkánskej ulici    *                                                        20 000 
 

Plánované finančné prostriedky budú po ukončení výberového konania na 
zhotoviteľa stavby čerpané na realizáciu diela – nájomný bytový dom na 
Františkánskej ulici v Trnave s tým, že stavba by mala byť dokončená 
v roku 2005. Financovanie stavby je predpokladané z dotačných zdrojov MV 
a RR a z úverových zdrojov ŠFRB. 

h prostriedkov.  Akcia bude realizovaná len v prípade získania finančnýc
 
 
 
5. VEREJNÉ OSVETLENIE     21 000 
  
  
5.1  Bežné výdavky      17 000  Bežné výdavky 17 0005.1
 
5.1.1 Elektrická energia                                                                                9 000 
 

Výdavky sú rozpočtované na úhradu faktúr za spotrebovanú elektrickú 
energiu pre verejné osvetlenie a cestnú svetelnú signalizáciu . V rozpočte 
nie je uvažované s nárastom cien energie v roku 2004. 

 
5.1.2 Verejné osvetlenie a cestná svetelná signalizácia - prevádzka              6 500 
 

Prevádzka a údržba VO a CSS je realizovaná na základe zmluvy. Ročná 
výška výdavkov je zmluvne dohodnutá a je splácaná v pravidelných 
mesačných splátkach. 

 
5.1.3 VMČ                       1 500 
 

Z tejto položky sú financované požiadavky VMČ a interpelácií poslancov MZ.
 
  
55.2  Kapitálové výdavky      4 000  Kapitálové výdavky 4 000.2
 
5.2.1 Rekonštrukcia a modernizácia  4 000 
 

V rámci postupnej realizácie svetelno-technologického projektu bude 
v čiastke 1 000 tis. Sk realizovaná rekonštrukcia a modernizácia VO na tých 
častiach VO, ktorých technický stav z hľadiska bezpečnosti nezodpovedá 
príslušným technickým normám.  

výdavok na výmenu stožiarov, ktorá je 
potrebná z bezpečnostných dôvodov. Výmena bude realizovaná u tých
stožiarov, u ktorých hrúbka steny nezodpovedá požiadavkám STN.  

V čiastke 3 000 tis. Sk je plánovaný 

 
 
 

 



7-8/2/31                                                       Rozpočet  
na rok 2004 

 
                                                                                                                                              v tis. Sk   

 
 
6. ULIČNÝ MOBILIÁR     7 410 
  
  
6.1  Bežné výdavky      3 410  Bežné výdavky 3 4106.1
 
6.1.1 MHD – prístrešky a zastávky 400 
 

V položke je zahrnutá údržba a oprava poškodených prístreškov MHD, s čím 
súvisí aj úprava nástupných plôch. 

 
6.1.2 Autobusová stanica - prístrešky a zastávky  400 
 

V položke je zahrnutá údržba a oprava poškodených prístreškov na 
autobusovej stanici, ktorá nebola v predchádzajúcich rokoch v rozpočte 
riešená. Jedná sa najmä o opravy prístreškov poškodených haváriami 
automobilov. 

 
6.1.3 Verejné WC 850 
 

Výdavky na prevádzku a údržbu verejných WC. Mesto Trnava  prevádzkuje 
tri verejné WC, jeden automat WC a v prípade potreby sú k dispozícii tri 
prenosné WC. 

 
6.1.4 Fontány 270 
 

Výdavky z tejto položky budú čerpané na zahájenie prevádzky  po zimnom 
období, zabezpečenie pravidelnej údržby a čistenie fontán, výmenu vody 
a spotrebu elektrickej energie. 

 
6.1.5 Detské ihriská 1 190 
 

V meste je vybudovaných 126 detských ihrísk . V čiastke 1 190 tis. Sk je 
plánovaný výdavok na údržbu detských ihrísk, ktorá spočíva vo výmene 
piesku, v oprave zabudovaných komponentov a obnovení náterov. 

 
6.1.6 Lavičky 200 
 

Výdavky na údržbu lavičiek. Rozsah poškodených a zničených lavičiek sa 
každoročne zvyšuje z dôvodu prejavov vandalizmu, ako aj z dôvodu 
poškodenia lavičiek poveternostnými vplyvmi. 

 
 6.1.7   Uličné tabule, vlajky 100 
 

Prostriedky plánované  na nákup uličných tabúl, orientačných a súpisných 
čísiel a zástav na budovu Radnice a MsÚ.   
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6.2  Kapitálové výdavky      4 000  Kapitálové výdavky 4 0006.2
 
6.2.1 MHD – nové autobusové prístrešky 2 000 
 

Z dôvodu zlého technického stavu autobusových prístreškov na 
autobusových zastávkach MHD je potrebné tieto nahradiť novými, pretože 
v niektorých prípadoch dochádza k stavom ohrozenia zdravia a bezpečnosti 
cestujúcich. 

 
6.2.2 Stojiská na kontajnery  2 000 
 

Z dôvodu sústavných požiadaviek občanov je potrebné riešiť situáciu 
s umiestnením zberných nádob na komunálny odpad. V roku 2004 je 
plánované spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie a začiatok 
realizácie výroby a osadenia stojísk na kontajnery. 

 
 
 
7. SLUŽBY    12 857 
  
  
7.1  Bežné výdavky      12 657  Bežné výdavky 12 6577.1
 
7.1.1 Čistenie  MK 4 947 
 
 o výdavky na čistenie mesta v období 1.1.2004 – 30.4.2004 1 500
 o príspevok pre Správu mestského majetku   3 447
 

Nakoľko od 1.5.2004 bude čistenie mesta zabezpečované prostredníctvom 
príspevkovej organizácie Správa mestského majetku, je celková 
rozpočtovaná čiastka na čistenie mesta rozdelená na výdavok, ktorý mesto 
vynaloží na čistenie do 30.4. 2004 a na výdavok, ktorý mesto vynaloží na 
čistenie od 1.5. do konca roka formou príspevku pre Správu mestského 
majetku.  

 
7.1.2 Zimná údržba MK 4 800 
 

Zimná údržba MK je vykonávaná podľa schváleného plánu zimnej údržby. 
Výška rozpočtu je odvodená z priemerných nákladov na zimnú údržbu 
v minulých rokoch. 
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7.1.3 Cintorínske služby 1 120 
 

V rámci  cintorínskych služieb sú rozpočtované  : 
 
  výdavky za spotrebovanú energiu, plyn a vodu na miestnych 

cintorínoch 
600

  výdavky na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu 200
  výdavky na sociálne pohreby 60
  starostlivosť o hroby významných osobností 10
  výmena omietky na dome smútku v Modranke 250
 
7.1.4 Autobusová doprava Trnava-Veľký Dvor 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. 

 
7.1.5 Vianočné trhy 850 
 

Výdavky sú plánované na zabezpečenie montáže a demontáže trhových 
stánkov, elektrických rozvodov, ozvučenia, čistenia verejných priestranstiev 
a sprievodný kultúrny program. Výdavky sú čiastočne kompenzované 
príjmami v rámci príjmovej položky daň za užívanie verejného priestranstva. 

 
7.1.6 Odchyt túlavých zvierat 100 
 

Plánované výdavky  na prevádzku karanténnej stanice zriadenej  v lokalite 
skládky odpadu na starej Zavarskej ceste pre odchytené túlavé zvieratá 
a informačné a výstražné tabuľky súvisiace s vyznačením priestorov pre 
venčenie psov. 

   
7.1.7                  Pracovníci vykonávajúci verejno-prospešné práce                             500 
 

Finančné prostriedky sú plánované na zabezpečenie výdavkov súvisiacich 
so zamestnávaním pracovníkov vykonávajúcich verejno-prospešné práce 
v spolupráci s úradom práce. Výdavky na mzdy a odvody sú hradené 
z prostriedkov Národného úradu práce a sú uvedené v čiastke 425 tis. Sk 
v príjmovej časti rozpočtu v rámci časti V. Transfery a granty. Na 
zabezpečenie osobných ochranných potrieb, hygienických potrieb, 
stravného a pracovného náradia pre pracovníkov vykonávajúcich verejno-
prospešné práce je plánované z rozpočtu mesta uhradiť 75 tis. Sk. 

 
7.1.8 Ostatné neplánované služby 250 
 

Táto položka je určená na úhradu neočakávaných a neplánovaných 
výdavkov, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu roka. 
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77.2  Kapitálové výdavky      200  Kapitálové výdavky 200.2
 
7.2.1 Dovybavenie priestorov  TTJ 200 
 

Na doplnenie vybavenia priestorov jarmočiska je navrhované použiť zo zisku 
TTJ 2003 čiastku 200 tis.sk /napr. lavice, stoly, stánok/. 

 
 
 
8. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ   51 640 
  
  
8.1  Bežné výdavky      47 125  Bežné výdavky 47 1258.1
 
 
8.1.1 Jednorazové dávky 2 400 
 
  starostlivosť o starých občanov 800
  starostlivosť o rodiny s deťmi 1 200
  starostlivosť o sociálne odkázaných občanov 300
  sociálne pôžičky v zmysle § 71 zákona č. 195/1998 Z.z. 100
 
 
8.1.2 Charitatívna podpora  240 
 
 • spoluúčasť mesta na charitatívnych podujatiach  140
 • charitatívna podpora   100
 

V položke spoluúčasť na charitatívnych podujatiach sú plánované výdavky 
na charitatívne a benefičné podujatia, ktoré mesto priamo organizuje alebo 
na ne finančne prispieva a tiež výdavky súvisiace so spoluúčasťou  mesta 
na niektorých cirkevných podujatiach celomestského charakteru. 
V rámci charitatívnej podpory organizuje mesto mikulášske a predvianočné 
charitatívne akcie v zariadeniach združujúcich choré a opustené deti, 
domovy dôchodcov a zdravotne postihnutých. 

 
8.1.3 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti (SSS) 44 485 
 

Na pokrytie bežných výdavkov príspevkovej organizácie SSS je v rozpočte 
plánovaný príspevok mesta v čiastke 44 485 tis. Sk. Rozpočet SSS je 
samostatnou prílohou materiálu (príloha č. 1).    
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88.2  Kapitálové výdavky      4 515  .2 Kapitálové výdavky 4 515
 
8.2.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti  4 515 
 

Na pokrytie kapitálových výdavkov SSS  je v rozpočte plánovaný príspevok 
v čiastke 4 515 tis. Sk.  Použitie príspevku je konkrétne špecifikované  v ich 
rozpočte (príloha č. 1). 

