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19. zasadnutie                                                                      Bod programu : 6 
MZ mesta Trnava                                                                 Materiál č. : 1               
dňa 13. decembra 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozpočet mesta Trnava na rok 2006  
v znení  

 1. aktualizácie zo dňa 2. mája 2006,   
 2. aktualizácie zo dňa 27. júna 2006,  
 3. aktualizácie zo dňa 5. 9. 2006. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh predkladá :                                                           Návrh spracovali : 
Ing. Hana Dienerová                                                      Ing. Mária Burzová  

        prednostka MsÚ                                                             Ing. Mária Šuranová                                                                              
                                                                                       odbor ekonomický 
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705 
uznesenie 

k rozpo čtu mesta Trnava na rok 2006 
 

zmeny :   
uzneseniami MZ č.773 zo dňa 21.februára 2006, 
783 zo dňa 2. mája 2006,   
879 zo dňa 27. júna 2006,  
887 zo dňa 5. 9. 2006, 
920 zo dňa 5.9.2006. 

 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 
 
1. schva ľuje 

 
a)   rozpočet mesta Trnava na rok 2006 v príjmovej a výdavkovej časti  
 
b) 
b1)  výstavbu Nájomného bytového domu – 88 b. j.  na Tajovského ul. v Trnave  
b2)   financovanie bytovej časti objektu čerpaním úveru zo ŠFRB vo výške 80%   
        z obstarávacej ceny a nenávratného príspevku, čerpaním dotácie z MVaRR SR       
        vo výške 20%  z obstarávacej ceny a čerpaním vlastných zdrojov          
b3)   predloženie žiadosti o poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na   
       výstavbu Nájomného bytového domu – 88 b. j. na Tajovského ul. v Trnave  
b4)   zabezpečenie úveru nehnuteľným majetkom mesta vo výške 1,5 násobku  
        poskytnutého úveru v prospech Štátneho fondu rozvoja  bývania takto : 
        - nehnuteľnosťou Mestská športová hala, parcela č. 3547/24, zapísanou na liste  
          vlastníctva č. 5000 v katastrálnom území Trnava 
        - nehnuteľnosťou  Kultúrny dom súpisné číslo 3956, parc. č. 1662/1 a pozemok 
          parc.č. 1662/1, vedenú ako Kultúrny dom na liste vlastníctva číslo 1300   
          v katastri obce Trnava, k.ú.Modranka  
b5)   vyčlenenie vlastných zdrojov mesta z rozpočtu ako vklad na financovanie 
        výstavby bytovej časti Nájomného bytového domu – 88 b.j. na Tajovského ul.  
        v Trnave 
b6)   vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte mesta na rok 2006 na splácanie  
        záväzku voči ŠFRB v roku 2006 
b7)   v prípade získania prostriedkov zo ŠFRB zabezpečenie pravidelného splácania      
        úveru počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB 
b8)   predloženie žiadostí na MVaRR SR o poskytnutie dotácie na :         
         - výstavbu bytovej časti Nájomného bytového domu – 88 b. j. na Tajovského ul.   
        v Trnave vo výške 20% obstarávacej ceny 

-   výstavbu technickej vybavenosti Nájomného bytového domu – 88 b.j. na 
Tajovského ul. v Trnave  

b9)   vyčlenenie vlastných zdrojov mesta z rozpočtu ako vklad mesta na financovanie    
        technickej vybavenosti pre Nájomný bytový dom – 88 b. j. na Tajovského ul.    
        v Trnave  
b10)  zriadenie záložného práva v prospech  ŠFRB a MVaRR SR na Nájomný bytový  
        dom – 88 b. j.  na Tajovského ul. v Trnave  v prípade poskytnutia úveru zo  
        ŠFRB  a dotácie z MVaRR SR po úspešnej realizácii stavby 
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 b11) prijatie Všeobecne-záväzného nariadenia, v ktorom sa stanovia presné  
        podmienky prideľovania nájomných bytov pre obyvateľov obce, vyplývajúce zo  
        Zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej s MVaRR SR 
b12) zachovanie nájomného charakteru bytov po dobu najmenej 30 rokov v zmysle §    
        5 Výnosu MVa RR SR z 23.decembra 2004, č. Výnosu – 1/2004 o poskytovaní     
        dotácií  na rozvoj bývania 
c) 
c1)  výstavbu Nájomného bytového domu na Coburgovej ul. v Trnave – 24 b.j. 
c2)   financovanie predmetnej stavby čerpaním úverov zo ŠFRB vo výške 70 % z  
        obstarávacej ceny a čerpaním dotácie z MVaRR SR vo výške 30 %     
        z obstarávacej ceny 
c3)   predloženie žiadosti o poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na   
       výstavbu Nájomného bytového domu na Coburgovej ul. v Trnave – 24 b.j. 
c4)   zabezpečenie úveru nehnuteľným majetkom mesta vo výške 1,5 násobku  
        poskytnutého úveru v prospech Štátneho fondu rozvoja  bývania takto : 
        - nehnuteľnosťou Kultúrny dom Modranka súpisné číslo 3956, parcela č. 1662/1,  
           zapísanou na liste vlastníctva č. 1300 v katastrálnom území Modranka 
c5)   vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte mesta na rok 2006 na splácanie  
        záväzku voči ŠFRB v roku 2006 
c6)   v prípade získania prostriedkov zo ŠFRB zabezpečenie pravidelného splácania      
        úveru počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB 
c7)   predloženie žiadosti na MVaRR SR o poskytnutie dotácie na výstavbu  
        Nájomného bytového domu na Coburgovej ul. v Trnave – 24 b.j. vo výške  
        30  % obstarávacej ceny 
c8)   predloženie žiadosti na MVaRR SR o poskytnutie dotácie na výstavbu  
        technickej vybavenosti k Nájomnému bytovému domu na Coburgovej ul.     
        v Trnave – 24 b.j. 
c9)   vyčlenenie vlastných zdrojov mesta z rozpočtu ako vklad mesta na financovanie    
        technickej vybavenosti pre Nájomný bytový dom na Coburgovej ul. v Trnave –      
        24 b.j. 
c10)  zriadenie záložného práva v prospech  ŠFRB a MVaRR SR na Nájomný bytový  
        dom na Coburgovej ul. v Trnave – 24 b.j. v prípade poskytnutia úveru zo ŠFRB  
        a dotácie z MVaRR SR po úspešnej realizácii stavby 
 c11) prijatie Všeobecne-záväzného nariadenia, v ktorom sa stanovia presné  
        podmienky prideľovania nájomných bytov pre obyvateľov obce, vyplývajúcich zo  
        Zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej s MVaRR SR 
   
d)   čerpanie úveru z komerčnej banky a jeho zabezpečenie podľa podmienok banky    
      vo výške 119 000 tis. Sk  na financovanie investičných akcií mesta, uvedených   
      v rozpočte mesta na rok 2006 
 
e)    rozpočty príspevkových organizácií mesta na rok 2006  
       - Strediska sociálnej starostlivosti Trnava 
       - Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
       - Správy mestského majetku Trnava  
 
f)    použitie prostriedkov z Fondu národného majetku získaných v roku 2006 ako  
       doplatku kompenzácie nákladov za vybudované energetické zariadenia vo výške    
       2 322 tis. Sk na financovanie rekonštrukcie školskej kuchyne Základnej školy       
        Spartakovská 5 
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2. ukladá 

Mestskému úradu v Trnave 
pripraviť a predložiť návrh VZN, ktorým sa stanovia podmienky prideľovania 
nájomných bytov  
Termín : 31.12.2006 
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          P R Í J M Y 

 
 

I MIESTNE DANE  a  POPLATKY   224 000 

  

  BBeežžnnéé  pprrííjjmmyy      222244  000000  
 

1. Daň z nehnuteľností   136 000 
 

 daň z pozemkov   33 080 
 daň zo stavieb   99 170 

 daň z bytov    3 750 
 

Východiskom pri tvorbe rozpočtu na rok 2006 boli sadzby dane z nehnuteľností 
platné v roku 2005. 
Ročný predpis dane je znížený o ročný predpis daňovníkov, ktorí sú v konkurze 
a o ročný predpis dane tých daňovníkov, u ktorých nie je predpoklad vymoženia 
i napriek využitiu všetkých foriem vymáhania. 
Z celkove plánovanej sumy rozpočtu je predpokladaný príjem od fyzických osôb 
v sume 17 950 tis. Sk a od právnických osôb v sume  118 050 tis. Sk.. 

 
2. Dane za špecifické služby   63 140 

 
2.1 Daň za užívanie verejného priestranstva   14 000 

 
 o parkovanie v CMZ   10 800 
 o umiestnenie predajných zariadení, 

záhradného sedenia, technicko-
zábavných zariadení, prenosných 
reklamných zariadení 

  1 460 

 o rozkopávky komunikácií   1000 
 o rozkopávky zelene   460 
 o umiestnenie stavebného materiálu, 

veľkokapacitných kontajnerov, lešenia 
  280 

 
2.2 Daň za psa   1 300 

 
Pri tvorbe rozpočtu bol východiskom príjem dane v roku 2005. Vzhľadom 
k ustálenému vývoju v prihlasovaní a odhlasovaní psov nie je predpokladaná 
výraznejšia zmena oproti súčasnému stavu. 

 
2.3 Daň za nevýherné hracie prístroje   150 

 
Na základe vývoja príjmu v roku 2005 je do rozpočtu navrhovaná čiastka 150 tis. Sk. 

 
2.4 Daň za ubytovanie   3 700 

 
Táto daň bola zavedená od 1.1.2005 zákonom č. 582/2004  Z. z. o miestnych daniach 
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a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Príjem do 
rozpočtu mesta na rok 2006 je plánovaný vo výške rozpočtu na rok 2005, čo 
zodpovedá súčasným ubytovacím kapacitám. Nie je počítané s nárastom 
dane napriek tomu, že je očakávané otvorenie nových ubytovní v súvislosti so 
zahájením výroby v závode PSA Peugeot Citroen. Je totiž reálny predpoklad, že 
ubytovaní pracovníci budú prihlásení na prechodný pobyt, na ktorý sa daňová 
povinnosť nevzťahuje.   

 
2.5 Daň za znečisťovanie ovzdušia   60 

 
Daň za znečisťovanie ovzdušia je vyrubovaná prevádzkovateľom malých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia v zmysle VZN č. 156. 

 
2.6 Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie 

komunálnych stavebných odpadov 
  42 500 

 
Poplatok je vyberaný na základe zákona o odpadoch č.223/2001 Z. z.  a zákona č. 
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku  od právnických  
a fyzických osôb produkujúcich komunálny a drobný stavebný odpad . 

 
2.7 Daň za jadrové zariadenie   1 430 

 
Daň za jadrové zariadenie je vyrubovaná v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. 
Slovenským elektrárňam a.s. Bratislava – Jaslovské Bohunice. 

 
3. Správne poplatky   16 250 

 
 o za prevádzkovanie výherných prístrojov 

na území mesta 
  13 000 

 o za úkony stavebného úradu   1 000 
 o za úkony matriky    250 
 o za osvedčovaciu činnosť   1 250 
 o správne poplatky vyberané v zmysle 

zákona č. 145/1995 Z.z.  
  750 

 
4. Poplatok za uloženie odpadu   6 000 

 
Poplatok za uloženie odpadu vyberá .A.S.A. Trnava s.r.o. v zmysle zákona NR SR č. 
17/2004 Z. z. o poplatku za uloženie odpadov na skládku odpadu na Zavarskej ceste, 
ktorej vlastníkom je mesto Trnava. Výška poplatku je závislá od množstva a druhu 
uloženého odpadu.         

 
5. Pokuty   2 410 

 
V sume 2 410 tis. Sk je predpokladaný príjem z pokút ukladaných mestskou políciou, 
zamestnancami MsÚ a obvodným úradom. 

 
6. Finančná náhrada za výrub stromov   200 

 
V súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny je rozpočtovaná finančná náhrada 
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vo výške spoločenskej hodnoty drevín, na ktoré je, resp. bude daný súhlas na výrub. 
 
 

II VÝNOSY Z MAJETKU MESTA   270 166 
 
 

  BBeežžnnéé  pprrííjjmmyy      5555  448800  
 

1. Nájomné   8 600 
 

 o nájomné za pozemky pod predajnými 
stánkami 

  2 800 

 o nájomné za ostatné pozemky   5 800 
 

Príjem z nájomného je plánovaný na základe uzatvorených nájomných zmlúv. 
Zahŕňa príjem z prenájmu pozemkov, na ktorých sú na základe stavebného povolenia 
umiestnené predajné stánky, príjem z prenájmu poľnohospodárskej pôdy, pozemkov 
pod garážami, reklamami a na záhrady. 

 
2. Príjmy z finančného hospodárenia   9 800 

 
Príjem z finančného hospodárenia  zahŕňa predpokladaný príjem z ukladania 
voľných finančných prostriedkov počas roka  na viazané vklady, z dividend z akcií 
vo vlastníctve mesta a podiel zo zisku obchodnej spoločnosti  . A.S.A. Trnava s.r.o. 

 
3. Príjem zo skládky komunálneho odpadu   33 000 

 
Príjem zo skládky KO je vo výške finančného plnenia, ktoré odvádza obchodná 
spoločnosť .A.S.A. Trnava s.r.o. mestu Trnava za ukladanie odpadu na skládke.  
Objem finančného plnenia je závislý od množstva a druhu uloženého odpadu.   

 
4. Ostatné príjmy   4 080 

 
 o z kultúrnej činnosti 

/vstupné z koncertov, sprievodcovská 
činnosť, predaj propagačného materiálu/ 

  330 

 o zostatok zisku z TTJ 2005   200 
 o príjem z plesu mesta /vstupné a tombola/   1 080 
 o odvod z prevádzkovania hazardných  hier   900 

 
S účinnosťou od 1.7.2005 sú prevádzkovatelia hazardných hier v zmysle nového 
zákona č. 171/2005 Zb. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov povinní odvádzať odvod do rozpočtu mesta takto : zo stávkových hier, 
okrem dostihových stávok 0,5 % z hernej istiny, z binga 0,5 % z hernej istiny, zo 
stávkových hier v kasíne 3% z hernej istiny a z hazardných hier prevádzkovaných 
prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri 
videohrách 3 % z hernej istiny. 
Vzhľadom k uvedenému je možné príjem do rozpočtu 2006 len odhadnúť 
a navrhovaná suma  zodpovedá  výťažku stávkových hier v roku 2004. 
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 o úhrada nákladov za poskytované služby 
na autobusovej stanici /zmluva so SAD/ 

  245 

 o za rybárske lístky   260 
 o iné možné príjmy   1 065 

 
V čiastke 1 065 tis. Sk  sú rozpočtované možné príjmy z dobropisov, z úrokov 
z omeškania, za umiestnenie propagačných panelov a iné náhodné príjmy, ktoré sa 
vyskytnú v priebehu roka. 

 
  KKaappiittáálloovvéé  pprrííjjmmyy      221144  668866  

 
5. Príjem z predaja majetku   214 686 

 
Rozpočtovaná suma zahŕňa predpokladaný príjem z predaja pozemkov vo výške 
45 000 tis. Sk a  príjem za predaj energetických stavieb na základe uznesení MZ č. 
680/2005 a 877/2006 v sume 169 686 tis. Sk. 

 
 
 

III PODIELOVÉ DANE   365 500 
 

 Daň z príjmu fyzických osôb   365 500 
 

Zákonom číslo 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve bol určený podiel obcí  na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo 
výške 70,3% v príslušnom rozpočtovom roku. Kritériá a spôsob rozdeľovania výnosu 
dane upravuje Nariadenie vlády SR z 2.12.2004 o rozdeľovaní výnosu dane 
z príjmov územnej samospráve. Východiskom pre rozpočet roku 2006 bol vývoj 
príjmov z tejto dane v roku 2005 a očakávaný makroekonomický vývoj v roku 2006 
z podkladov zverejnených MF SR. 

 
 

IV TRANSFERY, GRANTY, 
PRÍSPEVKY 

  151 544 

 
  BBeežžnnéé  pprrííjjmmyy      88  006600  

  
 Transfer od Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny na malé obecné služby 
  425 

 
Transfer na financovanie miezd a odvodov poistného za pracovníkov vykonávajúcich 
pre mesto malé obecné služby je plánovaný vo výške rozpočtu roku 2005. 