 
 
 
 
9. ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM   20 326 
  
                          vv  ttoomm  ggrraannttoovvéé  pprroojjeekkttyy                                                                                                                                      1177  119966  
  
  
9.1  Bežné výdavky      1 600  Bežné výdavky 1 6009.1
 
9.1.1 Školstvo 960 
 
  modernizácia výchovno-vzdelávacích aktivít v školách 

a školských zariadeniach 
550

 
Finančné prostriedky budú použité  v rámci predškolských zariadení, ktorých 
zriaďovateľom je mesto, na podporu a rozvoj výchovno-vzdelávacích aktivít 
v materských školách (zakúpenie literatúry pre deti, hračiek, didaktických 
pomôcok, vytváranie relaxačných zón v priestoroch materských škôl  na 
rozvoj pohybových činností detí a pod.) 

s právnou subjektivitou, ktorých 
zriaďovateľom je mesto, budú plánované finančné prostriedky použité 
predovšetkým na dopĺňanie knižného fondu žiackych knižníc, nákup 
učebných a didaktických pomôcok, na podporu a rozvoj výchovno-
vzdelávacieho procesu v školách a na podporu mimoškolských vzdelávacích 
aktivít. 

Pre školy a školské zariadenia 

 
  príležitostné aktivity v školských zariadeniach 85
 

Plánované výdavky  pri príležitosti  zahájenia a ukončenia školského roka, 
Dňa   učiteľov,  MDD   a  pod.,  výdavky    na   podporu    vydania    knižných 
a vzdelávacích publikácií určených žiakom našich škôl a školských zariadení 
a prostriedky, ktoré budú použité v rámci prípravy a realizácie podujatí 
(nákup papiera a fólií na pozvánky, plagáty, bulletiny a na nákup drobných 
upomienkových predmetov).   

 
  Obecná školská rada mesta Trnava 50
 

Obecná školská rada /OŠR/ je novovzniknutým orgánom školskej 
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samosprávy, ktorá je iniciatívnym a poradným orgánom v oblasti výchovy 
a vzdelávania, zároveň plní funkciu verejnej kontroly. Výdavky budú použité 
na realizáciu aktivít a činnosti OŠR. 

 
  budovy škôl a školských zariadení 250
 

Finančné prostriedky sú plánované na financovanie havarijných a 
nepredvídaných  udalostí v školách a školských zariadeniach, ktorých je 
mesto zriaďovateľom ( vlámania, krádeže, zatekanie striech ... ). 

 
  výstavné panely 25
 

Plánované výdavky na zakúpenie štyroch výstavných panelov, 
prostredníctvom ktorých by v priestoroch mestského úradu mohli byť 
prezentované práce žiakov a iné aktivity v rámci odboru vzdelávania. 

 
9.1.2 Vzdelávanie 640 
 
  cyklus seminárov a kurzov 40
 

Vo vzdelávaní občanov formou seminárov, kurzov, prednášok a besied bude 
mesto pokračovať v aktivitách zameraných na všetky vekové kategórie 
obyvateľov v spolupráci s výchovnými a vzdelávacími inštitúciami na pôde 
mesta. Finančné prostriedky sú plánované na úhradu režijných nákladov na 
lektorské odmeny, prenájom priestorov, propagačný materiál a trvalé 
výstupy (zborníky). 

 
  výchova umením 90
 

Vzhľadom na potrebu vzdelávania občanov aj prostredníctvom výtvarných, 
literárnych a hudobných aktivít plánuje mesto aj v budúcom kalendárnom 
roku realizovať prehliadky, výstavy a súťaže prostredníctvom referátu 
vzdelávania. Mnohé z nich, ako: Zlatá krajina, Moja Trnava, Trnavský 
objektív, Maľovaný sen Vianoc sa už stali tradíciou. 
V rámci tejto položky sú do rozpočtu zahrnuté aj výdavky na organizovanie 
Mestských prehliadok a súťaží v oblasti mimoškolských aktivít /na ceny pre 
víťazov, prenájom priestorov, režijné náklady a pod./.  

 
  výchova k národnému povedomiu 60
 

Finančná spoluúčasť mesta pri organizovaní  akcií,  ktoré  sa  viažu 
k štátnym  sviatkom  našej  republiky  a  jubilejným výročiam významných 
osobností nášho národa ( pietne akty pri príležitosti oslobodenia mesta, 
ukončenia   2. svetovej  vojny,   SNP,   pamiatky  zosnulých  a  pod.).  Tieto 
podujatia  sú realizované v spolupráci so štátnou správou, cirkvami, 
záujmovými a spoločenskými organizáciami. 

 
 
 

 



7-8/2/37                                                       Rozpočet  
na rok 2004 

 
                                                                                                                                              v tis. Sk   

 
  spolupráca s občianskymi združeniami, nadáciami 

a neinvestičnými fondami 
40

 
Výdavky na  spoločenské, kultúrne a charitatívne  aktivity , ktoré mesto 
organizuje   v  spolupráci    s    občianskymi  združeniami. V roku 2004 je 
plánované po  prvýkrát organizovať akciu predajných  trhov   prác   detí 
postihnutých   autizmom.    Plánované    finančné    prostriedky    budú 
použité na krytie režijných výdavkov, propagáciu, prenájom, kvety, odmeny 
pre účinkujúcich, fotodokumentáciu a pod. 

 
  multikultúrne mládežnícke konvergencie 160
 

Finančné prostriedky určené pre verejnosť na sprostredkovanie prvkov 
umeleckej a myšlienkovej hodnoty v hudobnom umení, literatúre, činohre, 
maliarstve, plastike a fotografii a zároveň prezentovanie umenia 
netradičných pohybovo-umeleckých disciplín /akrobatické korčuľovanie, 
akrobatický bicykel.../. Ide o širokospektrálne podujatie originálneho 
festivalu, ktorého prvý ročník je plánovaný zrealizovať v nasledujúcom roku. 
Festival je zameraný na vekovú kategóriu stredných a vysokých škôl. 

 
  akcie celomestského charakteru pre deti a mládež 250
 

Z položky  budú hradené výdavky na finálovú  časť  Medzinárodnej 
olympiády  detí  a mládeže   Kalokagatia 2004 v Trnave  /umelecké, literárne 
a kultúrne aktivity, súťaž časopisov, výtvarná súťaž/, výdavky súvisiace 
s účasťou detí a mládeže Trnavy v celosvetovej  súťaži   miest  v 
pohybových   aktivitách   občanov Challenge Day, blok  zábavných   hier  a 
ďalších  aktivít  pre  deti  a  mládež  v  rámci  TTJ, prázdninové aktivity 
počas letných prázdnin /prímestské letné tábory, letný turnaj uličných, 
sídliskových a vchodových družstiev v malom futbale, aktivity v rámci 
prázdninových dvorov/ a zimných prázdnin /Karneval na ľade/, Deň 
trnavských dvojčiat (koná sa raz za tri roky). 
Z položky je plánovaný tiež výdavok na Mládežnícky  parlament  –
konštituovanie a podpora nového orgánu pre spoluprácu s organizáciami 
vykonávajúcimi činnosti pre deti a mládež s prepojením na samosprávne 
orgány mesta.  

  
  
9.2  Kapitálové výdavky      18 726  9.2 Kapitálové výdavky 18 726
 
9.2.1 Projektová dokumentácia 1 000 
 
 o Základná škola  na ulici K. Mahra 500
 

V rozpočte je plánovaný výdavok na projektovú dokumentáciu na 
rekonštrukciu hlavného objektu školy. 
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 o Základná škola na nám. SUT 500
 

Plánovaný výdavok na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu hlavného 
objektu školy. 

 
9.2.2 Transfery pre základné školy 530 
  
 o Základná škola na Vančurovej ulici         425
 

Výdavok na nákup  2 kusov varných kotlov a rekonštrukciu vykurovania 
školského bytu boli pôvodne zahrnuté v rozpočte 2003, vzhľadom na časový 
posun v realizácii je výdavok zaradený do rozpočtu 2004.  

  
 o Základná škola na nám.  SUT 105
 

Nákup a rekonštrukcia varného sporáka bol plánovaný v rozpočte 2003. 
Vzhľadom k časovému posunu je výdavok zaradený do rozpočtu 2004. 

  
 
 
9.2.2 Grantové projekty z fondov EÚ a ŠR SR 17 196 
 
 

š
š

š
š

š

Základná kola  na ulici J. Bottu - 
        rekon trukcia strechy                                                                      5 500 
 

V roku 2004 je plánovaná rekonštrukcia strechy v rozsahu výmeny krytiny 
a súvisiacich konštrukcií /výmena časti krovu, fólie, latovania a pod./. 
Financovanie  akcie je v objeme 4 750 tis.Sk predpokladané z grantových 
prostriedkov. 

 
              
                          Základná kola na Atómovej ulici  
          - rekon trukcia kuchyne                                                                3 000 
 

Na ZŠ  je plánovaná  realizácia rekonštrukcie školskej kuchyne vrátane 
výmeny časti technologického zariadenia a výmena interiérov v dôsledku 
dlhodobého zatekania spôsobeného zlým technickým stavom kuchyne . 
Financovanie akcie je v objeme  2 850 tis. Sk predpokladané z grantových 
prostriedkov. 

 
                          Základná kola na Mozartovej ulici 
          - basebalové ihrisko                                                                           500 
 

Basebalový oddiel STU Trnava plánuje vybudovanie špecializovaného 
ihriska pre tento šport, ktoré by malo parametre pre  podujatia ME. 
Vybudovanie ihriska je plánované ako združená investícia a predpokladaný 
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príspevok mesta je 500 tis.Sk.  Žiadateľom grantu nie je mesto. 
             
                          Základná umelecká kola na ulici J. Hollého š

š

š
š š

          - rekon trukcia vykurovania                                                             5 000 
 

Do rozpočtu na rok 2004 je zaradená rekonštrukcia  vykurovania objektu 
ZUŠ na Hollého ulici.  
Rekonštrukcia bude realizovaná len v prípade získania grantových zdrojov. 
Grantové zdroje sú predpokladané vo výške 4 750 tis.Sk. 

 
 
                         Základná kola  na ulici K. Mahra  -  
                         rekon trukcia  kolského ihriska     *                                             3 196                             
 

Plánovaná je rekonštrukcia futbalového ihriska, ktoré je využívané pre 
športovú prípravu a tréningy športových tried. Hlavným cieľom projektu je 
zrekonštruovanie trávnatého porastu ihriska perforačným prísevom 
a následným zahnojením a zapieskovaním pripraviť na náročné tréningové 
požiadavky.  
Financovanie  akcie je v objeme 2 500 tis.Sk predpokladané z grantových 
prostriedkov. Akcia bude realizovaná len v prípade získania  dotačných 
zdrojov. 

 
 
 
 
10. MLÁDEŽ A ŠPORT   62 497 
  
                           ttoomm  ggrraannttoovvéé  pprroojjeekkttyy                                                                                                                                    4422  112244  vv  
  
  
10.1.  Bežné výdavky      14 453  Bežné výdavky 14 45310.1.
 
 

10.1.1 Telovýchova a šport 800 
 
 o Trnavské športové hry 250
 

Mesto   Trnava  usporiada  už   7.  ročník  Trnavských športových hier, 
ktorých sú zúčastňujú trnavské základné a stredné školy. Dievčatá a chlapci 
súťažia v šiestich  športových   odvetviach.  Z plánovanej čiastky   200 tis. 
Sk určených na ceny pre víťazné subjekty /zakúpenie športového výstroja/ 
a 50 tis. Sk na technickú realizáciu súťaží. 

 
 o športové a telovýchovné akcie 550
 

Mesto  Trnava  plánuje  zorganizovať  v  roku  2004  vyše  sto  podujatí 
v rámci  telesnej kultúry  a  športu.  Výdavky sú určené na ich propagáciu, 
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ceny pre víťazov, občerstvenie pre  športovcov,  prenájom  priestorov, 
ozvučenie športovísk a pod. K najvýznamnejším akciám patria :  Trnavský 
novoročný  beh  o  pohár  primátora,  Pohár mesta Trnava v plávaní, 
Trnavský pohárik v krasokorčuľovaní,  Challenge  Day – celosvetová  súťaž 
miest v rôznych pohybových aktivitách občanov, Trnavský letný maratón na 
kolieskových korčuliach, Medzinárodný futbalový  turnaj  partnerských  miest 
a  mestských  polícií,  Pohár  starobylej  Trnavy v športovej  gymnastike, 
Míting   Tirnavia  v  atletike,  Trnava   Cup  vo  futbale  starších dorastencov,
Trnavská   F3J  o  pohár  krajín  Európskej  únie  v leteckom modelárstve, 
Cyklojazda po stopách Trnavskej posádky na trase Trnava – Rysy, Trnava 
Cup v rýchlokorčuľovaní   na  krátkej  dráhe,  Pohár  primátora mesta 
Trnava v požiarnickom športe, masové  športové  podujatia  v rámci 
Tradičného trnavského  jarmoku, Štít mesta Trnava  v atletike, Veľká cena 
Trnavy v džude, Malokarpatský maratón, Vianočný turnaj v karate,Trnavské 
dni   telesnej  kultúry – pestrý  blok  mestských  akcií  v závere  starého 
roka,  Anketa  o najlepších    športovcov    mesta  a  ďalšie.  Týchto 
mestských   podujatí  sa  pravidelne zúčastňujú aj športovci zo zahraničných 
partnerských miest.  

  
10.1.2 Príspevok  pre Správu kultúrnych a športových zariadení (SKaŠZ) 13 653 
 

Na pokrytie bežných výdavkov  SKaŠZ mesta Trnava v oblasti správy 
športových zariadení je plánovaný príspevok mesta v čiastke 13 653 tis.Sk. 
Rozpočet SKaŠZ mesta Trnava je samostatnou prílohou rozpočtu mesta. 

 
 
110.2  Kapitálové výdavky      48 044  0.2 Kapitálové výdavky 48 044
 

10.2.1 Detské ihriská  1 200 
 

Na základe petície občanov o vybudovanie detského a futbalového ihriska 
medzi blokmi sídliska Na hlinách sa v súčasnosti hľadá vhodná lokalita. 
Výdavok  v rozpočte 2004 je plánovaný na spracovanie PD a realizáciu 
stavby.  

  
10.2.2 Príspevok  pre Správu kultúrnych a športových zariadení  4 720 
 

Na pokrytie kapitálových výdavkov  SKaŠZ mesta Trnava v oblasti správy 
športových zariadení je plánovaný príspevok mesta v čiastke 4 720 tis.Sk. 
Rozpočet SkaŠZ mesta Trnava je samostatnou prílohou materiálu (príloha č. 
2).    
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10.2.3 Projekty financované zo  ŠR SR  42 124 
 
                          Rekonštrukcia  atletického tadióna  * š

š š

                          Slávia – II. etapa                                                                       36 760 
 

Rekonštrukcia atletickej dráhy a príslušných sektorov (I. etapa)  bola 
ukončená v roku 2002.  Do úplnej rekonštrukcie atletického štadióna podľa 
spracovanej PD z roku 1999 zostáva prebudovať obvodové valy, postaviť 
krytú tribúnu s podstavbou a úprava detského ihriska. 
Úplne novým objektom v rámci rekonštrukcie atletického štadióna je objekt 
tribúny s krytou 120 m šprintérskou dráhou. Tribúna v sebe zahŕňa okrem 
sociálneho zázemia atlétov i nové kryté sedenie pre 600 divákov. 
Akcia bude realizovaná len v prípade získania dotačných prostriedkov z MŠ 
SR – sekcie štátnej starostlivosti o šport v predpokladanej výške 15 000 tis. 
Sk.      

             
                           Mestská portová hala – rekon trukcia  * 
                           hlavnej hracej plochy                                                                 5 364 
 

V rámci rekonštrukcie hlavnej hracej plochy je plánovaná výmena povrchu 
plochy s opravou a konzerváciou pôvodného roštu, prípadne totálna výmena 
aj nosného roštu s aktuálnymi pevnostnými a pružnostnými parametrami, 
čím by táto športová hala neslúžila len pre tréningový proces, zápasy 
domácich športových kolektívov, ale bola by možnosť uchádzať sa 
i o medzinárodné podujatia. 

ípade získania dotačných prostriedkov z MŠ 
SR v predpokladanej výške  4 300 tis.Sk. 
Akcia bude realizovaná len v pr

 
 
 
 
11. KULTÚRA   22 092 
 
             v tom grantové projekty                                                                    9 000 
 
 
111.1  Bežné výdavky      99  994422  1.1 Bežné výdavky
 

11.1.1 Kultúrno-umelecké aktivity 3 855
 
 o koncerty vážnej hudby 400
 

Plánované sú tradičné cykly koncertov vážnej hudby – Trnavská hudobná 
jar, Hudobná  jeseň a pravidelné koncerty – Vianočný a Novoročný koncert. 
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 o Trnavské organové dni                                                           150
 

Ucelený cyklus samostatných koncertov vážnej hudby, ktorý je poriadaný 
každoročne na konci leta. 

 
 o Schneidrova Trnava                                                                20
 

V roku 2004 sa uskutoční štvrtý  ročník prehliadky talentov ZUŠ. 
V predchádzajúcich rokoch bola prehliadka rozpočtovaná v rámci koncertov 
vážnej hudby.  

 
 o koncerty populárnej hudby 205
 

V roku 2003 uskutočnilo mesto Trnava veľkolepé otvorenie Trnavského 
kultúrneho leta  známou hudobnou  skupinou pri návštevnosti cca 3 000 
ľudí. Vzhľadom na veľký ohlas verejnosti je navrhované v tomto trende 
pokračovať i v roku 2004. 

 
 o Trnavské kultúrne leto (TKL) 250
 

Pre  veľký  úspech  koncertov  TKL  vo  vynovenom  Bernolákovom   sade 
i trnavských skupín na Trojičnom námestí, ako aj vzhľadom k plánovaným 
vystúpeniam Túlavého divadla v rámci budúceho TKL je navrhované navýšiť 
výdavok o 100 tis. Sk  oproti predchádzajúcemu roku.  

 
 o Medzinárodný folklórny festival „Trnavská brána 2004“ 250
 

Úspešný folklórny festival „Trnavská brána“ bude mesto organizovať už 
tretíkrát. Vzhľadom ku skutočným výdavkom na Trnavskú bránu   v  roku 
2003,  je navrhovaný výdavok na Trnavskú bránu 2004 v čiastke 250 tis. Sk.

 
 o literárno-dramatické podujatia 100
 

Podujatia pri príležitosti významných výročí básnikov, dejateľov 
a spisovateľov. Akcie sa poriadajú v spolupráci so Štátnou knižničou Juraja 
Fándlyho, Hnutím kresťanských pedagógov a tiež s Literárnym klubom 
Bernolák. 

 
 o Kalokagatia 2004                                                                     100
 

Medzinárodnú olympiádu detí a mládeže „Kalokagatia“ v telovýchovných 
a športových disciplínach organizuje mesto každý druhý rok v spolupráci 
s Kalokagatiou CVČ.  Výdavky sú plánované iba na kultúrne podujatia 
organizované pre účastníkov olympiády. 

 
 o Trnavské dni lásky, pokoja, porozumenia 220
 

V roku 2004 sa uskutoční 11.  ročník  Trnavských   dní   lásky, pokoja , 
porozumenia. Oproti roku 2003 je navrhované zvýšenie o 80 tis. Sk, 
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vzhľadom na pripravovanú novú koncepciu tohto podujatia. 
 
 o zvykoslovia 200
 

Tradičné zvykoslovia obohatené o sprievod primátora mesta na koči  počas 
akcie Pochovávanie basy. 

 
 o Novoročný ohňostroj 100
 

Tradičný ohňostroj na prelome roka 2004/2005. 
 
 o Dobrofest Trnava 2004 800
 

V roku 2004 sa uskutoční už 12. ročník medzinárodného hudobného 
festivalu s dlhodobou tradíciou. Rozpočet akcie bude predložený ako 
samostatný materiál na prerokovanie v MZ v rovnakom termíne ako 
rozpočet mesta. 