 
 Transfer z Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny na projekt Program podpory rozvoja 
komunitnej sociálnej práce v obciach 

  481 

 
Transfer na podporu rozvoja komunitnej sociálnej práce  je časovo rozložený do 
rokov 2005-2007. V roku 2006 je plánovaná výška transferu 481 tis. Sk.  
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 Grant z Recyklačného fondu za 
vyseparované množstvo komodít 

  400 

 
Mesto bude tak ako v roku 2005 v súlade so zákonom číslo 223/2001 Z. z. 
o odpadoch žiadať príspevok z Recyklačného fondu za vyseparované množstvo 
spoplatnených komodít. Získané finančné prostriedky budú použité na úhradu 
nákladov spojených so separovaným zberom.   

 
 Transfery Ministerstva kultúry SR  :    

Na pokrytie finančných nákladov kultúrnych akcií  sa bude mesto Trnava uchádzať 
o transfery z MK SR  na akcie : 

 
 Trnavský JAZzyk   150 
 Dobrofest   100 
 Divadelné inšpiratívne vystúpenia 2006   250 
 Trnavské zborové dni   250 
 Medzinárodná spevácka súťaž   250 

 
 Grant zo štrukturálnych fondov EÚ na 

projekt Kvalifikovaní zamestnanci – základ 
modernej samosprávy 

  360 

 
V roku 2005 má byť z celkovej výšky schváleného grantu (1 259 tis Sk) 
poskytnutých   899 tis. Sk,  zostatok  v sume 360 tis. Sk bude príjmom roku  2006.  

 
 Grant zo ŠF EÚ na projekt „TRNky-BRNky   1 886 

 
Mesto sa v roku 2005 úspešne uchádzalo o grant na rozvoj cezhraničnej spolupráce 
medzi mestami Trnava a Brno vo výške 2 136 tis. Sk. V súlade s podmienkami 
zmluvy sú grantové prostriedky poskytované spôsobom refundácie. V roku 2006 sú 
očakávané grantové prostriedky vo výške 989 tis. Sk ako refundácia výdavkov z roku 
2005 a vo výške 897 tis. Sk ako refundácia výdavkov vynaložených na projekt 
v roku 2006. 

 
 Grant zo ŠF EÚ na projekt Certifikácia 

služieb v meste Trnava 
  400 

 
V roku 2005 bola žiadosť o grant  neúspešná, opätovne bude v prípade zverejnenia 
výzvy podaná v roku 2006. 

 
 Grant zo ŠF EÚ na projekt Regionálna 

inovačná stratégia 
  178 

 
Na základe schváleného grantu  zo 6. rámcového programu EÚ na podporu malého 
a stredného podnikania  budú  finančné prostriedky poskytnuté v roku 2006. 
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 Grant zo ŠF EÚ na projekt SNOWBALL   220 
 

V roku 2006  bude realizovaná časť projektu SNOWBAL“, ktorý rieši problém 
dopravného zaťaženia ulice Rybníková. Vo výške 50 % nákladov realizovanej časti 
projektu bude poskytnutý grant z programu  Intelligent Energy- Europe. 

 
 Grant zo ŠF EÚ na projekt ADHOC   1 140 

 
V roku 2005 bola podaná žiadosť o grant zo ŠF EÚ na vypracovanie projektovej 
dokumentácie na rekonštrukciu pešej zóny v rámci projektu ADHOC. V prípade 
schválenia projektu je v roku 2006 predpokladaná realizácia prvej časti projektu. 
Spolufinancovanie mesta je predpokladané vo výške 60 tis. Sk. 

 
 Sponzorské príspevky      

 
Mesto Trnava sa pravidelne uchádza o získanie sponzorov na zabezpečenie finančnej 
podpory kultúrnych a charitatívnych aktivít mesta. Vychádzajúc zo skúseností 
predchádzajúcich rokov a najmä roku 2005 sú v rozpočte predpokladané sponzorské 
príspevky na tieto akcie : 

 
 Kultúrne leto   980 
 Trnavské dni lásky, pokoja, porozumenia   50 
 Trnavská brána   50 
 ples mesta   420 

 charita   70 
 
 

 KKaappiittáálloovvéé  pprrííjjmmyy      114433  448844  
         

  Transfer MVaRR SR na Nájomný bytový 
dom s vybavenosťou na Františkánskej ulici 

  12 475 

 
Na základe podanej žiadosti bola mestu schválená dotácia na financovanie výstavby 
Nájomného bytového domu s vybavenosťou na Františkánskej ulici, ktorá bude 
v zmysle podmienok MVaRR SR  poskytnutá v roku 2006. 

 
 Transfer MVaRR SR na Obytný súbor, 

Clementisova ulica 
  38 232 

 
Dotácia na financovanie Obytného súboru, Clementisova ulica bola schválená v roku 
2005, poskytnutá bude v roku 2006.  

 
 Transfer MVaRR SR na Nájomný bytový 

dom na Coburgovej ulici v Trnave – 24 b.j. 
  5 600 

 
Mesto Trnava sa bude v roku 2006 uchádzať o dotáciu na financovanie výstavby 
nájomného bytového domu. Výška dotácie bude upresnená na základe výsledku 
verejného obstarávania na dodávateľa stavby. 
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 Transfer MF SR pre Domov dôchodcov  0 400 
 

Domovu dôchodcov bol poskytnutý kapitálový transfer z Ministerstva financií SR 
v sume 400 tis. Sk na nákup prístrojov a zariadení. 

 
 Grant z Recyklačného fondu na projekt 

Rozšírenie separovaného zberu 
  5 730 

 
Grant bol schválený v roku 2005. Nakoľko financovanie z Recyklačného fondu je 
vykonávané spôsobom refundácie, finančné prostriedky budú poskytnuté v roku 
2006. 

 
 Grant zo ŠF EÚ na rekultiváciu skládky 

Boleráz 
  47 500 

 
Žiadosť o grant bola v roku 2005 neúspešná, do konca roku 2005 bude pripravené jej 
opätovné podanie v roku 2006.  

 
 Grant zo ŠF EÚ na Technologické centrum    24 225 

 
Žiadosť o grant bola v roku 2005 neúspešná, na rok 2006 je pripravované jej 
opätovné podanie. 
 

 Grant zo Slovenského futbalového zväzu na 
realizáciu vyhrievaného trávnika  

  4000 

 
Slovenský futbalový zväz poskytol mestu grant na realizáciu vyhrievaného trávnika 
na futbalový štadión A. Malatinského v sume 4 000 tis. Sk. 

 
  Príspevok na rekonštrukciu MK Veterná  0 3 000 

            
Na rekonštrukciu MK Veterná poskytne mestu Trnava príspevok investor stavby 
obchodného centra budovaného v blízkosti tejto komunikácie.  

 
 Transfer z fondu národného majetku  0 2 322 

            
V roku 2004 bol mestu poukázaný transfer z Fondu národného majetku v sume 7 309 
tis. Sk ako čiastočná kompenzácia nákladov mesta za vybudované energetické 
zariadenia. Uznesením vlády SR č. 461/2006 bolo rozhodnuté o doplatení tejto 
kompenzácie do konca roka 2006. Transfer FNM bude použitý na čiastočné 
financovanie rekonštrukcie školskej kuchyne Základnej školy Spartakovská 5. 
 

 
 

V TRANSFERY NA PRENESENÝ 
VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY  

  180 914 

 
 BBeežžnnéé  pprrííjjmmyy      117799  771144  

 
Decentralizačnými dotáciami budú prostredníctvom transferov financované bežné 
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výdavky na prenesený výkon štátnej správy s výnimkou domova  dôchodcov, ktorý 
je financovaný zo štátneho rozpočtu napriek tomu, že je to originálna kompetencia 
samosprávy. Príjem je plánovaný na úrovni roku 2005. 

 
 školy   160 045 
 školský úrad   988 
 matričný úrad   1 403 
 domov dôchodcov   14 608 
 stavebný úrad   1 746 
 štátny fond rozvoja bývania   667 
 starostlivosť o životné prostredie   257 

 
 KKaappiittáálloovvéé  pprrííjjmmyy      11  220000  

 
 školy   1 200 

 
 

VI OSTATNÉ PRÍSPEVKY a DÁVKY 
PRE ŠKOLSTVO 

  9 283 

 
 BBeežžnnéé  pprrííjjmmyy      99  228833  

 
Príjmy sú rozpočtované na úrovni roku 2005.  

 
 prídavky na deti   200 
 príspevok na pomoc v hmotnej núdzi   1 471 
 príspevok na výrobu jedla a zo školného   7 612 
 
 
 

VII TRANSFER NA FINANCOVANIE 
INVEST TRNAVA S.R.O. 

  128 415 

 
 KKaappiittáálloovvéé  pprrííjjmmyy      112288  441155  

 
Do rozpočtu je zaradený zostatok kapitálového transferu pre Invest Trnava s. r. o. 
z roku 2005, ktorý bol vrátený do ŠR a na základe uznesenia vlády SR bude znovu 
použitý na financovanie projektu. 
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              VV  ÝÝ  DD  AA  VV  KK  YY  
 
 

1. DOPRAVA   187 045 
 

Zámer programu : 
Zabezpečiť taký stav dopravy, ktorý uspokojí jej užívateľov z hľadiska obslužnosti, 
bezpečnosti, plynulosti, cestovnej pohody a čistoty 
 
Ciele programu : 
1. Optimálna sieť miestnych komunikácií a jej súčastí 
2. Výborný stavebno-technický stav miestnych komunikácií a jej súčastí 
3. Dostatočný počet parkovacích miest pre dlhodobé a krátkodobé státie 
4. Jasná a zrozumiteľná orientácia vodiča v cestnej premávke 
5. Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky úpravou nehodových miest 
6. Ponuka využitia nemotoristickej dopravy – cyklisti 

  
 

11..11  BBeežžnnéé  vvýýddaavvkkyy      3333  994400  
 

1.1.1 Projektová dokumentácia   600 
 

 štúdie   550 
 

Vypracovanie štúdií dopravných stavieb, ktorými sa preukáže rozsah a spôsob 
riešenia rekonštrukcií, výstavby, prípadne úprav miestnych komunikácií, parkovísk, 
resp. ďalších križovatiek. V prípade potreby budú v rámci tejto položky zabezpečené 
projektové dokumentácie drobných dopravných stavieb. 

 
 prieskumy   50 

 
Plánované prieskumy budú zamerané na vyhodnotenie intenzity dopravy na 
vybraných úsekoch komunikácií, na sledovanie vozidiel po ploche vybraných 
križovatiek, prípadne vyhodnotenie parkovania na vybraných parkoviskách. 

 
1.1.2 Oprava a údržba MK   12 500 

 
 opravy MK   5 000 

 
V položke sú plánované výdavky na opravu výtlkov, nerovností a poškodených 
komunikácií. 

 
 opravy parkovacích plôch   1 000 

 
Výdavky na opravu výtlkov, nerovností a poškodených parkovacích plôch. 
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 opravy chodníkov   3 500 
 

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

 
 čistenie 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 vpustov, čím vzniká nebezpečenstvo poškodenia 
motorových vozidiel. S úpravou vpustov súvisí aj oprava poklesnutých komunikácií 
v ich okolí. 

 
 oprava a údržba súčastí MK   1 000 

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

 
 havarijný fond   1 000 

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

 
1.1.3 Križovatky   300 

 
Plánovaný výdavok na  opravy cestnej svetelnej signalizácie - nefunkčných 
detektorov a indukčných slučiek.  

 
1.1.4 Dopravné značenie   2 500 

 
Z bežného rozpočtu bude financovaná obnova vodorovného dopravného značenia. 
Vodorovné dopravné značenie, aby spĺňalo svoj účel a funkciu, je obnovované 
niekoľkokrát v priebehu roka. V roku 2006  bude tiež pokračovať   vyznačovanie 
jestvujúcich parkovísk pre zlepšenie organizácie parkovania. Na obnovu 
vodorovného značenia je plánovaných 1 500 tis. Sk  a na opravy zvislého značenia  
1 000 tis. Sk. 

 
1.1.5 Parkovacia služba   800 

 
 prevádzka a servis parkovacích automatov   500 
 nákup termopapiera   300 

 
1.1.6 Riešenie dopravného zaťaženia ulice 

Rybníkova  
   440 

 
Plánovaná je realizácia časti projektu SNOWBAL, ktorý rieši problém dopravného 
zaťaženia ulice Rybníkova. Projekt je podporený grantom v rámci programu 
Intelligent Energy-Europe vo výške 220 tis. Sk v roku 2006. 
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1.1.7 VMČ   1 000 
 

V priebehu roka sú prostredníctvom VMČ a interpelácií poslancov vznášané rôzne 
požiadavky občanov mesta, týkajúce sa dopravnej problematiky. Finančné 
prostriedky sú plánované na riešenie týchto požiadaviek. 

 
1.1.8 Dotácia na MHD   15 800 

 
Dotácia na činnosť pre spoločnosť zabezpečujúcu MHD. Dotácia je určená na 
zníženie straty z výkonov realizovaných vo verejnom záujme v pravidelnej 
autobusovej doprave. 

 
  

11..22  KKaappiittáálloovvéé  vvýýddaavvkkyy      115533  110055  
 

1.2.1 Projektová dokumentácia   5 565 
 

 rekonštrukcia MK Hraničná   250 
 

Z dôvodu nedostatočného šírkového usporiadania a zlého stavu miestnej 
komunikácie je navrhované vykonať celkovú rekonštrukciu. PD bude slúžiť pre 
vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby.    

 
 rekonštrukcia MK Kamenná cesta   0 

 
V roku 2006 nebude vypracovaná PD, ale len štúdia, ktorá overí finančnú 
a technickú náročnosť rozšírenia MK. 

 
 výstavba MK v obytnom súbore Kočišské   0 

 
Nakoľko v roku 2006 nie je uvažované so začatím realizácie MK, výdavok je 
navrhované z rozpočtu vyradiť. 

 
 prestavba križovatky ulíc G. Dusíka – 

Sládkovičova 
  200 

 
V roku 2005 bola spracovaná štúdia, ktorá preukázala reálnosť vybudovania 
okružnej križovatky ulíc G. Dusíka – Sládkovičova – J. Bottu. V roku 2006 je 
plánované spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 
a realizáciu. 

 
 prestavba križovatky ulíc Ružindolská-

Moyzesova 
  400 

 
V roku 2005 bola spracovaná štúdia, ktorá preukázala reálnosť vybudovania 
okružnej križovatky ulíc Ružindolská – Suchovská – Moyzesova. Plánované je 
spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu. 
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 rekonštrukcia MK Coburgova   400 
 

Z dôvodu havarijného stavu komunikácie a na podnet obyvateľov Coburgovej ulice 
bude spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu komunikácie 
a chodníka. 

 
 rekonštrukcia MK Olivová   100 

 
MK na Olivovej ulici v súčasnosti svojim stavebno-technickým stavom nespĺňa 
požiadavky na bezpečnú premávku, preto je potrebné zabezpečiť jej rekonštrukciu.  
V budúcom roku bude pripravená PD pre SP a realizáciu.   

 
 komunikačné prepojenie ulíc Trstínska – 

Cukrová  
  500 

 
Akcia prechádza z roku 2005 vzhľadom k tomu, že pred vydaním územného 
rozhodnutia neboli doriešené majetkoprávne vzťahy. Projekt rieši okružnú 
križovatku s napojením novej komunikácie na Cukrovú ulicu, most cez Trnávku, 
priľahlé chodníky a zeleň. 

 
 rekonštrukcia MK Hviezdoslavova   600 

 
V rámci pokračovania rekonštrukcií miestnych komunikácií v CMZ je plánovaná aj 
rekonštrukcia Hviezdoslavovej ulice. Akcia bola zahrnutá v rozpočte na rok 2005 
a z dôvodu nezískania podkladov pre spracovateľa PD a prebiehajúcej rekonštrukcie 
objektu v správe SMM je navrhované zaradiť spracovanie PD do rozpočtu 2006. 

 
 výstavba MK Spartakovská   420 

 
Z dôvodu nekompletných podkladov pre spracovanie PD došlo k časovému posunu 
vypísania súťaže pre výber spracovateľa PD. V roku 2005 bude spracovaný  projekt 
pre ÚR a spracovanie kompletnej PD je navrhované zaradiť do rozpočtu 2006. 