 
 o Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidra-

Trnavského 
600

 
Mladí adepti operného spevu sa stretnú v roku 2004 už na  18. ročníku 
súťaže. Súťaž sa opakuje v dvojročných cykloch v závere mája. Mesto, ako 
organizátor súťaže, finančne zabezpečuje celú súťaž. 

 
 o písanie kroniky 30
 

V položke sú plánované výdavky za písanie mestskej kroniky. 
 
 o poplatky SOZA 30
 

Výdavky sú plánované na úhradu poplatkov za hudobnú produkciu pri 
kultúrnych a spoločenských akciách mesta a sú platené podľa autorského 
zákona č. 383/1997 Z.z. a zákona č. 283/1997 Z.z. 

 
 o kultúrno-spoločenské podujatie pri príležitosti vstupu 

Slovenska do EÚ 
200

 
Pri príležitosti vstupu Slovenska do EÚ je plánované v dňoch 30.4.-1.5.2004 
kultúrno-spoločenské podujatie na Trojičnom námestí za účasti populárnej 
speváčky Jany Kirschnerovej.  

 
 o ostatné výdavky 200
 

V tejto položke sú plánované finančné prostriedky na úhradu výdavkov 
spojených so zabezpečením kultúrneho programu na významných 
podujatiach mesta ako je reprezentačný ples, slávnostné zasadnutia MZ 
a pod. 
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11.1.2 Kancelária Zdravé mesto 600
 
 o Zdravé mesto 230
 

Výdavky súvisiace s realizáciou aktivít Plánu zdravia mesta Trnava 
v spolupráci s organizáciami v našom meste, výdavky súvisiace s členstvom 
mesta v Asociácii zdravých miest Slovenska a tiež výdavky súvisiace 
s realizáciou projektov v rámci programu Zdravé mesto. 

 
 o Dni zdravia 2004 270
 

Výdavky spojené s realizáciou 9. ročníka podujatia, ktoré je zamerané na 
propagáciu zdravého spôsobu života a poskytovanie služieb občanom 
v rámci preventívnych vyšetrení a na realizáciu kultúrno-spoločenského 
programu v rámci podujatia a sprievodných podujatí počas celého roka. 

 
 o protidrogová prevencia 100
 

Výdavky na činnosť koordinačnej rady primátora pre protidrogovú prevenciu 
a na realizáciu projektov v oblasti protidrogovej prevencie. 

 
11.1.3 Príspevok pre SKaŠZ  5 487
 

Na financovanie bežných výdavkov súvisiacich so spravovaním kultúrnych 
zariadení mesta je v rozpočte uvažované s príspevkom mesta v čiastke 
5 487 tis. Sk. Použitie tohto príspevku je špecifikované v rozpočte SKaŠZ 
mesta Trnava (príloha 2).   

 
 
111.2  Kapitálové výdavky      12 150  1.2 Kapitálové výdavky 12 150
 
11.2.1 Iluminácia pamiatkových objektov  1 000 
 

V rámci iluminácie pamiatkových objektov bude v roku 2004 zabezpečený 
projekt a zrealizované nasvetlenie Katedrály sv. Jána Krstiteľa. 

 
11.2.2 Príspevok pre SKaŠZ  2 150 
 

Na financovanie kapitálových výdavkov súvisiacich so spravovaním 
kultúrnych zariadení je navrhovaný príspevok 2 150 tis. SK. Použitie tohto
príspevku je špecifikované v rozpočte SKaŠZ mesta Trnava (príloha 2). 
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11.2.3 Grantové projekty z fondov EÚ  9 000 
                                                                 
                       Rožná severovýchodná veža *,  
                            Mestské opevnenie                                                                           4 000 
 

V rámci rekonštrukcie mestského opevnenia sa plánuje okrem rekonštrukcie 
ďalšieho úseku na Michalskej ulici, prípadne úseku na Horných Baštách 
i začatie rekonštrukcie rožnej severovýchodnej veže.  

z grantových 
prostriedkov. Rekonštrukcia rožnej severovýchodnej veže bude realizovaná 
len v prípade získania grantu. 

Financovanie akcie je v objeme 3 800 tis. Sk predpokladané 

 
                                                                                          

Mestská veža  *                                                                              5 000 
                                          

Rekonštrukcia mestskej veže zahŕňa opravu fasády vrátane výmeny okien, 
stavebné úpravy interiéru a rekonštrukciu elektroinštalácie. Mestská veža
bola pôvodne zaradená v rozpočte 2003, nakoľko sme nezískali očakávaný 
grant z programu SAPARD, akcia sa posunula do roku 2004 s tým, že mesto 
sa opäť  uchádza o získanie grantových prostriedkov. Predpokladaná výška 
grantu je 4 750 tis.Sk. 
Akcia bude realizovaná len v prípade získania grantu. 

 
 
 
 
12. PUBLIC RELATIONS   8 130 
                          
                          vv  ttoomm  ggrraannttoovvéé  pprroojjeekkttyy                                                                                                                                                  440000  
  
  
12.1  Bežné výdavky      7 930  Bežné výdavky 7 93012.1
 
 
12.1.1 Cestovný ruch  800
 
    o medzinárodné výstavy cestovného ruchu  400
 

Plánovaná je účasť mesta na výstave CR Regiontour Brno 2004 a ITF 
Slovakiatour Bratislava. Rozpočtovaná čiastka predstavuje náklady na 
výstavnú plochu, výstavbu stánku, výtvarné riešenie stánku, realizáciu novej 
expozície, propagačný materiál a pod. 

                
    o program organizovaný Združením historických miest a obcí 

SR 
   20

 
Výdavky na prezentáciu mesta so ZHMaO SR /výstavy, propagačné 
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materiály/. 
        
    o aktivity mesta v rámci Združenia Malokarpatská vínna cesta  150
 

Plánované výdavky súvisiace s akciami  „Požehnanie nových vín“, 
„Medzinárodná súťažná výstava“, „Deň otvorených pivníc v Trnave“. 

                                                  
    o odmeny sprievodcom mesta Trnava     30
 

Odmeny sprievodcom za služby poskytnuté klientom cestovných kancelárií. 
Tieto náklady sú fakturované objednávateľom služieb. 

    
    o rekvalifikačné skúšky sprievodcov mesta Trnava     25
 

V súvislosti s pravidelným preskúšaním sprievodcov mesta Trnava v súlade 
s VZN o sprievodcovskej činnosti sú v tejto položke rozpočtované plánované 
odmeny a občerstvenie pre členov skúšobnej komisie  a náklady  spojené 
s vydaním preukazov a odznakov pre sprievodcov.  

       
    o poplatok za otvorenie kostolov  120
 

Poplatok za otváranie kostolov je uhrádzaný jednotlivým farnostiam na 
základe uzatvorených zmlúv a predstavuje úhradu režijných nákladov 
spojených s otvorením kostolov mimo bohoslužieb pre obyvateľov 
a návštevníkov mesta. 

                
    o zborník zo seminára Dni Európskeho dedičstva     55
 

Seminár je organizovaný v rámci dní európskeho dedičstva každoročne. 
Finančné prostriedky sú plánované na vydanie zborníka zo seminára. 

                                                              
12.1.2 Propagácia mesta prostredníctvom publikácií 2 280
                                             
    o nákup propagačného materiálu podľa ponuky vydavateľov    430
 

Z položky je v čiastke 400 tis. Sk plánované zakúpiť pre reprezentačné účely 
pripravovanú publikáciu o meste Trnava, ktorú ponúklo vydavateľstvo 
Dajama a ďalšie propagačné materiály, ktoré sú ponúknuté mestu 
v priebehu roka. V čiastke 30 tis. Sk je plánované zakúpenie reliéfnych 
obrázkov s pripravovanými novými motívmi  historických pamiatok mesta. 

  
    o všeobecné informácie – dotlač prílohy sprievodcu          40
 

Dvakrát ročne aktualizovaná príloha brožúrky Sprievodca mestom Trnava . 
                                         
    o reedícia publikácie „Trnava mestská pamiatková 

rezervácia“ 
    800

 
Plánované je znovuvydanie  tejto žiadanej publikácie v počte 3 000 kusov 
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s novou väzbou. 
                
 o stolový a nástenný kalendár mesta Trnava na rok 2005     300
 

Výdavky na vydanie kalendárov s logom mesta na rok 2005 v počte 2 500 
kusov. 

 
 o reedicia publikácie „Trnavské kostoly“    400
 

Obnovená a aktualizovaná reedícia obľúbenej publikácie v počte 3 000 
kusov. 

 
 o mapka historického centra so zoznamom historických 

pamiatok 
      20

 
Vzhľadom na záujem návštevníkov mesta je plánovaný výdavok 20 tis. Sk 
na reedície mapky historického centra Trnavy.  

 
 o prospekty jednotlivých dominánt v cudzích jazykoch 240
 

Vzhľadom k záujmu návštevníkov mesta sa každoročne pripravujú 
prospekty jednotlivých dominát mesta podľa najviac požadovanej jazykovej 
mutácie. 

 
 o pohľadnice Trnavy      30
 

V čiastke 2004 je uvažované s doplnením pohľadnicových skladačiek 
Trnava vo finančnej čiastke 30 tis. Sk. 

 
 o kalendár podujatí na rok 2005      20
 

Prehľad pripravovaných kultúrnych, športových a spoločenských podujatí 
poriadaných v meste Trnava. 

 
12.1.3 Propagácia mesta v médiách 2 570
  
 o Mestská televízia Trnava 1 530
 

Pravidelné mesačné platby za vysielanie o dianí v meste Trnava na základe 
zmluvy s Mestskou televíziou Trnava s.r.o. 

 
 o novinky z radnice   550
 
 výdavky na tlač, papier, grafiku, viazanie a pod.                          

korektúry, spracovanie textov, dohody s prispievateľmi 
480
 70

 
 o iná propagácia v médiách   90
 

Propagácia mesta a spoločenských aktivít prostredníctvom iných 
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komerčných a verejnoprávnych médií, vydavateľstiev. 
 
 

Projekt „Trnava sa otvára EÚ“                                                          400 
 

Pokračovanie v projekte „Trnava sa otvára EÚ“, na ktorý mesto získalo 
v roku 2003 grantové prostriedky z fondu Phare.  Projekt je zameraný na 
propagáciu mesta a všeobecnú informovanosť verejnosti o nových 
možnostiach vo veciach verejných v súvislosti so vstupom Slovenska do EÚ. 

 
12.1.4 Reprezentácia mesta 750
 

V položke sú plánované výdavky na občerstvenie pri návštevách 
štatutárnych zástupcov mesta a prednostu MsÚ a na drobné reklamné 
predmety,  zakúpené pre reprezentačné účely mesta. 

 
12.1.5 Mestský rozhlas    290
                                               
     výdavky na zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv  

      mestského rozhlasu 
230

                                              
     odstraňovanie starých rozvodov ms. rozhlasu 50 
                  

Staré rozvody mestského  rozhlasu boli vedené po strechách domov  a dnes 
sú už nefunkčné. Pri prestavbách a rekonštrukciách  domov požadujú 
vlastníci odstránenie týchto nefunkčných rozvodov. 

                              
     odmena za vysielanie oznamov v Modranke 10 
 

Hlásenie oznamov v miestnej časti Modranka je zabezpečené na základe 
dohody o vykonaní práce.  

 
12.1.6 Spoločenské obrady a ocenenia mesta 420
 
  spoločenské obrady 120
 

Plánované výdavky na nákup darčekov pri životných jubileách a uvítaniach 
do života, výdavky na fotografie, kvety a nákup rôzneho materiálu.   

 
  ocenenia mesta 150
 

Ocenenia mesta budú udeľované v zmysle VZN č. 80. Výdavky sú 
plánované na finančné odmeny pre ocenených, tlač pozvánok, služieb 
počas slávnostného  zasadnutia MZ, recepciu, fotografie a kvety.                    

 
  obradné siene 150
 

Plánované výdavky na odmeny pre účinkujúcich pri obradoch, na ošatenie 
pre účinkujúcich, spotrebný materiál a na opravu nábytku. 
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12.1.7 Medzinárodné vzťahy 650
 
       partnerské mestá : 
 
      Břeclav /Česká republika./                                                            30
 

Výdavky plánované na návštevy predstaviteľov miest, športové a kultúrne 
aktivity navzájom medzi mestami. 

      
    Casale Monferrato /Taliansko/  20
 

V rámci partnerských kontaktov miest sa uskutočnia návštevy predstaviteľov 
miest pri rôznych významných príležitostiach.  

                
    Portsmouth /Anglicko/ 30
 

V decembri sa uskutoční tradičný vianočný turnaj v karate, na ktorom sa 
zúčastní súťažiace družstvo z Portsmouthu. Z tejto položky budú uhradené 
výdavky na miestne prepravné, ubytovanie a stravné. 

                
    Sangerhausen /Nemecko/ 20
 

Výdavky na realizáciu návštev predstaviteľov miest. 
                
    St. Poelten /Rakúsko/  30
 

V rámci Kooperačnej siete eur. miest strednej veľkosti sa uskutočnia jarné 
a jesenné zasadnutia, na ktorých sa zúčastnia pracovníci MsÚ Trnava. 

               
    Szombathely /Maďarsko/ 30
 

Výdavky súvisiace s účasťou na športových a  kultúrno-spoločenských 
akciách medzi mestami. 

                
    Varaždín /Chorvátsko/ 20
 

Výdavky súvisiace s účasťou na kultúrno-spoločenských a športových 
akciách medzi mestami. 

                
    Zabrze /Poľsko/ 30
 

V tejto položke sú plánované výdavky na prepravu, ubytovanie 
a stravovanie, poistenie a vreckové pri recipročných akciách. 

                
     ostatné zahraničné vzťahy 130
 

V tejto položke sú zahrnuté neočakávané výdavky súvisiace so 
zahraničnými aktivitami, ktoré nesúvisia s partnerskými mestami a ktoré nie 
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je možné vopred plánovať. 
                
     zahraničné cestovné  170
 

Výdavky súvisiace so zahraničnými služobnými cestami predstaviteľov 
mesta a zamestnancov MsÚ. 

                
     tlmočenie a preklady 50
 

Platené tlmočnícke a prekladateľské služby v súvislosti s reprezentáciou 
mesta Trnava, ktoré nie je možné zabezpečiť vlastnými silami. 

            
     Medzinárodná požiarna súťaž obcí a miest s názvom Trnava 90
 

Výdavky sú plánované na stravu a ubytovanie a ceny pre účastníkov súťaže 
a iné výdavky spojené s organizovaním tejto súťaže.  

  
12.1.8 Projekt ekonomického rozvoja 170

 
V rámci projektu ekonomického rozvoja sú rozpočtované výdavky na 
marketingové aktivity zamerané na získanie záujmu investorov 
o investovanie v meste.  

 
 
112.2  Kapitálové výdavky      200  2.2 Kapitálové výdavky 200
 

 12.2.1 Mestská televízia Trnava 200
 

Výdavky sú plánované na obnovu a doplnenie vybavenia Mestskej televízie 
Trnava s.r.o. 

 
    softvérové vybavenie  PC 

GSM brána 
doplnenie videotechniky a počítačovej techniky 

120
35
45

 
 
 
13. BEZPEČNOSTNÝ SERVIS   1 787 
  
  
13.1  Bežné výdavky      815  Bežné výdavky 81513.1
 

13.1.1   Požiarna ochrana 615 
 

Z položky budú hradené výdavky na zabezpečenie prevádzkyschopnosti 
mestských požiarnych zbrojníc a akcieschopnosti mestského hasičského 
zboru, konkrétne  elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné, telefón, čistiace, 
hygienické a dezinfekčné prostriedky, cvičné rovnošaty, obuv, palivo 
a mazivá a na údržbu požiarnych zbrojníc. Ďalšie výdavky sú plánované na 
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revíziu a opravu hasiacich zariadení v objektoch MsÚ. 
  

13.1.2   Civilná ochrana 200 
 

Na zabezpečenie prevádzkyschopnosti veliteľského stanovišťa, krytov 
a skladov CO, konkrétne na elektrickú energiu, čistiace, hygienické 
a dezinfekčné prostriedky, monočlánky, batérie, na údržbu skladov CO. 
Súčasťou rozpočtu sú aj výdavky na organizovanie športovo-branného dňa 
zamestnancov mesta. 

 
  
 
13.2  Kapitálové výdavky      972  13.2 Kapitálové výdavky 972
 
 

13.2.1  Civilná ochrana 972 
 

V čiastke 972 tis. Sk sú plánované výdavky na dodanie a montáž 
varovacieho a vyrozumievacieho zariadenia systému VISO 2002 pre sídlisko 
Družba, kde nie je zabezpečené ani pokrytie mestským rozhlasom. Toto 
zariadenie bude slúžiť na varovanie a vyrozumenie obyvateľstva v prípade 
mimoriadnych udalostí a nevyžaduje si budovanie rozvodov, pretože je to 
bezdrôtový systém a je kompatibilný s mestským rozhlasom. 

 
 
 
14. INFORMAČNÝ A  

KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM 
  20 685 

  
  
14.1  Bežné výdavky      8 655  Bežné výdavky 8 65514.1
 
14.1.1 Mestský informačný systém 3 285 
 
 Zmluvný servis 1 380
   
       sieťový server – servisná zmluva na rok 2004 225
 

Výdavky na zmluvný pozáručný servis hlavného sieťového počítača IBM 
RS/6000 model H70 firmou IBM. 

      
     pozáručný servis 950
 

Finančné prostriedky sú plánované na predĺženie záručnej doby, 
odstránenie reklamácií a hot-line pre mestský informačný systém. 
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     aktualizácia údajov - ASPI 55
 

Finančné  prostriedky  na úhradu ročného poplatku zmluvne dohodnutých  
mesačných aktualizácií právnického informačného systému. 

 
     personalistika a mzdy,  Evidencia dochádzky 150
 

Výdavky na zaplatenie zmluvne dohodnutého  poplatku za údržbu 
programov HUMAN Klasik a Evidencia dochádzky a na zaplatenie ďalších 
programátorských prác spojených s úpravou programov. 

 
 Opravy a údržba 1 260
 
     sieťovanie – údržba počítačových sietí 300
 

Finančné prostriedky na údržbu kabeláže pre počítačovú sieť v budovách 
MsÚ a radnice a na opravy aktívnych sieťových prvkov. 

 
     údržba klimatizácie 10
 

Pravidelný ročný servis klimatizácie pre hlavný sieťový počítač. 
 
     údržba technických prostriedkov MIS 950
 

Finančné prostriedky na údržbu a opravy výpočtovej techniky, na 
zakúpenie nových resp. renováciu atramentových náplní, tonerov a pásiek 
počas roku 2004, na nákup diskiet, pások do zálohovacích zariadení, CD 
nosičov, fólií a špeciálnych papierov do tlačiarní. 

   
 Služby - internet 395

 
     internet 395
 

Plánovaná čiastka zahrňuje poplatky za pripojenie sa na internet 
mikrovlnným pripojením so šírkou pásma 256 Kb, poplatky za umiestnenie 
www stránky mesta Trnava na serveri firmy Mavipet a na údržbu www 
stránky. 

  
 Aktualizácia softvéru 250
 
     aktualizácia rozpočtových programov 60
 

Finančné prostriedky určené na aktualizáciu programu na oceňovanie 
stavieb, ktorý používa Odbor výstavby. 
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     aktualizácia antivírových programov 70
 

Finančné prostriedky určené na poplatok za ročnú aktualizáciu 
antivírového programu NOD a McAfee. 

                 
               softvérová optimalizácia rozloženia diskovej záťaže  100
 

Finančné prostriedky určené na softvérovú optimalizáciu rozloženia 
diskovej záťaže v diskovom poli servera IBM RS/6000  

 
     aktualizácia programov PO a CO     20
 

Finančné prostriedky určené na ročnú aktualizáciu programov pre referát 
PO a CO. 

                
14.1.2 Grafický informačný systém 550 
 
 Zmluvný servis 450
                
    DataLogic – pozáručný servis 450
 

Výdavky na pozáručný servis  a zmenu existujúcich    programových 
modulov  grafického  informačného  systému  (GIS)  podľa  zmien štátnej 
alebo mestskej  legislatívy. V tejto  sume sú zahrnuté aktualizácie modulov 
pri zmene štátnej alebo mestskej legislatívy, zmeny modulov podľa 
požiadaviek  MsÚ  v  dohodnutom   rozsahu,  hot  -  line    a systémová 
podpora správcu GIS. 