 
 výstavba MK Veselá   55 

 
Vzhľadom k tomu, že územné rozhodnutie na túto akciu bude vydané až koncom 
roka 2005 je navrhované posunúť finančné prostriedky na spracovanie ďalšieho 
stupňa PD z roku 2005 do roku 2006. 

 
 rekonštrukcia MK Dolné Bašty – 1.etapa   400 

 
Z dôvodu predpokladanej realizácie uvedenej investičnej akcie bol do rozpočtu 2005 
zaradený výdavok na projekt nového oplotenia resp. vstupu vrátane turniketov na 
futbalový štadión FC Spartak od MK Dolné Bašty. Vzhľadom k tomu, že sa v roku 
2005 nepodarilo získať podklad pre spracovateľa PD týkajúci sa evakuačného plánu 
štadióna a z dôvodu prípravy realizácie vyhrievaného trávnika v roku 2006 je 
navrhované posunúť akciu do rozpočtu 2006. 
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 rekonštrukcia priestoru pred OD Jednota – 
Dolnopotočná ulica 

  250 

 
Po realizácii polyfunkčného domu na nároží ulíc Dolnopotočná – Zelený rínok je 
potrebné upraviť priestranstvo po obchodný dom. Akcia bola pôvodne zaradená 
v rozpočte na rok 2005, ale z dôvodu časového posunu v dodaní podkladov pre 
spracovanie PD je navrhované zaradiť spracovanie PD do rozpočtu 2006. 

 
 cyklochodník od závodu PSA Pegueot 

Citroen po účelovú komunikáciu na 
Zavarskej ulici  

  200 

 
Chodníky pre peších a cyklistov sú ukončené pri juhovýchodnom obchvate. Pre 
zabezpečenie prepojenia s mestom Trnava je potrebné postupne dobudovať 
chýbajúce časti chodníkov. V prvej etape bude vypracovaná PD, ktorá vyrieši 
vedenie chodníka ponad železničnú trať a napojením na  projektovaný chodník 
pozdĺž účelovej komunikácie až po  Zavarskú ulicu. 

 
 cyklochodník na Moyzesovej ulici   50 

 
V rámci zámeru vybudovania siete cyklistických chodníkov bude spracovaná 
dokumentácia pre realizáciu chodníka na Moyzesovej ulici.   

 
 cyklochodník na Zelenečskej ulici   270 

 
Spracovanie PD pre stavebné povolenie a realizáciu samostatného chodníka pre 
cyklistov zo sídliska Linčianska do centra mesta. Akcia bola zaradená v rozpočte 
2005, ale vzhľadom k tomu, že ešte nebolo vydané územné rozhodnutie je 
navrhované posunúť spracovanie PD do rozpočtu 2006.   

 
 cyklochodník na ulici T.Vansovej   220 

 
V rámci zámeru vybudovania siete cyklistických chodníkov bolo v roku 2005 
plánované spracovanie dokumentácia pre realizáciu chodníka. Územné rozhodnutie 
zatiaľ nebolo vydané, preto je navrhované zaradiť akciu do rozpočtu roku 2006. 

 
 cyklochodník na Streleckej ulici   50 

 
Spracovanie PD prepojenia siete cyklochodníkov od Streleckej ulice po park A. 
Bernoláka bolo plánované v rozpočte 2005, ale vzhľadom k časovému posunu 
spracovania podkladov je navrhované zaradiť akciu do rozpočtu 2006. 

 
 parkoviská pre realizáciu  

v rokoch 2006 a 2007 
  500 

 
V roku 2006 bude spracovaná projektovaná dokumentácia pre stavebné povolenie 
a realizáciu parkovísk podľa výberu lokalít pre výstavbu nových parkovísk. 
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 vypracovanie mostných listov   500 
 

V roku 2006 bude zabezpečené vypracovanie mostných listov pre minimálne päť 
mostov vo vlastníctve mesta, ku ktorým nie sú známe údaje o konštrukčnom riešení 
a o stavebno-technickom stave. 

 
 dokumentácia pre stavebné povolenie 

chodníkov menších plôch 
  200 

 
Plánovaný výdavok na  vypracovanie PD pre malé úseky chodníkov. 

 
 

1.2.2 Výstavba a rekonštrukcie  MK   126 700 
 

1.2.2.1 Výstavba  a celková rekonštrukcia MK   48 500 
 

 rekonštrukcia MK na ulici J. Hajdóczyho   50 
 

Na základe doručenia negatívneho stanoviska k projektovej dokumentácii pre 
stavebné povolenie a realizáciu od Trnavskej teplárenskej spoločnosti ohľadom 
krytia horúcovodu je potrebné zrealizovať sondy v správcom určených miestach 
a následne upraviť PD. Z uvedených dôvodov dôjde k posunu vydania stavebného 
povolenia. Nakoľko pre výber zhotoviteľa je nutné uskutočniť výberové konanie 
v dĺžke cca 3 mesiace, s realizáciou v tomto roku sa neuvažuje. Ponechané finančné 
prostriedky v rozpočte budú použité na uskutočnenie spomenutých sond so spätnou 
úpravou povrchov a následnú úpravu projektovej dokumentácie. 

 
 rekonštrukcia MK Veterná   12 500 

 
V roku 2005 bola vypracovaná projektová dokumentácia pre rekonštrukciu 
komunikácie na Veternej ulici v úseku od ulice Okružná po Saleziánsku. Po 
doriešení majetkoprávnych vzťahov, vydaní stavebného povolenia a výbere 
dodávateľa stavby sa v roku 2006 pristúpi k realizácii stavby. 

 
 rekonštrukcia MK Michalská   14 000 

 
Rekonštrukcia MK je realizovaná v roku 2005 a bolo  plánované   aj   jej   ukončenie, 
ale vzhľadom na poveternostné podmienky nie je vhodné v súčasnom období 
realizovať uloženie finálnych povrchov /dlažby/. Preto je navrhované časť 
finančných prostriedkov presunúť do roku 2006. 

 
 rekonštrukcia MK Orgovánova   3 000 

 
Akcia bola zaradená v rozpočte 2005 a bude do konca roka zrealizovaná, ale 
dofinancovaná bude po dohode s dodávateľom stavby v roku 2006, preto je 
navrhované finančné prostriedky vo výške 3 000 tis. Sk posunúť do roku 2006. 
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 komunikačný prepoj ulíc Dolnopotočná – 
Veselá 

  3 000 

 
Vybudovaním prepojovacej komunikácie budú vytvorené podmienky pre úpravu 
organizácie dopravy v CMZ a zároveň sa zlepší obslužnosť priľahlého územia. 

 
 odvodnenie spevnených plôch ulice G. 

Dusíka 
  3 000 

 
Na základe požiadavky obyvateľov ulice G. Dusíka bude dokončená  realizácia 
odvodnenia spevnených plôch pred bytovými domami. 

 
 cyklochodník ulica Vl. Clementisa – 

obchodný dom Kaufland 
  800 

 
V rámci zadefinovanej cyklistickej trasy z CMZ na Vodáreň bude dobudovaný 
cyklistický chodník po okružnú križovatku na Bučianskej ulici. 

 
 cyklochodník Zelenečská   3 000 

 
V roku 2006 bude vybudovaný cyklistický chodník na Zelenečskej ulici. 

 
 cyklochodník od závodu PSA Pegueot 

Citroen po účelovú komunikáciu na 
Zavarskej ulici  

  800 

 
Po vypracovaní PD pre realizáciu cyklistického chodníka bude zrealizovaná časť, t.j. 
rampy pre preklenutie železničnej trate. 

 
 prepojovací chodník  

ulica Tehelná – Vl. Clementisa 
  3 500 

 
Pre zlepšenie pešej obsluhy daného územia je navrhnutá realizácia chodníka medzi 
ulicami Tehelná a Vl.Clementisa. 

 
 Odvodnenie MK Beethovenova   2 000 

 
Na základe požiadavky VMČ z roku 2005 je navrhované zrealizovať odvodnenie na 
Beethovenovej ulici č. 1 – 4. 

 
 chodník ulica Jarná   850 

 
Pre zlepšenie bezpečnosti peších na predmetnej ulici je navrhnuté zrealizovať 
jednostranný chodník z Dedinskej na Seredskú ulicu v Modranke. 

 
 rekonštrukcia povrchov MK Topoľová   2 000 

 
 Na Topoľovej ulici bola ukončená výstavba kanalizácie v rámci investičnej akcie 

Kanalizácia Modranka – I. etapa. Nakoľko miestna komunikácia na Topoľovej ulici 
bola už pred samotnou rekonštrukciou v zlom stave, vedenie mesta rozhodlo 
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o celkovej úprave povrchov ulice po ukončení budovania kanalizácie. Z uvedených 
dôvodov je navrhované zaradenie investičnej akcie do rozpočtu na rok 2006 vo výške 
2 000 tis. Sk.   

 
1.2.2.2 Rekonštrukcia povrchov MK a chodníkov   78 200 

 
 rekonštrukcia povrchu MK Beethovenova a Čajkovského   4 000 

 
Z dôvodu zlého stavebno -technického stavu povrchu komunikácie bude v roku 2006 
rekonštruovaný povrch v jej najkritickejšej časti. 

 
 rekonštrukcia  povrchu komunikácie a 

chodníka na ulici J. Sambucusa 
  2 000 

 
 rekonštrukcia povrchu chodníka na ulici Sládkovičova   1 000 

 
 rekonštrukcia povrchu chodníka na ulici 

P.Pázmáňa 
  400 

 
 rekonštrukcia povrchu chodníka na 

Tomašíkovej ulici 
  800 

 
 rekonštrukcia povrchu chodníka na Koceľovej ulici   1000 

 
 rekonštrukcia povrchu chodníka na ulici 

J.Hlubíka (od Špačinskej cesty po kostol)   
  1 000 

 
 rekonštrukcia povrchu komunikácie a 

chodníka na Vančurovej ulici 
  2 000 

 
 rekonštrukcia povrchu komunikácie a 

chodníka na Bosniackej ulici 
  1 000 

 
 ďalšie rekonštrukcie  povrchov MK a 

chodníkov 
  65 000 

 
V sume 65 tis. Sk sú plánované výdavky na čiastočné alebo celkové rekonštrukcie 
povrchov chodníkov a miestnych komunikácií na nasledovných uliciach – Bulharská, 
Coburgova, F. Urbánka, gen. Goliana – otoč, G. Steinera, Halenárska, Hatalova, J. 
Bottu, Saleziánska, Slnečná, Sv. Cyrila a Metoda, Študentská, Veterná, Vladimíra 
Clementisa, Gavlovičova, G. Dusíka, Lovecká, Markovičova, Poštová, Poľná, 
Študentská – Bottu (križovatka). 

 
1.2.3 Výstavba a rekonštrukcia parkovísk   6 500 

 
V roku 2006 je plánovaná realizácia parkovísk na uliciach G. Dusíka 48-50, G. 
Dusíka 10-14, Jiráskova 1-3, Hajdóczyho 14-18, Golianova 30, Rovná 4, Veterná 
pred 31 b.j.  

 
1.2.4 Križovatky    5 700 



    v tis. Sk 
  Rozpočet 2006 

 o realizácia CCS a úprava križovatky ulíc 
T. Vansovej - J. Bottu 

  2 200 

 
 o prestavba križovatky ulíc G. Dusíka - J. 

Bottu – Sládkovičova na okružnú  
  3 500 

 
1.2.5 Dopravné značenie   1 500 

 
Plánované výdavky na nové dopravné značenie. V priebehu roka je potrebné osadiť 
dopravné značky v rámci úprav a zmien organizácie dopravy na miestnych 
komunikáciách. 

 
1.2.6 Parkovacia služba   1 800 

 
 nákup parkovacích automatov   1 300 

 
Plánované výdavky na nákup nových parkovacích automatov, potrebných pre 
zabezpečenie výberu poplatkov v novom tarifnom režime. 

 
 dopravné značenie   500 

 
Predpokladané výdavky na úpravu dopravného značenia pre upravený systém 
spoplatnenia parkovania. 

 
1.2.7 VMČ   1 000 

 
Na riešenie požiadaviek občanov v oblasti dopravy je v kapitálovom rozpočte 
programu doprava vyčlenená suma 1 000 tis. Sk. 

 
1.2.8 Realizácia Mestského informačno-

orientačného systému (MIOS) 
  4 340 

 
Výdavok je plánovaný v súvislosti s  osadzovaním informačno-orientačných tabúľ 
v meste. V roku 2006 sa pripravuje výber dodávateľa MIOS-u, ktorý zrealizuje 
osadenie informačno-orientačných tabúľ. 

 
 
 

2. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE   54 483 
 
 

Zámer programu : 
Podpora trvaloudržateľného plánovania a rozvoja enviromentálneho a prírodného 
potenciálu mesta Trnava 
 
Ciele programu : 
1. Vyhľadanie a zhodnotenie prírodných územných rezerv mesta Trnava  
      pre športovo-rekreačné využitie 
2. Zníženie negatívnych dopadov ekonomických aktivít na životné prostredie 
3. Ochrana, obnova a zvýšenie biodiverzity navrhovaných mestských parkov 



    v tis. Sk 
  Rozpočet 2006 

4. Humanizácia vytypovaných obytných súborov 
5. Hodnotenie vplyvu znečisťujúcich látok na vytypované lokality mesta 
6. Budovanie verejnej kanalizácie s cieľom minimalizovať nežiadúce úniky 
znečistenia do okolitého  prostredia 

7. Zabezpečiť primeranú správu zelene na území mesta 
 

22..11  BBeežžnnéé  vvýýddaavvkkyy      2288  886633  
 

2.1.1 Správa zelene   27 623 
 

 Údržba zelene   25 323 
 

 o základná údržba zelene   23 148 
Výdavky spojené s realizáciou základnej údržby vo všetkých obvodoch zelene, ktorá 
zahŕňa kosenie (4,5 krát), jarné vyhrabanie trávnikov, jesenné hrabanie lístia, rez 
stromov, krov a ruží, zálievka rastlín, okopávanie a odburiňovanie záhonov kvetín, 
ruží, krov a solitérnych stromov. Zber papierov a nečistôt bol v roku 2005 
zabezpečený pracovníkmi vykonávajúcimi menšie obecné služby, ktoré by mali 
prebiehať aj v roku 2006. 

 
 o odvoz a uloženie biologického odpadu   600 

Predpokladané náklady spojené s odvozom a uložením triedeného biologického 
odpadu na skládku KO na Zavarskej ceste. 

 
 o zálievka vzrastlých stromov   1 050 

Výdavky na intenzívnu zálievku stromov vysadených v rámci akcie 1000 stromov do 
nového milénia a nových stromov vysadených v roku 2004 a v  jeseni 2005. 

 
 o nákup letničiek a dvojročiek    525 

Výdavky spojené s nákupom letničiek a dvojročiek pre všetky mestské časti. 
 

 Deratizácia zelene   100 
 

Výdavky na jarnú a jesennú deratizáciu na plochách verejnej zelene. 
 

 Sanácia, asanácia a havarijné stavy drevín   2 200 
 

 o riešenie havarijných stavov drevín   2 000 
V položke sú plánované výdavky spojené s odstraňovaním suchých a poškodených 
drevín a drevín, o ktorých odstránenie žiadajú obyvatelia z dôvodu poškodzovania 
statiky budov a inžinierskych sietí koreňovou sústavou, neprimeraného tienenia 
obytných miestností, spôsobovania zdravotných ťažkostí (alergií) a bolo na ne 
vydané rozhodnutie o výrube. Zahrnuté sú tu aj výdavky  na ošetrenie a výrub 
stromov na cintorínoch, ktoré svojim stavom a koreňovou sústavou poškodzujú 
pomníky hrobov a padaním konárov ohrozujú návštevníkov cintorína. 

 
 o chemické ošetrenie drevín   200 

Výdavky spojené s vykonávaním chemických postrekov  v závislosti od výskytu 
chorôb a rôznych živočíšnych škodcov. V rámci tejto položky bude vykonaný 
pravidelný chemický postrek Pagaštanov konských proti škodcovi Ploskáčikovi 



    v tis. Sk 
  Rozpočet 2006 

pagaštanovému. 
 