             
Aktualizácia softvéru   100  

 
    Bentley Select  100
 

Výdavky na úhradu maintenance poplatkov za licencie programu 
MicroStation od firmy Bentley, ktorý sa využíva pre geografický informačný 
systém.   

 
14.1.3 Spoje 4 070 
 
  výdavky na telefóny a faxy 2 000
 
  poplatky za poštovné 2 000
 
  koncesionárske poplatky 20
   
     údržba 50
 

Výdavky na údržbu telefónnych vedení v budovách MsÚ a radnice a na 
prípadné opravy telefónnej ústredne. 
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 14.1.4 Servis a materiál pre kopírovacie stroje a ploter 750 
 

Servis kopírovacích strojov platený v zmysle uzatvorených zmlúv
a  rozpočtovaná čiastka na servis a materiál je 730 tis. Sk.  
V čiastke 20 tis. Sk je plánovaný výdavok na údržbu plotra NOVAJET II. 

  
  
  
14.2  Kapitálové výdavky      12 030  Kapitálové výdavky 12 03014.2
  
  14.2.1  Mestský informačný systém 6 060 
   
 Technické prostriedky 2 550
 
     nákup počítačov a tlačiarní 2 330
 

 Finančné prostriedky na nákup nových počítačov, tlačiarní a iných 
technických prostriedkov.  

 
     rozšírenie pamäte servera IBM RS/6000 150
 

 Finančné prostriedky na rozšírenie RAM pamäte sieťového servera  
 o 1 GB 

               
     klimatizácia pre server IBM RS 6000 70
 

Finančné prostriedky na zakúpenie novej klimatizácie pre server IBM 
RS6000/model H70, nakoľko pôvodná klimatizácia ani po údržbe 
nedokáže zabezpečiť pri vysokej vonkajšej teplote požadované chladenie 
miestnosti servera. 

       
    Počítačová sieť 900
 

 Finančné prostriedky sú určené na nákup aktívnych sieťových prvkov 
(prepínače, konvertory a pod.) a na vybudovanie novej sieťovej kabeláže 
v budovách MsÚ a na radnici. 

                       
    Zmluvné platby 1 350
                 
     Softec –  nové moduly (v rámci pozáručného servisu) 1 350
 

Finančné prostriedky sú určené na realizáciu nových modulov v MIS-e a 
na zvýšenie funkčnosti už existujúcich modulov. 

 
 
 
 
 

 



7-8/2/55                                                       Rozpočet  
na rok 2004 

 
                                                                                                                                              v tis. Sk   

                           
 Nákup softvéru 1 160
   
     nákup  iného softvéru 610
 

Finančné prostriedky sú úrčené na zakúpenie nových programov podľa 
požiadaviek jednotlivých odborov, ďalej na nákup emulátorov potrebných  
pre pripojenie sa do  MIS, kancelárskeho softvéru, operačných systémov 
a pod. 

                 
     kancelársky systém Uniplex 550
 

 Finančné prostriedky na nákup 25 licencií kancelárskeho softvéru Uniplex, 
potrebného pre prácu užívateľov v základnom informačnom systéme (MIS)

                 
    Elektronická podateľňa 100
 

 Finančné prostriedky sú určené na realizáciu elektronickej podateľne na 
MsÚ. 

 
 
14.2.2 Grafický informačný systém 4 820 
 
 Technické prostriedky 400
 
     nákup grafických staníc 400
 

 Finančné prostriedky na nákup nových počítačov, tlačiarní a iných 
technických prostriedkov.  

 
    Zmluvné platby 1 000
   
    o DataLogic – nové moduly 1 000
 

Finančné prostriedky sú určené na vývoj a realizáciu grafickej nadstavby 
nad správou dane z nehnuteľnosti a rozšírenie funkčnosti modulov 
pracujúcich s technickou mapou mesta Trnavy a s dátami so správy 
katastra. 

 
    Dáta grafického informačného systému 2 920
 
    o 13. etapa Technickej mapy mesta (TMM) 380
 

Platba podľa uzavretej zmluvy na 13.etapu TMM, pričom dáta budú 
odovzdané do 15.1.2004, platba bude realizovaná vo februári. Vo výdavku 
je zohľadnená zmena DPH zo 14% na 19%. 
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    o 14.etapa TMM -priemyselné oblasti 1 800
 

V rámci 14. etapy je navrhované pokračovať v mapovaní uličných pásov 
(po oplotenia jednotlivých areálov – vrátane ich vstupov), v rozsahu 
polohopis, výškopis, verejné osvetlenie a nadzemné inžinierske siete 
v území priemyselnej oblasti Nitrianska ulica – železničná trať 
a železničná  trať Bernolákova ulica, vrátane spojenia tohto územia 
obchvatom, doplnenie mapovania, ktoré chýba v lokalite Prúdy - v území 
vyčlenenom v rámci návrhu na úpravu hranice zastavaného územia do 
zastavaného územia, vo vymedzených častiach aj s ostatnými 
inžinierskymi sieťami v závislosti na tom, ktoré územia budú použité aj 
priamo pre územnoplánovaciu činnosť. 

zastavaného územia mesta 
Trnava  s výnimkou  Modranky, kde je mapovanie len na určitom území. 
Týmto mapovaním bude ukončené mapovanie 

  
    o spracovanie účelových máp 300
 

Vzhľadom na rozsah mapovania Technickej mapy mesta Trnava a stav v 
jednotlivých lokalitách je potrebné pre konkrétne akcie mesta spracovať 
aktualizaciu TMM s domeraním inžinierskych sietí a ostatných požiadaviek 
vznesených jednotlivými odbormi, ktorí akciu pripravujú. Akcie budú 
v zmysle rozpočtu na rok 2004, v položke bude finančná rezerva na 
prípadné domapovania v prípade akcií, ktoré vzniknú v roku 2004. 

  
    o spracovanie technológie pre import externých dát do 

štruktúry územne orientovaného informačného systému 
mesta Trnava (vrátane TMM-m) a eleborátu pre externých 
dodávateľov, vrátane analýzy dát v súvislosti s možným 
prechodom na Verziu 8-MicroStation 

200

 
Pre zabezpečenie aktuálnosti dát grafického informačného systému je 
potrebné riešiť otázku importov externých dát (napr. porealizačné 
zamerania, zamerania ,ktoré nie sú spracovávané v štruktúre a pod.). 

  
    o spracovanie parciel registra E - grafickej časti , ktoré sú vo 

vlatníctve mesta Trnava    
100

 
Spracovanie prehľadu o pozemkoch mesta Trnava, ktoré sú vedené v 
registri E, v pozemkovoknižných vložkách, na liste vlastníctva ako 
nehnuteľnosť zapísaná v listine a ako aj pozemky v užívaní organizácie, 
ako aj evidované v pozemkovej knihe ako neknihované parcely katastra 
nehnuteľností v k.ú. Trnava a Modranka by pomohlo pri prehľade o stave 
územia, o využití týchto pozemkov, prípadne pri aktualizácii a príprave 
územnoplánovacích podkladov a pravdepodobne aj pri riešení 
majetkoprávneho usporiadania. 
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    o spracovanie aktulizácie katastrálnej mapy mesta Trnava 
na stav k 1.1.2004  

120

 
V rámci tejto položky by bola aktualizovaná vektorová katastrálna mapa -
„Extravilán“ na stav k 1.1.2004, vrátane doplnenia časti k.ú. Biely Kostol 
a Hrnčiarovce (ak mestu aj tieto údaje poskytne správa katastra bezplatne) 
a čiastočne aktualizácia celej Trnavy na stav k 1.1.2005, ktorá by bola 
ukončená v roku 2005. 

  
    o rastrové údaje z operátu štátneho mapového diela ZM 

1:10 000 - 10 ML 
20

 
Zakúpenie chýbajúcich listov a spracovanie do štruktúry GIS. 
 

   
 Nákup softvéru 500
 
    o nákup  iného softvéru 500
 

Finančné prostriedky sú úrčené na zakúpenie  emulátorov potrebných  pre 
pripojenie sa do  GIS a na nákup programového vybavenia MicroStation 
alebo PowerDraft. 

 
14.2.3 Spoje 150
 
    o telefónna ústredňa 150
 

 Finančné prostriedky na nákup nových telefónov a kariet do telefónnej 
ústredne. 

 
14.2.4 Aktualizácia UPN Trnava 1 000
 

V zmysle stavebného zákona § 30 ods.3 je obec povinná  raz za 4 roky 
preskúmať schválený územný plán. Mesto Trnava  malo spracovaný 
posledný územný plán v roku  2000, preto je potrebná  jeho aktualizácia. 
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15. SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNY SERVIS   7 360 
  
  
15.1  Bežné výdavky      22  886600  Bežné výdavky15.1
 
 

15.1.1   Dane a odvody 210 
 
    o daň z nehnuteľností 50
 

Daň z nehnuteľností je v zmysle zákona č. 317/1992 Zb. uhrádzaná za 
pozemky vo vlastníctve mesta prenajaté na podnikateľské účely. Časť 
zaplatenej dane je súčasne príjmom mesta v príjmovej položke „daň 
z nehnuteľností“. 

  
    o daň z prevodu nehnuteľností 150
 

Daň z prevodu nehnuteľností uhradená na základe vydaných rozhodnutí 
Daňového úradu. 

  
    o odvod za drobenie pozemkov 10
 

Odvod za drobenie pozemkov platí mesto na základe zákona č. 180/1995 
Z.z., ktorý stanovuje povinnosť platiť odvod, ak v rámci majetkoprávneho 
usporiadania lesného alebo poľnohospodárskeho pozemku príde 
k rozdeleniu na časti nižšie ako ustanovuje zákon. 

  
 15.1.2 Súdne a notárske poplatky 500 

 
Z položky budú hradené správne, súdne a notárske poplatky pri právnom 
zastupovaní mesta. Rozpočtovaná čiastka je  odvodená zo žalôb, ktoré sú 
už podané na súdoch a pri ktorých súdy ešte nevyzvali k úhrade súdnych 
poplatkov a z predpokladaných súdnych sporov, ktorých potreba vyplynie 
v priebehu roka 2004. 