2.1.2 Projektová dokumentácia - štúdie   1 120 
 

 Kočišské 2. etapa – posudzovanie vplyvov 
činností na ŽP (EIA) 

  400 

V roku 2006 bude vypracovaný zámer činnosti (EIA) pre 2. etapu plánovanej bytovej 
výstavby Obytný satelit Trnava – Kočišské v zmysle  zákona NR SR č.127/1994 Z.z.  
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č.391/2000. 

 
 koncepcia rozvoja obce v oblasti tepelnej 

energetiky - štúdia 
  300 

 
V zmysle zákona NR SR č.657/2004 Z.z. je obec povinná zabezpečiť do 31.12.2006  
koncepciu  rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky. 

 
 dopadové enviromentálne štúdie   100 

 
Finančné prostriedky sú plánované pre vypracovanie možných štúdií - hlukových, 
rozptylových, v nadväznosti na zákon NR SR č.127/1994 Z.z.  o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie v znení zákona č.391/2000. Štúdie budú vypracované 
na vytypovaných lokalitách,  ktoré sa v priebehu roka prejavia z dôvodu 
navrhovaných činností ako problematické. 

 
 štúdie, expertízy, posudky   20 

 
Finančné prostriedky na zabezpečenie posudkov a expertíz pre potreby stavebného 
úradu. 

 
2.1.3 Dotácie    120 

 
 dotácie na ekológiu a životné prostredie   100 

 
 súťaž o najkrajší balkón   20 

Odmeny víťazom v rámci súťaže, ktorú vyhlasuje komisia životného prostredia 
a prírodných hodnôt MZ. 

 
2.2 Kapitálové výdavky   25620 

 
2.2.1 Štúdie   450 

 
 zmeny ÚPN   150 

 
Finančné prostriedky sú plánované na zabezpečenie zmien v ÚPN. 

 
 humanizácia obytného súboru Zátvor, 

Vodáreň 
  300 

 
Finančné prostriedky sú plánované na vypracovanie urbanistickej štúdie, ktorej 
predmetom bude identifikácia problémov, stretov záujmov a limitov využitia územia 
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v obytnom súbore Zátvor, Vodáreň. Cieľom štúdie bude návrh na optimalizáciu 
urbanisticko-priestorového usporiadania územia, plošného podielu upravených 
verejných priestorov vhodných pre sociálne kontakty a  krátkodobý relax, ucelených 
plôch zelene a parkovacích plôch. Štúdia bude slúžiť v nasledujúcich rokoch ako 
územnoplánovací podklad pre vypracovanie PD až po realizačný stupeň na 
vytypovaných menších územiach  obytného súboru Zátvor, Vodáreň.  

 
 

2.2.2 Projektová dokumentácia pre  
stavebné povolenie a realizáciu 

  1 755 

 
 športovo-rekreačná zóna Trnava-Kočišské   300 

 
Na urbanistickú štúdiu vypracovanú v roku 2005 nadviaže ďalší stupeň projektu pre 
územné a  stavebné povolenie. Projekt predpokladá vybudovať športovo-rekreačnú 
zónu v novozaloženom lesoparku, resp.  parku popri toku Parná, medzi plánovaným 
obytným satelitom Kočišské a Trnavskými rybníkmi.  Založenie lesoparku (parku) 
pre športovo-rekreačnú zónu ešte pred zahájením výstavby obytného satelitu je 
jednou z podmienok vyplývajúcich z rozhodnutia MŽP SR vydaného 
k spracovanému zámeru pripravovanej činnosti (EIA) pre výstavbu obytného satelitu 
Kočišské.  Projekt bude podkladom pre zahájenie výsadby stromov v novembri 2006. 

 
 športovo-rekreačný areál Kamenný mlyn   300 

 
V roku 2005 bola vypracovaná overovacia štúdia zameraná na vyhľadanie 
a zhodnotenie územných rezerv na území Kamenného mlyna vo vlastníctve mesta 
Trnava pre rekreáciu a šport verejnosti.  Na túto štúdiu nadviaže vypracovanie 
projektu, ktorý v podrobnosti  pre územné a stavebné povolenie dopracuje ciele 
štúdie. Projekt bude riešiť obnovu existujúcej drevinnej zelene v území, doplnenie 
zelene na doposiaľ neozelenených miestach, asanačné a sanačné zásahy, doplnenie 
komunikačnej siete,  doplnenie mobiliáru, prvkov a  zariadení  pre rozšírenie 
voľnočasových aktivít,  úpravu priestorov súčasného kúpaliska a tanečného kola,  
a pod. Projekt bude podkladom pre zahájenie asanačných,  sanačných prác a  
výsadby stromov v mimovegetačnom období už v roku 2006. 

 
 telocvičňa v prírode – AŠK Slávia   350 

 
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu nadviaže na štúdiu vypracovanú v roku 
2005. Predmetom riešenia projektu je územie severne od kúpaliska „Rybník“,  na 
ktorom sa v súčasnosti  nachádza divoká skládka. Cieľom je divokú skládku 
odstrániť, resp. časť využiť na terénne modelácie (umelá terénna nerovnosť), ktoré 
budú slúžiť pre širokú verejnosť ako tréningové miesto zdatnosti. Náročnosť 
cvičebných prvkov a zariadení  bude na úrovni bežných až stredne náročných 
užívateľov všetkých vekových kategórií.    Projekt bude riešiť  založenie parkovej 
úpravy, komunikačnú sieť,  parkovanie,  verejné osvetlenie,  mobiliár,  cvičebné 
prvky v zmysle platnej štúdie.   

 
 humanizácia OS Prednádražie II. – 2.etapa   400 

 
V roku 2006 bude vypracovaný projekt pre stavebné povolenie a realizáciu, ktorý 
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nadviaže na urbanistickú štúdiu vypracovanú v roku 2005.  Územie pre 
„humanizáciu“ bolo vytypované v nadväznosti na plánovanú výstavbu 88 bytových 
jednotiek na Mozartovej ulici. Projekt bude riešiť úpravu chodníkov, parkovísk,  
odpočívadlá, malé detské ihriská, drobnú architektúru, mobiliár a  zeleň. 

 
 

 humanizácia OS Linčianska   300 
 

V roku 2006 bude vypracovaný projekt pre stavebné povolenie a realizáciu, ktorý 
nadviaže na urbanistickú štúdiu vypracovanú v roku 2005.  V území vytypovanom 
pre humanizáciu bude riešená úprava chodníkov a spevnených plôch,  parkoviská,  
odpočívadlá,  malé detské ihriská,  malá   architektúra,  mobiliár a  zeleň. 

 
 izolačno – hygienická vegetácia Južný 

obchvat – Javorová ulica 
  0 

 
Z dôvodu veľkého počtu vlastníkov a nedoriešených majetkoprávnych vzťahov je 
navrhované akciu z rozpočtu pre rok 2006 vyradiť. 

 
 rekonštrukcia parku J.Kráľa – 2.etapa 

/doprojektovanie/ 
  105 

 
V rozpočte roku 2005 bolo plánované dopracovanie PD pre realizáciu stavby. 
Z dôvodu meškajúcich vyjadrení a pripomienok došlo k posunu vydania stavebného 
povolenia, preto je navrhované zahrnúť túto akciu do rozpočtu 2006. 

 
2.2.3 Investičné akcie - realizácia   23 415 

 
 Park J. Kráľa – 2. etapa   2 000 

 
Práce plánované na rok 2006  nadviažu na výrub a ošetrenie stromov zrealizované na 
konci roku 2005.  Harmonogram prác predpokladá  vykonať terénne úpravy 
(odstránenie divokej skládky v zadnej časti parku, s využitím vhodnej zeminy na 
urovnanie terénnych plošných nerovností), zatrávnenie a výsadbu stromov podľa 
vypracovanej PD s výdavkami vo výške 1 000 tis. Sk.    V hodnote 1 000 tis. Sk bude 
vybudovaný jednoduchý odpočinkový  priestor s  detskými hracími prvkami  
v strednej časti parku a prírodný bežecký okruh so športovými prvkami 
a zariadeniami v zadnej časti parku. 

 
 Park pri Kalvárii   300 

 
Finančné prostriedky budú použité na odstránenie stromov ohrozujúcich bezpečnosť, 
ošetrenie stromov s akútnym poškodením a na prípadnú výsadbu stromov podľa 
projektu obstaraného v roku 2005. 

 
 Ružový park   300 

 
Finančné prostriedky budú použité na výrub stromov ohrozujúcich zdravie a majetok 
občanov a nežiadúcich drevín, ošetrenie akútnych stavov stromov a na prípadnú 
výsadbu stromov podľa projektu obstaraného v roku 1998. 
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 Park Hlboká   200 

 
Finančné prostriedky budú použité na výrub stromov ohrozujúcich bezpečnosť, 
odstránenie nežiadúcich drevín, ošetrenie stromov s akútnym poškodením a na 
prípadnú výsadbu stromov podľa projektu obstaraného v roku 2001. 

 
 rekonštrukcia stredového pásu zelene na ulici 

Jána Hlubíka a na Námestí SUT 
  1 000 

 
Finančné prostriedky budú použité na ošetrenie stromov, výrub stromov 
ohrozujúcich zdravie a majetok občanov, nežiadúcich drevín a na výsadbu stromov 
podľa projektu obstaraného v roku 2005. 

 
 športovo-rekreačná zóna Trnava-Kočišské   200 

 
V novembri 2006  bude zahájená výsadba stromov na území  plánovaného lesoparku 
(parku) popri toku Parná, medzi plánovaným obytným satelitom Kočišské 
a Trnavskými rybníkmi. Podkladom pre zahájenie výsadby stromov bude projekt 
vypracovaný v roku 2006. 

 
 výsadba vzrastlých stromov    800 

 
Finančné prostriedky na nákup a výsadbu vzrastlých stromov rôznych druhov 
a kultivarov,  ktoré budú vysadené vo všetkých obvodoch zelene. 

 
 VMČ   1 000 

 
Výdavky spojené s nákupom krov a následnou výsadbou formou solitér, skupín 
a živých plotov vo všetkých obvodoch zelene podľa požiadaviek obyvateľov a VMČ. 

 
 ozelenenie verejného priestranstva  na ulici 

Hlboká 
  2 000 

 
Medzi križovatkou ulíc Hlboká - Bučianska  a budovou pošty na Starohájskej ulici  
bude zahájená prvá etapa výstavby parku. Predmetom prvej etapy  bude  
vybudovanie oporného múrika popri komunikácii a terénnej vlny,  ktorá sa bude 
zvažovať smerom k vozovke na Hlbokej ulici.  Účelom tejto terénnej nerovnosti je 
zvýšiť účinky drevín, plánovaných vysadiť v ďalšej etape, ako izolačného prvku 
medzi frekventovanou komunikáciou na Hlbokej ulici a bytovou zástavbou. 

 
 telocvičňa v prírode – AŠK Slávia   0 

 
Uvedená investičná akcia nebude v roku 2006 realizovaná. 

 
 detské ihrisko na Hlinách   3 015 

 
Realizácia úpravy a kultivácie verejného priestranstva vo vnútrobloku Na hlinách 
medzi bytovými domami č.45 - 49 a  56 až 64 podľa projektu vypracovaného v  roku 
2004. Projekt rieši výstavbu multifunkčného ihriska, obnovu starých hracích prvkov 
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detského ihriska,  osadenie lavičiek  a revitalizáciu zelene. 
 

 humanizácia Obytného súboru Zelenečská    1 000 
 

Obnova zastaralého a nefunkčného mobiliáru, hracích prvkov detského ihriska,  
plochy pre loptové športové aktivity a revitalizácia zelene vo vnútrobloku na 
Zelenečskej 99 budú zrealizované po majetkoprávnom usporiadaní, resp. získaní 
súhlasu vlastníka , podľa projektu vypracovaného v roku 2004. 

 
 humanizácia vnútrobloku Čajkovského 

číslo14 - 24 
  5 200 

 
Z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok nevyhovujúcich pre stavebné 
práce sa po dohode s dodávateľom stavby bude akcia realizovať v jarných mesiacoch 
roku 2006, preto je navrhované posunúť finančné prostriedky z roku 2005 do 
rozpočtu roku 2006. 

 
 kanalizácia Modranka   6 400 

 
V predchádzajúcich rokoch bola vybudovaná časť kanalizácie v rámci stavby 
Kanalizácia Modranka – I. etapa (ulice Seredská, Dedinská, Olivová, Javorová, 
Diaľničná, Jarná  a Topoľová ), pozostávajúca z hlavného zberača DN 800, zberných 
vetiev DN 300 a domových prípojok DN 200. Plánované finančné prostriedky budú 
použité na dokončenie  I. etapy, v rámci ktorej budú budované  podružné vetvy 
vrátane prípojok (DN 300 a 200) na ulici Seredskej. 

 
 
 

3. ODPADOVÉ  HOSPODÁRSTVO   136 260 
 
 

Zámer programu : 
Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu likvidáciu odpadov v meste Trnava 
 
Ciele programu : 
1.    Zvýšiť podiel vytriedených frakcií z komunálneho odpadu 
2. Racionalizovať sieť kontajnerových stojísk 1100 l zberných nádob a frekvenciu 
ich vývozu  

 
 

33..11  BBeežžnnéé  vvýýddaavvkkyy      5544  661100  

 
 Zber, preprava a zneškodňovanie 

komunálneho odpadu  
  49 000 

 
Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného 
odpadu zabezpečuje mesto v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. . Špecifikácia 
výdavkov na jednotlivé činnosti: 
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 o zber z domácností a firiem   35 000 
 o zákonný poplatok za uloženie odpadu   2 000 
 o separovaný zber   3 000 
 o zberné dvory   5 000 
 o odpadové koše   1 500 
 o divoké skládky   1 500 
 o odpad z čistenia mesta   200 
 o odvoz z veľkokapacitných kontajnerov 

firiem 
  800 

 
 Finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu 

a monitorovanie skládky odpadu  
  5 500 

 
 Informačno propagačná činnosť o odpadoch    10 

 
 

 Príprava grantových žiadostí    100 
 

V rámci predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov z fondov EÚ 
a iných dotačných programov je administratívne spracovanie jednotlivých žiadostí 
zabezpečované aj externou formou. Na tieto výdavky je navrhované do rozpočtu 
doplniť čiastku 100 tis. Sk. 
V tejto čiastke je zahrnutý aj výdavok 45 tis. Sk na spracovanie štúdie 
uskutočniteľnosti, ktorú bolo potrebné doložiť k projektu „Skládka odpadu Boleráz – 
rekultivácia“. 

 
33..22  KKaappiittáálloovvéé  vvýýddaavvkkyy      8811  665500  

 
 rekultivácia skládky Boleráz   50 000 

 
Na základe výsledkov výkonu štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve bolo 
mestu Trnava uložené požiadať Obvodný úrad Trnava o udelenie súhlasu na 
uzavretie skládky, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie v zmysle 
zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Rekultivácia skládky bola zaradená do 
rozpočtu 2005 s tým, že na jej financovanie budú použité grantové prostriedky zo ŠF 
EÚ. Nakoľko mesto grant pre rok 2005  nezískalo,  realizácia akcie bola odsunutá do 
roku  2006 s tým, že mesto sa bude o grant opätovne uchádzať v roku 2006.  

 
 3. etapa skládky KO Trnava - Zavar   25 500 

 
Predmetom stavby je výstavba ďalšej etapy zabezpečenej skládky KO. Skládka je 
navrhnutá pre odpad, ktorý nie je nebezpečný. Na skládku budú ukladané odpady 
kategórie ostatný odpad, predovšetkým komunálny odpad z domácností, odpad 
z údržby zelene, čistenia mesta, zo stavebnej činnosti  a pod. 

 
 rozšírenie separovaného zberu   6 150 

 
Výdavok bol plánovaný v rozpočte 2005, z dôvodu časového posunu v rámci 
verejného obstarávania bol zrealizovaný v roku 2006.  