 
15.1.3   Poistenie 650 
 
    o poistenie organizácie 500
 

Výdavok na poistenie organizácie zo zodpovednosti za škody a pre prípad 
poškodenia živelnou pohromou. 

  
    o poistenie majetku 150
 

Plánovaný výdavok na poistenie majetku spravovaného Mestským úradom –
odborom organizačným a vnútornej správy. 

 
15.1.4   Inzercia 70 
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Výdavky na inzerciu, poskytujúcu základné informácie o predaji majetku 
mesta formou ponukového konania. 

  
15.1.5  Nájomné 80 
 

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

  
15.1.6   Znalecké posudky 100 
 

Znalecké posudky tvoria podklad pre vypracovanie kúpnych zmlúv 
a povolenie vkladu do katastra nehnuteľností . 

  
15.1.7   Geodetické práce 900 
 

Výdavok na spracovanie geometrických plánov a vytyčovacích náčrtov pre 
majetkoprávne usporiadanie pozemkov, oddelenie pozemkov pre prevod 
(kúpa, predaj, zámena) a odovzdanie pozemkov kupujúcim. 

 
15.1.8   Právne služby 200 
 

V čiastke 200 tis. Sk sú plánované odmeny externým  právnikom, ktorí 
zastupujú mesto v špecifických súdnych sporoch, výdavky na notárske 
služby, poplatky exekútorským úradom, ktoré vymáhajú pohľadávky 
mesta, odmena a úhrada pracovných ciest pre právnika, ktorý pracuje pre 
mesto na základe dohody o vykonaní práce. 

 
  15.1.9  Ostatná správa majetku 150 

 
Jedná sa o  výdavky majetkového charakteru, ktoré sa môžu vyskytnúť 
v priebehu roka /napr. poštovné, vodné, stočné, vrátenie príjmov z minulých 
rokov a pod./ 

 
 
115.2  Kapitálové výdavky      4 500  5.2 Kapitálové výdavky 4 500
 

 15.2.1  Majetkoprávne usporiadanie a odkupovanie pozemkov 4 500 
 

V súvislosti s pripravovanými investičnými akciami podporujúcimi 
ekonomický rozvoj mesta  a dlohodobým investičným plánom je uvažované 
s výdavkami na majetkoprávne usporiadanie  pozemkov v rámci budúcich 
priemyselných parkov, športovo-rekreačných zón, na práce spojené so 
zmenou intravilánu a na  majetkoprávne usporiadanie a odkúpenie 
pozemkov pod skládkou TKO   Boleráz, v izolačnom páse zelene,  ďalej na 
vykúpenie pozemkov pod plánovanou miestnou komunikáciou Kozácka II, 
zabezpečenie majetkoprávneho usporiadanie pozemkov v rámci projektu 
„Trvalo udržateľný rozvoj v kontakte s priemyselnými zónami“ t.j. 
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vybudovania izolačných vegetačných pásov v dotyku s priemyselným 
areálom PSA Peugeot Citroen a severným obchvatom, a ďalšie. 

 
  
 
16. ĽUDSKÉ  ZDROJE   65 765 
  
  
16.1  Bežné výdavky      6655  776655  Bežné výdavky16.1
 

16.1.1  Štatutárni zástupcovia mesta, poslanci, útvar hlavného 
kontrolóra 

9 223

 
 1.   Mzdy  5 510 
 
    • mzdy štatutárnych zástupcov mesta 3 720
    • mzdy útvaru hlavného kontrolóra 1 790
 
    Poistné 1 200 
 

Prostriedky plánované na poistné do zdravotných poisťovní, Sociálnej 
poisťovne a príspevok do NÚP za štatutárnych zástupcov mesta a útvaru 
hlavného kontrolóra. 

  
2.    Odmeny a náhrady  miezd poslancov   2 030 
 
    • odmeny poslancov 1 930
    • náhrady miezd  100
 

Prostriedky plánované na odmeny poslancov mestského zastupiteľstva, 
členov komisií  MZ, predsedov VMČ a náhrady miezd počas výkonu 
poslaneckých funkcií. 

 
 
   3. Poistenie organizácie zo zodpovednosti za kodu š 13 
 

Výdavok na poistenie organizácie za zodpovednosti za škodu pri pracovnom 
úraze alebo chorobe z povolania v zmysle zákona č. 274/1994. 

 
  4.  Výdavky na cestovné a občerstvenie na zasadnutia MZ, MR 200 
 
    • cestovné 60
    • občerstvenie na zasadnutia MZ,MR 140
 
   5. Školenia 100 
 

Výdavky plánované na školenia poslancov MZ, štatutárnych zástupcov 
a útvaru hlavného kontrolóra. 
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   6. Sociálny fond 110 
 

Je plánovaný v zmysle zákona a uzatvorenej kolektívnej zmluvy. 
  
  7.  Doplnkové dôchodkové poistenie 60 
 

Plánované v zmysle zákona NR SR č.123/1996 Z. z. 
  
 

  16.1.2 Zamestnanci úradu 56 542
 
1.    Mzdy pracovníkov MsÚ 38 139 
 

Zvýšenie mzdových nákladov na rok 2004 oproti roku 2003 nastalo 
z dôvodu zvyšovania počtu zamestnancov, ktoré bolo ovplyvnené najmä 
novými kompetenciami v rámci  preneseného výkonu štátnej správy na obce 
a 7% valorizáciou pre rok 2004 . 

  
2.    Poistné 14 397 
 

Prostriedky plánované na odvod poistného do zdravotných poisťovní, 
Sociálnej  poisťovne a príspevok do NÚP  za zamestnancov  mesta. 

  
  3.  Doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov  550 
 

Doplnkové dôchodkové poistenie je plánované v zmysle zákona NR SR 
č.123/1996 Z.z. 

 
 4.   Poistenie organizácie zo zodpovednosti za kodu š 87 
 

Na poistenie organizácie za zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze 
alebo chorobe z povolania v zmysle zákona č. 274/1994 sú plánované 
finančné prostriedky  87 tis. Sk. 

  
 5.   Sociálny fond 789 
 

Sociálny fond je tvorený v zmysle zákona a uzatvorenej Kolektívnej zmluvy. 
  
   6. Príspevok na stravné 1 900 
 

Príspevok na stravné je plánovaný v zmysle platnej  Kolektívnej zmluvy. 
  
   7. Školenia 400 
 

Výdavky na účasť na školeniach, odborných kurzoch a seminároch,  ktoré 
majú slúžiť na zvyšovanie  odbornosti zamestnancov MsÚ. Plánované je 
školenie pre prácu s počítačom 100 tis. Sk a školenie zamestnancov MsÚ 
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pre prácu s grafickým informačným systémom s predpokladanou čiastkou 
150 tis. Sk.  

  
   8. Cestovné 80 
 

Výdavky  na pracovné cesty zamestnancov MsÚ. 
  
   9. Civilná služba 200 
 

Výdavky na poskytnutie náhrad pre pracovníkov vykonávajúcich civilnú 
službu v zmysle zákona č. 207/1995 Z.z. v znení noviel. 

 
 
 
17. SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA 

BUDOV 
  6 029 

  
  
17.1  Bežné výdavky      5 029  17.1 Bežné výdavky 5 029
 

 17.1.1   Údržba a opravy 300 
 
    • bežná údržba 234
 

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

 
    • ostatná údržba  66
 

Výdavky  na údržbu kancelárskeho nábytku, zvukovej a kancelárskej 
techniky. 

  
17.1.2   Materiál a dodávky 2 764 
 
    • kancelársky a ostatný materiál, nábytok 1 704
 

V položke sú plánované  predovšetkým výdavky na kancelárske potreby 
a doplnenie nábytku do kancelárií. V rámci ostatného materiálu je plánovaný 
mimoriadny výdavok na zakúpenie 4 fotoaparátov na odbory, ktorých 
pracovné povinnosti vyžadujú  fotodokumentáciu, výdavok na vybavenie 
kancelárií technickými prostriedkami ako rezačka na papier, laminovačka 
a pod. a tiež výdavky na  čistiace a hygienické prostriedky do priestorov 
MsÚ a Radnice. 

  
    • tlačivá, tlačiarenské služby 260
 

Prostriedky sú plánované na nákup a zhotovenie tlačív pre potreby 
pracovníkov. 
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    • odborná literatúra 250
 

Prostriedky plánované na nákup odborných kníh, časopisov a novín pre 
potreby získavania aktuálnych odborných informácií. 

  
    • pracovné odevy a náradie 350
 

Z položky bude financované zakúpenie pracovných odevov pre upratovačky, 
údržbára a informátorov, výdavky na nárazové práce pri sťahovaní, údržbe 
a mimoriadne i pri kancelárskych prácach, výdavky na čistenie kobercov, 
pranie záclon a mimoriadne upratovanie po stavebných úpravách. 

  
    • materiál pre závodnú jedáleň a rekreačné zariadenie na  

Jahodníku  
30

 
Prostriedky plánované na nákup spotrebného materiálu do jedálne MsÚ 
a na doplnenie chýbajúceho drobného inventáru na chatu Jahodník. 

  
    • viazanie materiálov 170
 

Výdavky na dodávateľsky zabezpečované práce na viazanie Zbierok 
zákonov a iných písomností a na rozmnožovacie a plánografické práce. 

  
 17.1.3   Vozový park 1 260 

 
    o pohonné hmoty, mazivá, oleje 550
    o servis a údržba vozidiel 250
    o náhradné diely na opravy 30
    o pneumatiky 70
    o zákonné a havarijné poistenie 360
 

 17.1.4 Správne, súdne, notárske poplatky a inzeráty 80 
 

Prostriedky plánované  na inzeráty o konkurzoch na prijatie nových 
zamestnancov v hodnote 50 tis. Sk a rôzne správne, súdne a notárske 
poplatky mesta súvisiace s prácou zamestnancov v hodnote 30 tis. Sk. 

  
  17.1.5  VMČ 100 

 
Výdavky sú plánované na zabezpečenie údržby a opráv skriniek pre oznamy 
výborov mestských častí na území mesta. 