 



    v tis. Sk 
  Rozpočet 2006 

 
 

4. BYTOVÁ VÝSTAVBA   174 362 
 
 
 

Zámer programu : 
Koncepčné a proporčné rozširovanie bytového fondu mesta ako základného 
predpokladu  trvaloudržateľného rozvoja 
 
Ciele programu : 
1.   V urbanisticky vhodných lokalitách riešiť rozširovanie bytového fondu 
2. Zabezpečiť chýbajúci segment bytového fondu – nájomné byt.  
3. Pripravovať základné podmienky na stabilizáciu nových pracovných miest vo 
významných výrobných závodoch                                    

 
 

44..11  BBeežžnnéé  vvýýddaavvkkyy      00  

  
44..22  KKaappiittáálloovvéé  vvýýddaavvkkyy      117744  336622  

 
 Nájomný bytový dom na Coburgovej ulici 

v Trnave – 24 b.j. 
  500 

 
Nakoľko pre rok 2006 už nie je možné získať dotačné zdroje na výstavbu nájomných 
bytov, v aktualizácii je navrhované realizáciu akcie z ropočtu na rok 2006 vyradiť. 
Mesto bude po vybavení stavebného povolenia pripravovať všetky potrebné doklady 
pre podanie žiadosti o dotáciu a príspevok zo ŠFRB na začiatok roka 2007.  
V rozpočte je ponechaná len suma na doplatenie projektantovi za spracovanie 
ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie. 

 
 Obytný súbor Kočišské   0 

 
Uvedená investičná akcia nebude v roku 2006 realizovaná.    

 
 Nájomný bytový dom – 88 b.j. na 

Tajovského ulici v Trnave   
  47 000 

 
V roku 2005 bola dopracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie 
a realizáciu a vybavené stavebné povolenie pre túto akciu. V priebehu roku 2006 je 
uvažované s výstavbou v rozsahu, ktorý je  špecifikovaný v časovom harmonograme 
dodávateľa stavby. Financovanie stavby je predpokladané z úverových zdrojov 
ŠFRB, z dotácie MVaRR SR a z vlastných zdrojov mesta s predpokladaným 
nákladom 127 383 tis.Sk. takto : 

 
                                                                          RN spolu      v r.2006     v r.2007    
Bytový dom :                                                             93 176      36 000          57 176 
• úver  ŠFRB                                                           72 468      35 000        37 468 
• nenávratný príspevok zo ŠFRB                                 110               0             110 



    v tis. Sk 
  Rozpočet 2006 

• dotácia MVaRR SR                                               18 635               0        18 635 
• vlastné zdroje mesta                                               1 963        1 000             963       

 
Technická vybavenosť :                                               3 849                0          3 849 
• dotácia MVaRR SR ( na komunikácie a                 2 488                0          2 488 
      a spevnené plochy) 
• vlastné zdroje mesta                                               1 361                0          1 361 
 
Ostatné :                                                                      30 359       11 000         19 359                   
• vlastné zdroje mesta                                              30 359       11 000         19 359 

 
 Nájomný bytový dom s vybavenosťou na 

Františkánskej ulici 
  42 550 

 
Stavba bude ukončená v roku 2006 v rozsahu: vnútorné vybavenie, nátery, maľby, 
potery, elektroinštalácia. Z vonkajších častí budú ukončené fasády a vonkajšie 
parkovisko.  

 
 Obytný súbor, Clementisova ulica   77 412 

 
V roku  2006 by mala byť stavba ukončená nasledovnými činnosťami: 
Bytová časť: maľby, obklady, dlažby, montáž kuchynského a zdravotechnického 
vybavenia, kompletizácia elektroinštalácie, dokončenie fasádnych omietok, montáž 
dverí vrátane vchodových, dodávka a montáž pivničných kójí, montáž zábradlia 
schodiskového 
Vonkajšia časť: realizácia parkovísk, ciest, sadových úprav, dokončenie vonkajšieho 
osvetlenia, malá architektúra 

 
 Trafostanica na Františkánskej ulici   0 

 
Nakoľko túto investičnú akciu realizuje a finančne zabezpečuje ZsE vo svojej réžii, 
je navrhované akciu z rozpočtu vyradiť. 

 
 Hygienické a sanačné úpravy – nájomné byty 

na ulici Veterná 
  1 200 

 
Vzhľadom na neukončený súdny spor je navrhované akciu posunúť z roku 2005 do 
rozpočtu 2006. 

 
 Príspevok SMM   5 700 

 
Do rozpočtu je zaradený príspevok vo výške 5 700 tis. Sk, požadovaný Správou 
mestského majetku na vybudovanie výmenníkovej stanice na Tajovského ulici. 

 
 
 
 
 
 
 



    v tis. Sk 
  Rozpočet 2006 

5. VEREJNÉ OSVETLENIE   44 500 
 

 
Zámer programu :  
Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia v meste 
Trnava 
 
Cieľ programu :  
Rekonštruovať, modernizovať a rozširovať sieť verejného osvetlenia v zmysle 
svetelno-technického projektu verejného osvetlenia 

 

55..11  BBeežžnnéé  vvýýddaavvkkyy      2266  000000  
 

 údržba    7 500 
 

Výdavky sú určené na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia a cestnej svetelnej 
signalizácie, ktorá je realizovaná na základe zmluvy. Ročná výška výdavkov je 
zmluvne dohodnutá a je splácaná v pravidelných mesačných splátkach. 

 
 elektrická energia   18 500 

 
Výdavky  za spotrebovanú elektrickú energiu pre verejné osvetlenie a cestnú 
svetelnú signalizáciu.  

 
 

55..22  KKaappiittáálloovvéé  vvýýddaavvkkyy      1188  550000  

 
 rekonštrukcia a výmena stožiarov   17 500 

 
V rámci postupnej realizácie svetelno-technického projektu bude v sume 17 500 tis. 
Sk  realizovaná  rekonštrukcia  a výmena stožiarov verejného osvetlenia. 

 
 VMČ   1 000 

 
Z tejto položky budú realizované požiadavky VMČ  a občanov na dobudovanie 
verejného osvetlenia. 

 
 
 

6. ULIČNÝ MOBILIÁR   8 400 
 
 

Zámer programu :  
Skultúrnenie životného priestoru pre občanov mesta 
 
Cieľ programu : 
Zabezpečiť údržbu, rekonštrukciu a obnovu uličného mobiliáru  

 
 



    v tis. Sk 
  Rozpočet 2006 

6.1 Bežné výdavky   3 870 
 

 verejné WC   900 
 

Výdavky budú použité na údržbu, prevádzku a energie pre štyri klasické a jedno 
automatické verejné WC.  

 
 verejné fontány   320 

 
Na zabezpečenie    prevádzky    a údržby    verejných   fontán  je  navrhovaná čiastka  
320 tis. Sk. V roku 2005 boli dané do prevádzky 2 zrekonštruované   fontány / ulice 
Paulínska a Vl. Clementisa / a dve nové fontány/ Divadelná a Vl. Clementisa za 
malometrážnymi bytmi/, v dôsledku čoho sú očakávané vyššie výdavky na obsluhu, 
elektrickú energiu a spotrebu vody. 

 
 detské ihriská   1 550 

 
V meste je v prevádzke  130 detských ihrísk a zariadení. Na ich údržbu je v rozpočte 
uvažované s čiastkou 1 550 tis. Sk.  V rámci údržby detských ihrísk je vykonávaná 
 kompletná výmena piesku a pravidelné čistenie pieskovísk počas celej sezóny, náter 
zariadení a  opravy poškodených zariadení, ako i dopĺňanie existujúcich ihrísk 
novými zariadeniami, či výkon iných malých stavebných úprav. 

 
 prístrešky a zastávky MHD   400 

 
Výdavky na bežnú údržbu jestvujúcich  jestvujúcich prístreškov a zastávok MHD. 

 
 lavičky   550 

 
Výdavky na opravy  lavičiek poškodených  vandalmi a  na bežnú údržbu lavičiek  
/náter, oprava, výmena, resp. odstránenie , či osadenie novej lavičky /. 

 
 uličné tabule, vlajky   150 

 
Nákup uličných tabúľ, orientačných a súpisných čísiel a zástav na budovu Radnice 
a MsÚ. 

 

66..22  KKaappiittáálloovvéé  vvýýddaavvkkyy      44  553300  

 
 verejné WC   130 

 
Do kapitálového rozpočtu je zahrnutá rekonštrukcia WC na Radlinského ulici, kde je 
treba kvôli vlhnutiu stavby  vyhotoviť novú izoláciu medzi nahrnutou zeminou 
a stropom zariadenia. Predpokladané náklady sú 130 tis .Sk. 

 
 verejné fontány   600 

 
V sume 50 tis. Sk je plánovaný výdavok na vypracovanie PD na jednu fontánu vo 
vybranej lokalite. V sume 550 tis. Sk je plánovaný výdavok na realizáciu jednej 
fontány. 



    v tis. Sk 
  Rozpočet 2006 

 
 prístrešky a zastávky MHD   1 500 

 
V položke je zahrnutá údržba a oprava jestvujúcich prístreškov MHD a  výstavba 
nových autobusových prístreškov a zastávok MHD vo vytypovaných lokalitách. 

 
 stojiská na kontajnery   2 000 

 
V roku 2006 budú vo vytypovaných lokalitách zrealizované stojiská na kontajnery 
v celkovej hodnote 2000 tis. Sk. 

 
 Podstavec pod pamätník nespravodlivo 

odsúdených 
  300 

 
Do rozpočtu je zaradený výdavok na realizáciu podstavca pod pamätník 
nespravodlivo odsúdených v Ružovom parku pri knižnici J. Fándlyho. 

 
 

7. SLUŽBY   13 929 
 

Zámer programu : 
 Zabezpečiť efektívne a hospodárne vykonávanie verejno-prospešných služieb 
v meste Trnava 
 
Cieľ programu : 
Racionalizovať výdavky spojené s činnosťou verejno-prospešných služieb 

 
 

77..11  BBeežžnnéé  vvýýddaavvkkyy      1100  992299  
 

7.1.1 Čistenie a zimná údržba MK   7 849 
 

 čistenie MK   1 750 
 

Výdavky na čistenie MK  v časti Prednádražie, Špíglsál  od ulice Študentskej po 
Ružindolskú, Kamennú cestu, chodníky v lesoparku smerom do Kamenného mlyna, 
ktoré je zabezpečované firmou .A.S.A. Trnava s.r.o. 

 
 zimná údržba   1 750 

 
Zimná údržba MK je vykonávaná podľa schváleného plánu zimnej údržby. Výška 
nákladov je odvodená z priemerných nákladov na zimnú údržbu v minulých rokoch. 
Zimnú údržbu vykonáva firma .A.S.A. Trnava s.r.o.  na rovnakom území ako 
čistenie. 

 
 príspevok pre SMM na čistenie MK   4 349 

 
V sume 4 349 tis. Sk je plánovaný príspevok pre SMM na čistenie a zimnú údržbu 
MK. 

 



    v tis. Sk 
  Rozpočet 2006 

 
7.1.2 Cintorínske služby   890 

 
 zber, preprava a zneškodňovanie odpadov   350 

 
Výdavky  na zabezpečenie zberu, prepravy a zneškodňovania odpadu vznikajúceho 
z prevádzky na miestnych cintorínoch.  

 
 energie   450 

 
V tejto položke sú plánované výdavky na spotrebovanú elektrickú energiu, zemný 
plyn a vodu  v miestnych cintorínoch v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok 
na správu cintorínov.  

 
 sociálne pohreby   80 

 
Mesto zabezpečuje pohreby pre zomrelých spoluobčanov, ktorí boli osamelí 
a nezanechali žiadne finančné prostriedky ani iný majetok na úhradu nákladov 
spojených s pohrebnými a cintorínskymi službami.  

 
 starostlivosť o hroby významných osobností   10 

 
Výdavky  na čistenie pomníkov a okolia hrobov významných osobností a dejateľov 
mesta, ktorých hroby nie sú nikým udržiavané. 

 
7.1.3 Ostatné služby   1 690 

 
 autobusová doprava Veľký Dvor   110 

 
Doprava je zabezpečovaná na základe požiadavky obyvateľov Veľkého dvora, ktorý 
patrí do katastra mesta. Dopravu zabezpečuje SAD Trnava.  

 
 areál Kamenný mlyn a kŕmenie pávov   100 

 
Výdavky spojené s čistením centrálnej časti Kamenný mlyn a na kŕmenie 
a starostlivosť o pávy. 

 
 

 odchyt túlavých zvierat   250 
 

Výdavky na prevádzku útulku pre túlavé a opustené zvieratá, ktorú na základe 
dohody zabezpečuje Združenie na ochranu zvierat. 

 
 iné služby   330 

 
Z položky bude realizovaná úhrada neočakávaných a neplánovaných výdavkov, ktoré 
sa môžu vyskytnúť v priebehu roka napr. opravy a osádzanie tabuliek, čistenie máp 
mesta, vianočný strom, stočné z dažďovej vody . 

 
 



    v tis. Sk 
  Rozpočet 2006 

 Vianočné trhy   900 
 

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 dane za 
užívanie verejného priestranstva. 

 
7.1.4 Menšie obecné služby   500 

 
Mesto poskytuje aktivačný príspevok občanom dlhodobo v hmotnej núdzi, ktorí 
vykonávajú pre mesto menšie obecné služby.  Na príspevku  sa podieľa transferom 
vo výške  425 tis. Sk Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.  

 
77..22  KKaappiittáálloovvéé  vvýýddaavvkkyy      33  000000  

 
 Príspevok SMM   3 000 

 
Do rozpočtu je zaradený príspevok požadovaný Správou mestského majetku na 
zakúpenie viacúčelového auta potrebného pri čistení mesta. 

 
 
 
 

88..  SSOOCCIIÁÁLLNNAA  SSTTAARROOSSTTLLIIVVOOSSŤŤ     7755  773377  
 

 
Zámer programu :  
Skvalitnenie života a zmiernenie handicapu sociálne slabších a zdravotne 
postihnutých občanov 
 
Cieľ programu : 
Prispieť k zlepšeniu sociálnej situácie pre starších, rodiny s deťmi a ďalšie skupiny 
sociálne odkázaných spoluobčanov formou finančných príspevkov a organizovaním 
charitatívnych akcií 

 
 

88..11  BBeežžnnéé  vvýýddaavvkkyy      6611  338855  

 
8.1.1 Jednorazové dávky   2 320 

 
Jednorazové dávky sú vyplácané sociálne odkázaným občanom na základe VZN č. 
193/2003 v znení novely. Pre rok 2006 je plánované poskytnúť sociálne dávky 
jednotlivým skupinám občanov takto : 

 
 starostlivosť o starých občanov   900 
 starostlivosť o rodiny s deťmi   1 120 
 starostlivosť o sociálne odkázaných občanov   200 
 sociálne pôžičky /§ 71 zákona č.195/98 Z.z./   100 

 
 



    v tis. Sk 
  Rozpočet 2006 

 
8.1.2 Charitatívna podpora   385 

 
 spoluúčasť mesta na charitatívnych 

podujatiach 
  235 

 
Výdavky na charitatívne a benefičné podujatia, ktoré mesto priamo neorganizuje ale 
na ne finančne prispieva. Súčasťou rozpočtu je i spoluúčasť mesta na niektorých 
cirkevných podujatiach celomestského charakteru. Výdavky je plánované vo výške 
40 tis. Sk pokryť sponzorskými príspevkami.  

 
 charitatívna podpora   150 

 
V rámci charitatívnej podpory organizuje mesto mikulášske a predvianočné 
charitatívne akcie v zariadeniach združujúcich choré a opustené deti, domovy 
dôchodcov, VMČ a zdravotne postihnutých. Vo výške 30 tis. Sk sú  plánované 
zdroje zo sponzorských príspevkov. 

 
8.1.3 Program podpory rozvoja komunitnej 

sociálnej práce 
  512 

 
Projekt Program podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce je časovo rozložený do 
rokov 2005-2007 a je financovaný z transferu Úradu práce, socálnych vecí a rodiny, 
ktorý pokrýva 94 % nákladov. Zostatok je spolufinancovanie mesta. V roku 2005 
bola poskytnutá 1. časť transferu vo výške 306 tis. Sk, v roku 2006 bude poskytnutá 
druhá časť vo výške 481 tis. Sk. Zostatok transferu bude poukázaný v roku 2007. 

 
8.1.4 Príspevky občanom a deťom v zmysle 

zákona č. 305/2005 Z.z. 
  300 

 
Výdavok je do rozpočtu zahrnutý prvýkrát. V zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. 
o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov je navrhované poskytovať  : 
o príspevok na dopravu 
o príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových 

pomerov a sociálnych pomerov 
o príspevok na tvorbu úspor 
o príspevok akreditovaným subjektom vykonávajúcim opatrenia sociálno-právnej 

ochrany detí a sociálnej kurately 
 

8.1.5 Domov dôchodcov   3 188 
 

Domov dôchodcov žiada o finančné prostriedky na zabezpečenie personálneho 
a materiálového vybavenia (nemocničné postele, prísuvné stolíky k posteliam, 
prádlo, atď.). 
Časť výdavkov bude v čiastke 1 348 tis. Sk hradená zo zostatku  vlastných príjmov 
z roku 2005.  

 
 
 



    v tis. Sk 
  Rozpočet 2006 

8.1.6 Dotácie   2 290 
 

 o na charitu   250 
 o pre zdravotne postihnutých    240 
 o dotácia pre hospic SVETLO   800 
 o na prevádzku Protialkoholickej záchytnej 

izby 
  1 000 

 
8.1.7 Príspevok pre Stredisko sociálnej 

starostlivosti 
  52 390 

 
 príspevok na činnosť   42 900 
 príspevok na opatrovateľskú službu   9 490 

 
Rozpočet Strediska sociálnej starostlivosti je samostatnou prílohou materiálu. 

 
 

88..22  KKaappiittáálloovvéé  vvýýddaavvkkyy      1155  770000  
 

8.2.1 Domov dôchodcov   6 350 
 

 o rekonštrukcia strechy na pavilóne a nad 
stravovacou časťou 

  5 500 

 o rekonštrukcia kanalizácie, prívodu vody 
a podlahy v kuchyni - PD 

  450 

 
V domove dôchodcov  je potrebné vykonať rekonštrukčné práce dôležitých 
zariadení, ktoré sú v havarijnom stave. Plánovaná je rekonštrukcia strechy, ktorá 
zateká a tým spôsobuje poškodzovanie vnútorného vybavenia domova, rekonštrukcia 
kuchyne /kanalizácia, prívod vody, podlahy/.  

 
 Transfer pre Domov dôchodcov   400 

 
Domovu dôchodcov bol poukázaný transfer na nákup zariadenia, strojov a prístrojov, 
ktorý mesto na tento účel obdržalo z MF SR. 

 
8.2.2 Príspevok pre Stredisko sociálnej 

starostlivosti 
  9 350 

 
Príspevok na kapitálové výdavky Strediska sociálnej starostlivosti. Rozpočet 
Strediska sociálnej starostlivosti je v prílohe tohto materiálu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    v tis. Sk 
  Rozpočet 2006 

9. ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ 
SYSTÉM 

  168 870 

 
 

Zámer programu :  
Efektívne fungovanie materských a základných škôl, celoživotné vzdelávanie 
občanov  
 
Ciele programu : 
1. Zlepšenie kvality prostredia pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v školách         
    školských zariadenia s prihliadnutím na pripravovanú koncepciu materských   
    a základných škôl 
2. Realizácia jednotlivých aktivít zameraných na celoživotné, neformálne    
   vzdelávanie občanov mesta               

 
 

99..11  BBeežžnnéé  vvýýddaavvkkyy      111177  555522  
 

9.1.1 Školstvo   3 050 
 

 príležitostné aktivity v školských 
zariadeniach 

  200 

 
Výdavky   na zabezpečenie akcií pri príležitosti zahájenia a ukončenia školského 
roka, Dňa učiteľov, MDD. Finančné prostriedky budú použité na  nákup papiera, 
fólií, pozvánok, plagátov, kvetov, upomienkových predmetov a pod. 

 
 budovy škôl a školských zariadení   2 500 

 
Finančné prostriedky z tejto položky budú použité  na havarijné opravy v školách 
a školských zariadeniach a nákup zariadení, ktoré nie sú riešené v oblasti 
kapitálových výdavkov. 

 
 Vyhrňme si rukávy   350 

 
V zmysle medzinárodnej Dohody o francúzsko-slovenskej spolupráci pri vyučovaní 
prírodovedných predmetov na základných školách, ktoré sa realizuje na troch 
základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava – ZŠ Atómová, ZŠ 
K. Mahra, ZŠ Vančurova, sa mesto Trnava zaviazalo, že poskytne uvedeným 
základným školám finančnú dotáciu z rozpočtu mesta na spolufinancovanie projektu 
na školách a zriadenie, vybavenie a údržbu Centra učebných pomôcok a odbornej 
asistencie na základnej škole Vančurova . 

 
9.1.2 Vzdelávanie   1 075 

 
 cyklus seminárov a kurzov   70 

 
Aktivity v  rámci neformálneho vzdelávania občanov budú realizované 
prostredníctvom prednášok, seminárov a kurzov, so zameraním na všetky vekové 
kategórie občanov. Uskutočnia sa v spolupráci s výchovnými a vzdelávacími 



    v tis. Sk 
  Rozpočet 2006 

inštitúciami na pôde mesta. Novým bude cyklus prednášok a besied, zameraných na 
vekovú skupinu seniorov, realizovaný v spolupráci s  Jednotou dôchodcov 
Slovenska. Pokračovať bude cyklus besied a prednášok s  autormi detských kníh 
a časopisov pod názvom Kniha a ešte trochu viac. Plánovaný je vzdelávací cyklus 
o hudobných nástrojoch pod názvom Hudba je harmónia života, určený hlavne pre 
žiakov a študentov mesta Trnava. Plánovaná je nová aktivita , zameraná na 
prezentáciu vzdelávacích inštitúcií s možnosťou neformálneho vzdelávania v meste 
Trnava. Z rozpočtu mesta budú hradené lektorské odmeny, prenájom priestorov, 
propagačný materiál, pozvánky, plagáty, fotodokumentácia, drobné ocenenia, kvety,  
výstupy (zborníky, letáky, prospekty).   

 
 výchova umením   170 

 
V rámci výchovy umením je plánované prostredníctvom  výtvarných, literárnych a  
hudobných  aktivít  pokračovať v realizácii prehliadok, výstav a súťaží ako napr.:  
Zlatá krajina,  Moja Trnava,  Maľovaný sen Vianoc, Vianočné čaro, Trnavský 
objektív, Advent v knižnici, Deň otvorených dverí v Dome hudby M. Sch. 
Trnavského, výchovný cyklus Prázdninový  superklub. Plánovaná je realizácia 
výstavy spojená s finančnou  zbierkou pod názvom Týždeň modrého gombíka – 
Unicef.   
V  rámci nových aktivít je plánované zaradiť do rozpočtu 2006 akciu pod názvom  
Knižný salón – Libriáda   a v spolupráci s TOS krajskú súťaž  v umeleckom prednese 
poézie a prózy Hollého pamätník.  
Finančné prostriedky budú použité  na ceny pre víťazov, prenájom priestorov, drobné 
občerstvenie a režijné náklady . 

 
 výchova k národnému povedomiu   70 

 
Mesto Trnava v spolupráci so štátnou správou, cirkvami, záujmovými 
a spoločenskými organizáciami sa podieľa na organizovaní štátnych sviatkov SR, 
jubilejných výročí významných osobností nášho národa a pod. /61. výročie 
oslobodenia mesta, ukončenie 2. sv. vojny, 87. výročie úmrtia M. R. Štefánika, 62. 
výročie SNP a Pamiatky zosnulých/. Finančné prostriedky budú použité na nákup 
vencov na pietne akty, propagáciu, vydanie zborníkov, bulletinov,  občerstvenie, 
fotodokumentáciu, ozvučenie, prenájom priestorov a kvety. 

 
 spolupráca s občianskymi združeniami, 

nadáciami a neinvestičnými fondami 
  70 

 
V spolupráci s občianskym združením SPOSA – T je plánované uskutočniť  
prezentáciu a  predaj výrobkov detí a občanov s mentálnym postihnutím, ktorá sa 
uskutoční v máji 2006. K tejto aktivite bude sprievodný program, ktorí si pripravia 
hlavne spomínané deti. V období Vianoc sa pre deti z Detského domova v Trnave 
bude konať za spolupráce Združenia priateľov DeD v Trnave, SZŠ internátnej, 
TORZO s.r.o. /OD ASO/ a Mesta Trnava akcia s názvom „Stromček splnených 
prianí“. Na tieto a ďalšie aktivity, ktoré bude mesto organizovať v spolupráci 
s občianskymi  združeniami   /Trnavské materské centrum/   je   plánovaný   výdavok  
70 tis. Sk. Finančné prostriedky budú použité na propagáciu – výrobu plagátov,  
prenájom priestorov, nákup kvetov, ozvučenie, odmeny pre účinkujúcich, 
fotodokumentáciu a pod.   



    v tis. Sk 
  Rozpočet 2006 

 
 akcie mestského charakteru pre deti a mládež   350 

 
Mesto Trnava plánuje zorganizovať v roku 2006 v spolupráci s mládežníckymi 
subjektami , ZUŠ Trnava a trnavskými materskými a základnými školami približne 
50 akcií mestského charakteru /Karneval na ľade, Divadlo očami detí, Mithošinka 
cup, Te – Te model, Disco free styl, Olympiádu materských škôl v rámci Challenge 
Day, Cesta rozprávkovým lesom, Hudbou proti drogám, Spev populárnej piesne, 
Mikuláš ide Trnavou, Vianočná zábavná šou a iné/. 

 
 dobrovoľníci deťom   45 

 
Na Trojičnom námestí sa uskutoční 3. ročník tohto medzinárodného podujatia.  
Mládežnícke subjekty združené v mestskej rade mládeže /MRM/ v spolupráci 
s Radou mládeže Dolného Bavorska a Radou mládeže Brnianskeho kraja priblížia 
trnavským deťom nielen hry, súťaže, praktické ukážky pracovnej zručnosti /práca 
s hlinou/, diskotance a spev, ale aj prezentáciu vlastnej činnosti /krúžky, tábory/ a 
vlastných výrobkov. 

 
 Trnavské záhradné slávnosti   300 

 
Mesto Trnava v spolupráci s Trnavskou univerzitou /katedra výtvarných umení/, 
Univerzitou Cyrila a Metoda /katedra masmediálnej komunikácie/ a 
Západoslovenským múzeom v Trnave usporiada v dňoch 22.-24.júna 2006 Trnavské 
záhradné slávnosti . 
Projekt Trnavské záhradné slávnosti sa uskutoční po druhýkrát, so zámerom spojiť 
čas, priestor a umeleckú sféru ľudského bytia v jeden homogénny celok. Tri letné 
večery v záhradách pri hradbách na Kapitulskej ulici ožijú výtvarným umením, 
sochárstvom, filmom a hudbou vo všetkých jej tvárach. Výstava výtvarných 
a sochárskych kompozít zoznámi návštevníkov s kreativitou študentov trnavských 
vysokých škôl, záhradné priestory sa tak stanú galériou pod holým nebom. Opozitom 
k statickému výtvarnému umeniu bude prebiehajúca projekcia krátkych filmov 
študentov Katedry masmediálnej komunikácie UCM v Trnave /v budúcich ročníkoch 
môžeme uvažovať o celoslovenskom, resp. stredoeurópskom študentskom filmovom 
festivale/.  
Hudobná stránka projektu sa bude niesť v znamení najproduktívnejších rokov 
existencie pop music na území bývalého Československa – rokov 80-tych. Okrem 
originálneho vystúpenia formácie Collegium Musicum  predstaví svoju tvorbu 
Pražský Výběr. Vystúpi aj najznámejšia slovenská formácia skupina Elán. 
Ducha vážnej hudby prinesie do záhrad Capella Istropolitana najznámejším dielom 
G.F. Händla „Firemusic“ s efektným ohňostrojom vo finále. 
Finančné prostriedky budú použité  na materiálno-technické zabezpečenie akcie 
/plátno, farby, štetce, filmová projekcia, práce na dohodu, SBS, hudobné telesá, 
ozvučenie, pódium, doprava, ubytovanie, medializácia./ 

 
9.1.3 Originálne kompetencie na úseku školstva   110 886 

 
 ZUŠ M. Sch. Trnavského   10 500 
 • osobné výdavky   8 495 
 • prevádzka   2 005 
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 ZUŠ J. Hollého   3 712 
 • osobné výdavky   2 972 
 • prevádzka   740 

 
 CVČ Kalokagatia   4 280 
 • osobné výdavky   3 641 
 • prevádzka   639 

 
 Školské kluby pri základných školách     9 214 
 • osobné výdavky   9 044 
 • prevádzka   170 

 
 Školské jedálne pri základných školách   12 657 
 • osobné výdavky    9 672 
 • prevádzka   2 985 

 
 Materské školy   58 961 
 • osobné výdavky   44 961 
 • prevádzka   14 000 

 
 Školské jedálne pri materských školách   10 842 
 • osobné výdavky   10 442 
 • prevádzka   400 

 
 Prázdninové školské dvory   120 

 
Tieto prostriedky budú použité na prevádzku prázdninových školských dvorov.     

 
 Modernizácia výchovno-vzdelávacích aktivít 

v školách a školských zariadeniach 
  600 

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

 
9.1.4 Dotácie    400 

 
V sume 400 tis. Sk sú plánované dotácie pre rôzne subjekty na aktivity v oblasti 
vzdelávania.  

 
9.1.5 Výdavky zo zostatku vlastných príjmov 

škôl z roku 2005  
  2 141 
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99..22  KKaappiittáálloovvéé  vvýýddaavvkkyy      4499  997700  

 
9.2.1 Investičné akcie realizované mestom    44 670 

 
 Základná škola Spartakovská, rekonštrukcia 

školskej kuchyne 
   

24 000 
 

Rekonštrukcia školskej kuchyne s cieľom racionalizácie a skvalitnenia služieb 
poskytovaných v zariadeniach školského stravovania, poskytovanie stravy rozvozom 
pre ďalšie základné školy a školské zariadenia.  

 
 ZŠ Spartakovská, rekonštrukcia a modernizácia   6 570 

 
 Rekonštrukcia ZŠ Spartakovská bola zrealizovaná v roku 2005, z dôvodu časového 

posunu fakturácie prebehlo dofinancovanie akcie až  v roku 2006. 
 

 Základná škola Atómová, čiastočná 
rekonštrukcia školskej kuchyne 

  2 500 

 
Rekonštrukcia kuchyne bude obmedzená na zrekonštruovanie kanalizácie, vody 
a  zakúpenie výdajných ohrievacích stolov. 

 
 Základná škola Atómová, rekonštrukcia 

strechy telocvične 
  3 200 

 
Vzhľadom k tomu, že pôvodne nebolo uvažované v roku 2006 s rekonštrukciou 
strechy telocvične, ale dodatočne bolo rozhodnuté o jej realizácii, je požadované 
zaradenie do rozpočtu na rok 2006. 

 
 ZŠ Gorkého, rekonštrukcia sociálnych 

zariadení 
  1 100 

 
Vzhľadom k zlému technickému stavu sociálnych zariadení na ZŠ Gorkého  je do 
rozpočtu navrhované zaradiť  ich rekonštrukciu. Celkový výdavok je predpokladaný 
vo výške cca 2 300 tis. Sk. Na financovanie akcie bol mestu poskytnutý kapitálový 
transfer v rámci decentralizačnej dotácie z Ministerstva školstva SR vo výške 1 200 
tis. Sk , zostatok 1 100 tis. Sk je navrhované dofinancovať zo zdrojov mesta.   

 
 Základná škola Nám. SUT 12, rekonštrukcia 

strechy – pavilón B 
  4 900 

            
Základná škola bola daná do užívania v roku 1964. V roku 2005 bola vykonaná            
rekonštrukcia strechy na pavilóne „A“. Strecha na pavilóne „B“ nebola doteraz            
rekonštruovaná. Počas uplynulého zimného obdobia a jarných dažďov sa technický           
stav strechy na pavilóne „B“ kriticky zhoršil a strecha zatekala na viacerých 
miestach. Vzhľadom na havarijný stav krytiny strechy sú v aktualizácii rozpočtu 
požadované finančné prostriedky na jej rekonštrukciu. 
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 Základná škola Vančurova 38, rekonštrukcia 

strechy – pavilón A + B 
  2 000 

 
Základná škola bola daná do užívania v roku 1967. Na strechách  tejto školy boli 
zatiaľ vykonávané len lokálne opravy menších rozmerov. Za posledné zimné obdobie 
došlo ku kritickému zhoršeniu technického stavu striech na oboch pavilónoch školy a  
situácia striech je v havarijnom stave. Vzhľadom na havarijný stav krytiny strechy sú 
v aktualizácii požadované finančné prostriedky na jej rekonštrukciu. 