   
 17.1.6   Plánografické a rozmnožovacie práce 150 

 
Výdavky spojené s rozmnožovaním veľkých formátov máp a projektov. 
V súvislosti s aktualizáciou územného plánu mesta Trnava sú v tejto položke 
očakávané vyššie výdavky oproti predchádzajúcim rokom. 
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17.1.7 Servisné práce pre oblasť investícií 195 
 

Z položky je plánované financovať výdavky súvisiace s investičnou 
činnosťou mesta, ktoré nie je možné priradiť ku konkrétnym investičným 
akciám zaradeným v rozpočte mesta  (cenníky stavebných prác, 
fotodokumentácia, katalógy, rozmnožovacie práce a iné). 

 
   17.1.8 Audit 150 

 
Prostriedky plánované na audit hospodárenia mesta vyplývajúci zo zákona 
o obecnom zriadení 100 tis. Sk, na finančné poradenstvo 50 tis. Sk. 

  
   17.1.9 Servis pre MR a MZ 30 

 
Výdavky súvisiace s rozvozom materiálov na zasadnutia mestskej rady 
a mestského zastupiteľstva. 

  
 
17.2  Kapitálové výdavky      1 000  17.2 Kapitálové výdavky 1 000
 

  17.2.1 Nákup dodávkového vozidla 1 000 
 

Nákup dodávkového motorového vozidla je do rozpočtu zaradený z dôvodu 
technického opotrebenia doteraz užívaného  dodávkového vozidla. 

  
 
 
18. DLHOVÁ SLUŽBA   a  

GRANTOVÝ PROGRAM 
  33 805 

  
  
18.1  Bežné výdavky      3333  880055  Bežné výdavky18.1
 

  18.1.1   Dlhová služba 27 400 
 
    • splátky istiny 15 500
    • splátky úrokov 11 900
 
 18.1.2  Grantový program                                                                      5 805 
 
     dotácie a dary      2 500 
 

Z tejto položky sú na základe predložených žiadostí na návrh primátora 
v súlade s VZN č. 136  poskytované dotácie a dary neziskovým 
organizáciám, špeciálnym skupinám občanov, mládeže, športovcov 
a jednotlivcom. 
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     dotácie poskytované  na základe odporučení komisií MZ 1 980 
 

Z  položky sú na základe predložených projektov  v súlade s VZN č. 136 
poskytované dotácie a dary podľa jednotlivých aktivít : 

 
   Ekológia a životné prostredie 80
    Školstvo a vzdelávanie 300
    Prázdninové školské dvory 100
   Športové aktivity 500
    Aktivity mládeže 300
   Zdravotne postihnutí 200
    Záujmovo-umelecká činnosť 300
    Charita 200
  
 
     ostatné dotácie 1 325 
 
    Memoriál I. Hudeca 150
   Olympijský klub 25
    Grand Prix Tirnavia v tanečnom športe 100
    Lumen 2004 300
   Spevácke zbory na území mesta 300
    Trnavské zborové dni 200
   Divadelné inšpiratívne vystúpenia 120
    Trnavský komorný orchester 130
 
 

  18.1.3 Členské príspevky 600 
 

Finančné prostriedky budú 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. 

 
 
 
19. MESTSKÁ POLÍCIA   25 000 
  
  
19.1  Bežné výdavky      24 200  Bežné výdavky 24 20019.1
 
 19.1.1  Mzdy 13 800
 

Rozpočet v zmysle zákona č. 313/2001 Z.z. o verejnej  službe  a 
 nariadenia Vlády SR č. 265/2003 Z.z. pre 55 zamestnancov a  2 
upratovačky  prijaté na dohodu o vykonaní práce (na okrsok Linčianska 
a Trhovú 2). 

 
19.1.2   Poistné 5 244
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Poistné do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne a príspevok do 
Národného úradu práce. 

 
 19.1.3  Doplnkové dôchodkové poistenie 180
 

Doplnkové dôchodkové poistenie je hradené v zmysle zákona NR SR č. 
123/1996 Z.z. 

 
 19.1.4  Sociálny fond 276
 

Sociálny fond je tvorený v zmysle zákona a uzatvorenej kolektívnej zmluvy 
z objemu vyplatených hrubých miezd. 

 
 19.1.5  Ostatné zabezpečenie 4 700
 
    o výstrojný materiál 852
 

Výdavky na nákup pracovného ošatenia podľa schválenej smernice 
organizačno-pracovného poriadku MsP. 

 
    o výzbrojný materiál 265
 

Výdavky na nákup obuškov, služobných pút, nábojov, slzotvorných 
prostriedkov, halogénnych  svietidiel, terčov, púzdier na kaser, služobné 
zbrane, náplne do  narkotizačnej zbrane a služobné zbrane. 

 
    o technické zabezpečenie 

v tom : 
2 135

 
       nábytok                      30 

                 (obmena vyradeného nábytku) 
                  kancelárske stroje, prístroje         30 
                  (ventilátory, kávovar)  

         rôzne vybavenie prevádzkových priestorov      20 
         kancelársky materiál                                     210 

                 (kancelársky materiál nevyhnutný pre výkon práce, diskety, 
                 videokazety, audiokazety, tonery, monočlánky, filmy, náhradné 
                 diely na PC a iné kancelárske stroje, drobný nákup) 

         papier              40 
         čistiace prostriedky          50 
         tlačivá            30 
         lieky            10 
         zhotovovanie kľúčov a pečiatok        10 
         renovácia tonerov                                                                                   20 
        palivo - služobné vozidlá                  600 
        mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny                                                  70 
        servis, údržba, opravy                                                                           300 

                 (výdavky na opravu služobných vozidiel, nákup materiálu, pracovných 
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                 nástrojov, náradia, čistiacich potrieb, umývanie služobných áut, hasiace 
                 prístroje, autolekárničky a iné autodoplnky)   

         pneumatiky                                                                                  30 
         batérie                                                                                          15 
         náhradné diely na opravy                                                                    150 
         poistenie vozidiel zákonné       40 
         poistenie vozidiel havarijné                                                                 100 
         prepravné (volejbal Žilina, futbalové turnaje v Břeclavi,   50 

     Hodoníne, Zabrze a Zwendsendorfe) 
         karty, známky (dialničné známky, poplatky, zelené karty)                    10    
         emisné kontroly, STK                                                                           10 
         údržba výpočtovej techniky a softvéru     40 
         údržba telekomunikačnej techniky      30 
         údržba kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení                           20 
         údržba meracej a monitorovacej techniky                                           100 

                  ( výdavky na údržbu kamier) 
         servis spojovacej a signálnobezpečnostnej techniky             20 

                 (rádiostanice) 
         opravy výzbroje a techniky       10 
         opravy nábytku         10 
         reprezentačné výdavky       20 
         propagácia a reklama                                                                  30 

                 ( propagačný materiál a výdavky na prednáškovú 
                 a výchovnú činnosť na školách) 

         fotoslužby                                                                                     20 
        veterinárna prevencia        10 

 
    o ostatné výdavky 

v tom : 
1 448

            
     elektrická energia pre okrsok Linčianska a pre 

              monitorovací systém                                                         50 
     nájomné          40 

              (výdavky spojené s užívaním nebytových priestorov na Linčianskej,  
              Golianova 2 a Trhovej 2) 

      spoje                                                                                                      350 
      odborná literatúra                                                                                       5    
      príspevok na stravné                                                                              623 
      nájomné za prenájom zariadení na služobnú prípravu   30 
      náklady na školenia a štúdium zamestnancov              60 

              (preškolenie nových zamestnancov 15 tis.Sk na zamestnanca, 
               štúdium, ostatné školenia) 

      náklady na výberové konanie, psychotesty, fyzické testy,   10 
               inzercia                                    

     športovo-kultúrne podujatia a služobná príprava    80 
             (futbal.turnaj „O pohár primátora“ v Trnave, Břeclavi, Poľsku, 
              Hodoníne, streľby, posilovňa, sebeobrana) 

     cestovné výdavky                   20 
     poistenie organizácie v zmysle vyhlášky MF SR č. 283/93 Z.z.  31 

 



7-8/2/68                                                       Rozpočet  
na rok 2004 

 
                                                                                                                                              v tis. Sk   

     upratovanie, čistenie, pranie       10 
     kolky          10 
     poštovné                                                                                                     5 
     povinné lekárske prehliadky       20 
     poplatok za Internet        20 
     bežné transfery (ročný poplatok Združeniu náčelníkov MsP SR)               2 
     súdne poplatky na exekučné konania                                                       50 
     poplatok Národnému úradu práce za neplnenie podielu   32 

             zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou 
              podľa zákona NR SR č. 387/1996 Z.z. v znení noviel 

 
 

19.2  Kapitálové výdavky      800  19.2 Kapitálové výdavky 800
 

     softvérové vybavenie        100 
    (dobudovanie MIS-u, softvér k PC, antivírusový 
     program) 
    zvukové a obrazové prostriedky      100 
     (náhradné zdroje na vysielačky, zdroj na kameru ,  
     vysielačky prenosné) 
     nákup kancelárskych strojov a rôzneho vybavenia kancelárií    50 
     (počítač s príslušenstvom + 1 tlačiareň) 
     nákup služobných automobilov                500 

1 služobné vozidlo špeciálne pre výkon služby 
(v r. 2004 – vyradenie 2 opotrebovaných vozidiel) 

     nákup vyrozumievacieho a varovacieho zariadenia      50 
              (automaják) 
 
 
 
 II.   VÝDAVKY Z  DECENTRALIZAČNÝCH DOTÁCIÍ 282 550
 
 
II 1  Bežné  vvýdavvky     282  550  II..1 Bežné ýda ky  282 550
 

Vzhľadom k tomu, že v termíne zostavovania rozpočtu mesta nie je 
schválený zákon o štátnom rozpočte na rok 2004, v ktorom budú zverejnené 
finančné prostriedky pre samosprávy  na financovanie kompetencií 
prenesených zo štátnej správy na samosprávu, sú v rozpočte mesta Trnava 
na rok 2004 výdavky hradené z decentralizačných dotácií plánované na 
úrovni roku 2003. 

  
    o výdavky na matriku 1 220
 
    o výdavky na školy a školské zariadenia 258 550
 
    o výdavky na Domov dôchodcov 12  220
 
    o výdavky na opatrovateľskú službu 8 400
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    o výdavky na činnosť stavebného úradu 1 350
 
    o výdavky na agendu školstva 720
 
    o prídavky na deti 90
 
 
 
             Výdavky spolu                                                                        832 500 
 
 
              V Trnave, 2.12.2003 

 