 
 Vyhrňme si rukávy   300 

 
Kapitálové výdavky na zriadenie, vybavenie a údržbu  Centra učebných pomôcok 
a odbornej asistencie na ZŠ Vančurova 38, Trnava v zmysle medzinárodnej Dohody 
o francúzsko-slovenskej spolupráci pri vyučovaní prírodovedných predmetov na 
základných školách. 

 
 Inžinierska činnosť pre školy a školské 

zariadenia 
  100 

 
Činnosť externých pracovníkov pri realizácii investičných akcií na školách, napr. 
činnosť ako technický dozor investora pri realizácii stavby v prípade časového 
súbehu viacerých investičných akcií v prázdninovom období. 

 
9.2.2 Transfery pre SMM  

na rekonštrukcie škôl 
  4 400 

.  
V súčasnosti sú školy napojené na parovod. Od budúceho roku bude vybudovaný 
horúcovod, z toho dôvodu je plánovaná rekonštrukcia výmenníkových staníc.  

 
 • Základná škola Mozartova, 

rekonštrukcia výmenníkovej stanice  
  2 200 

 • Základná škola K. Mahra, 
rekonštrukcia výmenníkovej stanice 

  2 200 

 
 

9.2.3 Transfery pre školy   900 
 

 Základná škola Spartakovská   900 
 

Transfer bude poskytnutý na nákup úžitkového dodávkového automobilu  na rozvoz 
stravy do školských jedální. 
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10. MLÁDEŽ A ŠPORT   144 432 
 
 

Zámer programu :  
Podpora a rozvoj mestského športu a aktívneho telesného oddychu  občanov mesta 
 
Ciele programu : 
1. Prostredníctvom Trnavských športových hier zapojiť do systému pravidelných    
    súťaží detí a mládeže všetky základné a stredné školy a odborné učilištia na území   
    mesta 
2. V rámci napĺňania Strategického plánu ekonomického rozvoja mesta Trnava  
    podporovať všetky vekové a výkonnostné kategórie mestskej komunity     
   v športovom sebarealizovaní, najmä na poli masovej telesnej kultúry 

 
1100..11  BBeežžnnéé  vvýýddaavvkkyy      3399  337777  

 
10.1.1 Telovýchova a šport   850 

 
 Trnavské športové hry   250 

 
Mesto Trnava usporiada už 9. ročník Trnavských športových hier pre školy 
a odborné učilištia na území mesta. Z rozpočtu je plánovaných  200 tis. Sk na vecné 
ceny pre víťazné subjekty a 50 tis. Sk na technickú realizáciu súťaží. 

 
 Športové a telovýchovné akcie   600 

 
Mesto Trnava  pripravuje na rok 2006 približne 120 športových a telovýchovných 
akcií vrcholového, výkonnostného a  najmä masového charakteru v  úlohe ich 
vyhlasovateľa, usporiadateľa, spoluorganizátora alebo hlavného garanta. Pri 
organizovaní týchto podujatí je kladený dôraz na  : 
      a/ podporu organizovania športových podujatí miestneho významu (Pohár mesta 
Trnava  v  plávaní,  Grand Prix Tirnavia  o  pohár primátora mesta  v  tanečnom 
športe, Memoriál bývalého poslanca MZ Ivana Hudeca v bezmotorovom lietaní, 
Veľká cena Trnavy v džude, Trnavská  F3J  o  pohár primátora mesta – 
medzinárodná súťaž rádiom riadených termických modelov lietadiel,  Štít mesta 
Trnava v  atletike, Malokarpatský maratón, Vianočný turnaj o pohár mesta Trnava 
v karate, Športovec mesta – anketa jednotlivcov  a  kolektívov...);  
      b/ vytváranie podmienok na rozvoj športu pre všetkých (Challenge Day – 
celosvetová súťaž miest v rôznych pohybových aktivitách občanov,  športový 
program počas Tradičného trnavského jarmoku, Trnavské dni telesnej kultúry – blok 
podujatí počas sviatkov v  závere roka...); 
      c/ podporu telovýchovných aktivít zdravotne postihnutých občanov (olympiády 
mentálne postihnutých detí  a  dospelých, letný tábor na Výteku pri Chtelnici...); 
      d/ výmenné športové aktivity s partnerskými mestami (Břeclav, Portsmouth, 
Szombathely, Varaždin, Zabrze...). 
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10.1.2 Dotácie   1 190 

 
 o na športové aktivity   550 
 o aktivity mládeže   300 
 o Memoriál Ivana Hudeca   160 
 o Olympijský klub   20 
 o Pohár primátora mesta Trnava rádiom 

riadených leteckých modelov 
  50 

 o Grand Prix Tirnavia v tanečnom športe   110 
 

10.1.3 Príspevok pre Správu kultúrnych 
a športových zariadení 

  37 337 

 
Príspevok na financovanie bežných výdavkov príspevkovej organizácie. Rozpočet 
Správy kultúrnych a športových zariadení je samostatnou prílohou rozpočtu mesta.    

 
 

1100..22  KKaappiittáálloovvéé  vvýýddaavvkkyy      110055  005555  
 

10.2.1 Investičné akcie - realizácia   50 244 
 

 športový areál J. Slottu–rekonštrukcia 
tréningovej hracej plochy 

  3 794 

 
Jedná sa o rekonštrukciu tréningovej hracej plochy o rozmeroch 110 x 130 m 
s prírodným trávnikom. 

 
 futbalový  štadión A. Malatinského - 

vyhrievaný trávnik 
  33 900 

 
V roku 2006 je plánované vybudovanie vyhrievania so zavlažovaním a drenážou pre 
umožnenie využívania prírodnej hracej plochy aj v mesiacoch neskorej jesene 
a skoro na jar.  

 
 futbalový  štadión A. Malatinského – 

stavebné úpravy pre západnú tribúnu 
  6 500 

 
Z dôvodu nutnej potreby stavebných úprav západnej tribúny je navrhované zaradenie 
akcie do rozpočtu v sume 6 500 tis. Sk. 

 
 futbalový  štadión A. Malatinského – 

odvodnenie západnej tribúny 
  1 850 

 
Výdavok je plánovaný na realizáciu odvodnenia zrážkových vôd z novovybudovanej 
západnej tribúny. 

 
 futbalový  štadión A. Malatinského – 

rekonštrukcia vnútorného oplotenia 
  4 200 
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Výdavok vo výške 4 200 tis. Sk je plánovaný na rekonštrukciu bariérového 
oplotenia, montáž nového zábradlia, zriadenie rampy pre imobilných, úprava výstupu 
z východnej tribúny a ochranné siete za bránkami. 

 
 

10.2.2 Príspevok pre Správu kultúrnych 
a športových zariadení 

  54 811 

 
Príspevok na financovanie kapitálových výdavkov príspevkovej organizácie. 
Rozpočet Správy kultúrnych a športových zariadení je samostatnou prílohou 
rozpočtu mesta.    

 
 

11. KULTÚRA   42 133 
 

Zámer programu :  
Vytvoriť vhodné podmienky pre kultúrne vyžitie občanov mesta a zároveň dotvárať 
charakter mesta na moderné európske centrum 
 
Ciele programu : 
1. Organizačne, personálne a materiálovo zabezpečiť kultúrne podujatia miestneho, 
regionálneho a medzinárodného významu na území mesta s ohľadom na rôzne 
vekové a záujmové skupiny 

2. Prispieť k zvyšovaniu zdravotného povedomia občanov prostredníctvom akcií 
organizovaných Kanceláriou zdravé mesto 

 
 

1111..11  BBeežžnnéé  vvýýddaavvkkyy      2222  001133  

 
11.1.1 Kultúrno-umelecké aktivity   9 974 

 
Výdavky sú plánované na honoráre účinkujúcim, služby, prenájom, priestorov, 
ozvučenie podujatí, kvety a propagáciu. 

 
 

 koncerty vážnej hudby   450 
 

V jarných a jesenných mesiacoch sú každoročne organizované koncerty vážnej 
hudby - Trnavská hudobná jar a Hudobná jeseň, vo vianočnom období Novoročný a 
Vianočný koncert.  

 
 Trnavské organové dni   200 

 
Trnavské organové dni sú špecifické koncerty vážnej hudby organizované  v 
spolupráci s Bachovou spoločnosťou na Slovensku v trnavských kostoloch. Na 
základe uzavretej Zmluvy o spolupráci mesto sa podieľa čiastkou 200 tis. Sk a 
Bachova spoločnosť čiastkou 450 tis. Sk. 
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 Schneidrova Trnava   20 
 

Základná umelecká škola Mikuláša Sch. Trnavského v spolupráci s mestom 
uskutoční    6. ročník   prehliadky   talentov   ZUŠ,   na ktoré mesto  prispeje čiastkou  
20 tis. Sk. 

 
 koncerty populárnej hudby   350 

 
Mesto Trnava sa plánuje aktívne  zapojiť do celoslovenskej šnúry hudobnej skupiny 
Gladiátor, No Name, Peha,  prípadne sólo speváka Mira Žbirku.  

 
 Kultúrne leto   1 480 

 
Na otvorenie Kultúrneho leta je plánovaná čiastka  480 tis. Sk s tým, že 300 tis. Sk je 
očakávané získať zo sponzorských príspevkov. Na podujatia v letných mesiacoch júl, 
august je plánované použiť 300 tis. Sk z vlastných zdrojov mesta a to na promenádne 
dychové koncerty, predstavovanie začínajúcich trnavských skupín a vystúpenia 
divadelných predstavení v meste na rôznych miestach. Na zorganizovanie záveru 
Kultúrneho leta je plánovaná čiastka 700 tis. Sk s tým, že vo výške 680 tis. Sk je  
očakávané získať sponzorské príspevky. 

 
 Trnavská brána   450 

 
Folklórny festival  "Trnavská brána" láka v letnom období na Trojičné námestie stále 
viac divákov. Financovanie je predpokladané vo výške 50 tis. Sk zo sponzorských 
príspevkov a 400 tis. Sk z vlastných zdrojov mesta. Ďalším zdrojom financovania 
festivalu sú grantové prostriedky  v rámci  projektu TRNky – BRNky ( 560 tis. Sk). 

 
 literárno-dramatické podujatia   50 

 
Literárne podujatia organizované v spolupráci s Knižnicou J. Fándlyho, Hnutím 
kresťanských pedagógov, Literárnym klubom Trnava, Libriáda - Knižný salón. 

 
 Libriáda    200 

 
Jedná sa o kultúrno-spoločenské podujatie v rámci akcie Marec – mesiac knihy, ktoré 
bude realizované po prvýkrát. Vydavateľstvá, autori i ilustrátori budú mať možnosť 
predstaviť svoje knihy atraktívnymi formami. Podujatie bude dvojdňové, 
v dopoludňajších hodinách bude určené základným a materským školám a popoludní 
dospelým občanom. 

 
 Trnavské dni lásky, pokoja, porozumenia   350 

 
Zorganizovaný bude 13. ročník stretnutia osobností z celého sveta, rodákov, resp. 
tých, ktorí v našom meste žili a pôsobili. Financovanie je vo výške 300 tis. Sk 
plánované z vlastných zdrojov mesta,  50 tis. Sk zo sponzorských príspevkov. 
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 zvykoslovia   250 
 

Výdavky na organizovanie tradičných zvykosloví ako pochovávanie basy, vítanie 
jari, stavanie mája, Mikuláš atď. 

 
 novoročný ohňostroj   100 

 
Výdavok na novoročný ohňostroj je plánovaný na úrovni roku 2005. 

 
 Dobrofest   900 

 
Návrh na finančné zabezpečenie 15. ročníka je ponechaný na úrovni roku 2005 za 
predpokladu získania grantu od MK SR v sume 100 tis. Sk. 

 
 písanie kroniky   50 

 
Výdavky sa týkajú zachytávania aktuálnych udalostí bežného roka a za prepis 
starších ročníkov do softvéru "kronika".  

 
 poplatky do SOZA   30 

 
Táto položka je určená na poplatky v zmysle autorského zákona č. 383/1997 Z. z. a 
zákona č. 283/1997 Z. z. za hudobnú produkciu každého žánru. 

 
 ostatné výdavky   100 

 
Výdavky na zabezpečenie nepredvídaných akcií mesta v oblasti kultúry. 

 
 ples mesta   1 500 

 
V položke sú plánované výdavky na zabezpečenie mestského plesu. Tieto výdavky 
sú kryté v príjmovej časti rozpočtu príjmom zo vstupeniek, tomboly a sponzorskými 
príspevkami. Vo výdavkoch je zahrnutý aj očakávaný výťažok plesu vo výške 200 
tis. Sk, ktorý je plánované použiť na charitatívne účely. 

 
 Trnavský JAZzyk   400 

 
Podujatie si získalo svojich stálych priaznivcov. Na budúci rok  sa uskutoční už 3. 
ročník. Plánovaný je výdavok 400 tis. Sk za predpokladu získania grantu z MK SR 
vo výške 200 tis. Sk. 

 Medzinárodná spevácka súťaž M. Schneidra 
Trnavského 

  850 

 
Na budúci rok sa uskutoční 19. ročník súťaže v opernom speve. Súťaž je 
organizovaná od  roku 1971. Výdavky vo výške 250 tis. Sk je plánované hradiť 
z dotácie MK SR, 600 tis. Sk z vlastných zdrojov mesta. 

 
 Kalokagatia   200 

 
Po dvoch rokoch sa uskutoční stretnutie mládeže a detí v našom meste. Podujatie v 
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športovom zápolení je organizované  Kalokagatiou CVČ. Výdavky sú plánované na 
kultúrny program počas 2 dní. 

 
 DIV 2006   380 

 
Doteraz bolo podujatie DIV zaradené do ostatných dotácií mesta, pretože hlavným 
organizátorom bolo Trnavské osvetové stredisko a mesto finančne prispievalo na toto 
podujatie. V posledných rokoch sa mesto stalo hlavným organizátorom aj po stránke 
zabezpečovania tohto podujatia za spolupráce TOS Trnava, preto bolo zaradené do 
kultúrnych aktivít mesta. Financovanie podujatia je plánované vo výške  250 tis. Sk 
z dotácie MK SR, 130 tis. Sk z vlastných zdrojov mesta. 

 
 Trnavské zborové dni   460 

 
Trnavské zborové dni z rovnakého dôvodu ako DIV je navrhované začleniť do 
kultúrnych aktivít mesta. Do rozpočtu je navrhovaný výdavok v sume 460 tis. Sk za 
predpokladu získania grantu z MK SR v sume 250 tis. Sk. 

 
 TRNky-BRNky   1 204 

 
Mesto Trnava rozbehlo v roku 2005 projekt pod názvom Interreg III. medzinárodná 
cezhraničná spolupráca miest Trnava a Brno pod názvom TRNky - BRNky.  Na 
financovanie projektu získalo mesto grant z prostriedkov EÚ. Celkovým zámerom 
projektu je spolupráca nadväzujúca na spoločné tradície susediacich regiónov s 
následným pozitívnym prínosom pre kultúrny turizmus. 
V roku 2006 budú z tohto projektu financované aktivity :  

 Vino Tirnavia   196 
 Kultúrne leto   190 
 Folklór festival-Trnavská brána   560 
 Film   40 
 Vianočný program   218 

 
11.1.2 Kancelária Zdravé mesto   800 

 
 zdravé mesto   380 

 
Výdavky súvisiace s realizáciou aktivít Plánu zdravia mesta Trnava v spolupráci s 
organizáciami v našom meste,  s členstvom mesta v Asociácii zdravých miest 
Slovenska, s realizáciou projektov v rámci projektu Zdravé mesto. V roku 2006 bude 
vydaný materiál s názvom Profil zdravia. 

 dni zdravia   270 
 

Dni zdravia majú svoje neodmysliteľné miesto v podujatiach mesta.  V rozpočte sú 
plánované výdavky, ktoré sú zamerané na propagáciu zdravého spôsobu života a 
poskytovanie služieb občanov v rámci preventívnych vyšetrení, ako aj na realizáciu 
kultúrno-spoločenského programu v rámci podujatia a na realizáciu sprievodných 
podujatí počas roka. 
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 protidrogová prevencia   150 
 

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

 
11.1.3 Dotácie   1 530 

 
 o záujmovo-umelecká činnosť   370 
 o Lumen 2006   330 
 o spevácke zbory na území mesta   330 
 o Trienále plagátu Trnava 2006   370 
 o Trnavský komorný orchester   130 

 
11.1.4 Príspevok pre Správu kultúrnych 

a športových zariadení 
  8 209 

 
Príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava. Podrobný 
rozpočet je v prílohe tohto materiálu. 

 
11.1.5 Obnova a ochrana kultúrnych pamiatok   1 500 

 
 stavebno - historický  a archeologický 

výskum kostola sv. Mikuláša  
  250 

 
Finančné prostriedky sú určené na ukončenie stavebno-historického výskumu 
historicky najcennejšej pamiatky mesta. Zároveň budú preverené možnosti odkrytia 
stredovekých krýpt.  

 
 archeologický výskum Kalvárie   50 

 
V súvislosti s pripravovanými sanačnými prácami v priestore Kalvárie je potrebné 
ukončiť výskum polohy a historickej hodnoty  zaniknutého kostola sv. Fabiána 
a Šebastiána.  

 
 projekt ADHOC   1 200 

 
V roku 2005 bola podaná žiadosť o grant zo ŠF EÚ na vypracovanie  projektovej 
dokumentácie na rekonštrukciu pešej zóny v rámci projektu ADHOC. Projekt bude 
realizovaný v rokoch 2006-2007. V roku 2006 je plánované financovanie  realizácie 
prvej časti projektu a výdavkov súvisiacich s medzinárodnou výmenou skúseností 
historických miest šiestich stredoeurópskych krajín. 
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11.2.1 Obnova  a ochrana kultúrnych pamiatok    10 500 
 

 obnova častí východného úseku hradobného 
systému a veže za kostolom 

  10 500 

 
V rámci obnovy hradobného systému je v aktualizácii plánované zrealizovať 
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rekonštrukcie dvoch úsekov hradieb a to  na Michalskej ulici a v úseku za múzeom. 
Rekonštrukcia hradieb v časti Michalskej ulice naväzuje na už zrealizovanú 
kompletnú rekonštrukciu tejto ulice. 
Rekonštrukcia hradieb v časti za múzeom je navrhovaná z dôvodu častého 
umiestňovania kultúrnych podujatí mesta do tejto lokality. Pôvodne plánovaná suma 
by nepokryla všetky potrebné náklady na úpravu obidvoch častí hradieb. 

 
11.2.2 Príspevok pre Správu kultúrnych 

a športových zariadení  
  9 620 

 
Príspevok na financovanie kapitálových výdavkov Správy kultúrnych a športových 
zariadení. Podrobný rozpočet je prílohou tohto materiálu. 

 
 

12. VZŤAHY S VEREJNOSŤOU   10 005 
 

Zámer programu :  
Vybudovať dobrý imidž mesta  
 
Ciele programu : 
1. Zjednotiť a štandardizovať výstupy samosprávy smerom k občanom i do 
zahraničia 

2. Pokračovať v rozvoji cestovného ruchu 
3. Poskytovať na vysokej úrovni spoločenské obrady pre obyvateľov mesta 
Trnava 

4. Zabezpečiť prehĺbenie vzájomných vzťahov s partnerskými mestami 
v zahraničí 

5. Rozvinúť a realizovať Public relations aj v oblasti ekonomického rozvoja 
mesta 
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12.1.1 Cestovný ruch   1 140 
 

 medzinárodné výstavy cestovného ruchu 
a prezentácie mesta Trnava 

  400 

 
Mesto Trnava sa pravidelne zúčastňuje na medzinárodných výstavách cestovného 
ruchu a prezentáciách mesta /napr. Brno, Bratislava, Praha, Waršava, Lipsko, 
Budapešť, Viedeň a pod./,  výdavky budú čerpané na výstavnú plochu, výstavbu 
stánkov, výtvarné riešenie expozícií, fotografie a technické zabezpečenie výstavy, 
občerstvenie, nákup propagačného materiálu a cestovné náhrady. 

 
 partnerstvá v rámci cestovného ruchu   740 

 
o  aktivity Združenia historických miest a obcí SR                                                 10  
Mesto Trnava v spolupráci s Ústavom pamiatkovej starostlivosti organizuje 
pravidelné jesenné semináre. Mesto prispieva na vydanie bulletinu. 
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o aktivity Trnavského samosprávneho kraja /Synergie/                                          20 
Mesto Trnava sa v zmysle uznesenia MZ č. 450/2004 stalo členom Regionálnej 
rozvojovej agentúry pre cestovný ruch a rozvoj regiónu Synergie Trnava pri TSK. 
Výdavky predstavujú ročné členské. 
 
o aktivity Združenia Malokarpatská vínna cesta                                                     90 
      /Požehnanie mladých vín a Deň  vínnych pivníc/                                                  
V rámci Združenia Malokarpatská vínna cesta mesto organizuje v spolupráci 
s Vincechom akcie ako Požehnanie mladých vín, Otvorenie vínnych pivníc a Súťažnú 
prehliadku vína. Výdavky sú plánované na občerstvenie, kultúrny program, 
hostesovské služby a tlač propagačných materiálov. 
 
o odmeny sprievodcom a sprístupnenie kostolov                                                  400 
Mesto Trnava zabezpečuje sprievodcovskú službu v cudzích jazykoch pre 
zahraničných návštevníkov mesta. Výdavky sú plánované na školenia sprievodcov 
a ich odmeny. Sprievodcovské služby sú následne fakturované objednávateľom. 
Mesto Trnava prispieva zmluvne na otváranie kostolov. Výdavky predstavujú 
náklady na odmeny za služby počas otvorenia kostolov pre turistické skupiny a na 
spotrebu elektrickej energie. 
 
o aktivity v rámci projektov EÚ                                                                             220  
 Náklady na cestovné, občerstvenie a tlač propagačných materiálov. 

 
12.1.2 Propagácia mesta   3 500 

 
Propagácia mesta je z dôvodu  zjednotenia propagačných výstupov mesta rozdelená 
na 3 časti: printové médiá, audiovizuálne médiá a upomienkové predmety. 

 
 propagácia mesta prostredníctvom 

printových médií 
  2 600 

 
 

o spracovanie, tvorba a tlač publikácií, prospektov, plagátov                            1 395 
Jednotný propagačný výstup na kultúrne, športové a vzdelávacie aktivity 
organizované počas celého roka / jednotný a výpovedný dizajn mesta/, pohľadníc, 
skladačiek, kalendárov, tematických publikácií o meste.                                                                                                   
 
o  Novinky z Radnice                                                                                             565 
Novinky sú vydávané mesačne v náklade 5 tisíc kusov. Na tlač, papier, grafiku a 
viazanie je plánovaných 495 tis. Sk, na odmeny za spracovanie textov, korektúry 
a odmeny pre externých prispievateľov 70 tis. Sk . 

 
 
o publikácia Dejiny Trnavy                                                                                   550 
V roku 2008 bude mesto Trnava oslavovať 770. výročie udelenia kráľovských výsad 
a pri tejto príležitosti bude vydaná nová publikácia „Dejiny Trnavy“. Bude to 
kompletná reedícia už známej publikácie z roku 1988. V roku 2006 budú čerpané 
výdavky na prípravu na tlač. 
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o propagácia v iných médiách                                                                                 90 
napr. inzercie, propagačno-informačné články 

 
 propagácia prostredníctvom audiotechniky   600 

 
Výdavky na spracovanie a výrobu filmov, DVD, fotografií a na údržbu a opravu 
mestského rozhlasu. 

 
 propagácia prostredníctvom upomienkových 

predmetov 
  300 

 
Drobný propagačný materiál s logom mesta Trnava bude navrhnutý, vyrobený 
a nakúpený v hodnote 300 tis. Sk za účelom reprezentácie mesta pri významných 
návštevách, zahraničných služobných cestách, pri rôznych kultúrno-spoločenských 
a športových akciách, pri reprezentácii mesta Trnava. 

 
12.1.3 Spoločenské obrady a ocenenia mesta   900 

 
o spoločenské obrady                                                                                             200 
V rámci spoločenských obradov sú plánované finančné prostriedky na nákup 
darčekov pri životných jubileách a uvítaniach do života občanov mesta, výdavky na 
fotografie, kvety a vence k pamätníkom a úmrtiam /občianske pohreby 
zabezpečované mestom Trnava/, darcom krvi, predvianočné akcie s dôchodcami 
a pod. 

 
o ocenenia mesta                                                                                                    200 
Ocenenia mesta sú odovzdávané tradične v prvú marcovú nedeľu na slávnostnom 
zasadnutí MZ. Výdavky sú na finančné odmeny ocenených, tlač pozvánok, náklady 
na zabezpečenie služieb v Divadle J. Palárika v Trnave, náklady na recepciu, 
fotografie a kvety, a pod. 

 
o údržba a prevádzka obradných siení                                                                  500   
Výdavky na údržbu a opravu nábytku, výzdobu obradnej siene a služby obradníkov.  

 
12.1.4 Medzinárodné vzťahy   880 

 
o  spolupráca s  partnerskými mestami                                                                  300  
Výdavky spojené s aktivitami v rámci partnerských miest. 
 
o ostatné projekty v rámci medzinárodnej spolupráce                                          150  
Výdavky na organizovanie pobytov a návštev v zahraničí a mimoriadne zahraničné 
návštevy v Trnave. 
 
o zahraničné cestovné                                                                                            330  
Výdavky na  diéty a vreckové, ubytovanie a poistenie liečebných nákladov 
v zahraničí pri zahraničných služobných cestách. 
  
o tlmočenie a preklady                                                                                           100 
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12.1.5 Dotácie   1 875 
 

 Mestská televízia Trnava s.r.o.     1 875 
 

Dotácia pre Mestskú televíziu Trnava s.r.o. na vysielanie o dianí v meste Trnava, 
uhrádzaná v zmysle uzatvorenej zmluvy medzi mestom a MTT s.r.o.. 

 
12.1.6 Projekt ekonomického rozvoja   680 

 
 projekt  Certifikácia zariadení cestovného 

ruchu 
  400 

 
Mesto Trnava v rámci plnenia Strategického plánu ekonomického rozvoja mesta 
zrealizuje v budúcom roku kontrolu kvality reštauračných a ubytovacích zariadení, 
za účelom zlepšenia služieb ponúkaných obyvateľom, návštevníkom ako aj turistom 
nášho mesta. Mesto Trnava sa v roku 2006 pokúsi získať na predmetnú aktivitu grant 
z prostriedkov EÚ.  V prípade získania grantových prostriedkov bude výdavok mesta 
úmerne znížený jeho kofinancovaniu. 

 
 Profil mesta Trnava   250 

 
Za účelom aktualizácie pôvodného strategického plánu ekonomického rozvoja mesta 
sa v roku 2005  začínajú spracovávať nové rozvojové dokumenty. V roku 2006 budú 
prostriedky použité na úhradu časti prác spojených s tvorbou materiálu a časť bude 
určená na tlač týchto dokumentov. 

 
 inzercia a administratívne náklady   30 

 
Finančné prostriedky vo výške 20 tis. Sk budú použité na inzerciu v regionálnej tlači. 
Jedná sa prevažne o propagáciu aktivít pre podnikateľskú verejnosť. Na úhradu 
režijných nákladov v súvislosti s vypracovávaním žiadostí pre čerpanie prostriedkov 
z EÚ je do rozpočtu zahrnutá čiastka 10 tis. Sk. 

 
12.1.7 Reprezentácia mesta    550 

 
Do rozpočtu je doplnený výdavok na pohostenie pri významných domácich 
i zahraničných návštevách. Tento výdavok je každoročne zaraďovaný do rozpočtu 
mesta.  
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 Mestská televízia Trnava s.r.o.   480 

 
Výdavky na dovybavenie štúdia MTT s.r.o., prípadne  na nákup služobného 
automobilu. 
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13. BEZPEČNOSTNÝ SERVIS   1 215 
 
 

Zámer programu :  
Vytvoriť podmienky pre účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku 
a životného prostredia pred požiarmi, haváriami, živelnými pohromami a inými 
mimoriadnymi udalosťami a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych 
udalostiach a počas vyhlásených mimoriadnych situácií 
 
Ciele programu : 
1. Zabezpečenie prevádzkyschopnosti požiarnych zbrojníc v Trnave a v Modranke 
a akcieschopnosti Mestského hasičského zboru  

2. Zabezpečenie prevádzkyschopnosti veliteľského stanovišťa krízového štábu mesta 
Trnava, krytov a skladov civilnej ochrany 

 
 

1133..11  BBeežžnnéé  vvýýddaavvkkyy      11  003300  
 

 požiarna ochrana   730 
 

Z položky budú hradené výdavky na zabezpečenie prevádzkyschopnosti požiarnych 
zbrojníc a akcieschopnosti Mestského hasičského zboru v Trnave, ako napr. za 
energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby, revízie, údržba, opravy a doplnenie 
hasiacich zariadení, údržbu a opravy požiarnych zbrojníc. V tomto rozpočte je 
plánovaná i Medzinárodná súťaž v hasičskom športe o pohár primátora mesta Trnava 
/výdavky na ceny pre súťažiacich, ubytovanie, stravovanie a technické zabezpečenie 
súťaže/. 

 
 civilná ochrana   300 

 
Z položky budú hradené výdavky za energie, dovybavenie krízového štábu 
dokumentačnou technikou, za drobný spotrebný materiál, telekomunikačné služby 
a údržbu skladov CO. 
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 požiarna ochrana   185 
 

Plánované je zakúpenie jedného špeciálneho ochranného obleku s príslušenstvom 
/dýchací prístroj, prilba, maska/ . 
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14. INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNY 
SYSTEM 

  20 320 

 
 

Zámer programu :  
Zabezpečiť plynulú a efektívnu prevádzku informačného a komunikačného systému 
Mestského úradu  
 
Ciele programu : 
1. Dokončenie obnovy hardwarového vybavenia pracovných staníc MsÚ na základe 
štandardov modernej výpočtovej techniky                                                                                   

2. Upgrade informačného systému MIS na nové grafické a modulárne rozhranie                                               
 
 

1144..11  BBeežžnnéé  vvýýddaavvkkyy      77  336600  
 

14.1.1 Mestský informačný systém   2 290 
 

14.1.1.1 Technické prostriedky   100 
 

Výdavky na nákup nových  PC a tlačiarní.  
 

14.1.1.2 Zmluvný servis   480 
 

Zmluvný servis diskového poľa. 
 

14.1.1.3 Opravy a údržba   960 
 

 sieťovanie   200 
Finančné prostriedky na údržbu kabeláže a na opravy a výmenu aktívnych sieťových 
prvkov. 

 
 údržba klimatizácie   10 

Pravidelný ročný servis klimatizácie pre hlavný sieťový počítač. 
 

 údržba technických prostriedkov MIS   750 
 • oprava a údržba výpočtovej techniky   200 
 • nákup nových náplní   150 
 • renovácia   400 

 
14.1.1.4 Aktualizácia a nákup softvéru   400 

 
 aktualizácia programu na oceňovanie stavieb 50 
 aktualizácia antivírových programov NOD a McAfee      170 
 aktualizácia programov požiarnej a civilnej ochrany 20 
 nákup SW pre nové PC 50 
 iný SW (Corel Draw, Photoshop....) 50 
 aktualizácia programu ASPI 60 
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14.1.1.5 Internet   350 
 

Výdavky sú plánované na pripojenie sa na internet mikrovlnným pripojením, 
pripojenie sa na internet cez SANET, umiestnenie web stránky mesta na serveri 
a údržba web stránky.  

 
14.1.2 Grafický informačný systém   550 

 
14.1.2.1 Zmluvný 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  mesta  v  dohodnutom   
rozsahu,  hot  -  line    a systémová podpora správcu GIS. 

 
14.1.2.2 Aktualizácia a nákup softvéru   100 

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

 
 
 

14.1.3 Spoje   3 670 
 

 výdavky na telefóny a faxy   1 800 
 poplatky za poštovné   1 800 
 koncesionárske poplatky   20 
 telefónna ústredňa   50 

 
14.1.4 Servis a materiál pre kopírovacie stroje   850 

 
Plánované výdavky budú použité na zmluvné platby firmám zabezpečujúcim servis 
kopírovacích strojov, na nákup tonerov a na údržbu kopírovacích strojov 
nezahrnutých v servisných zmluvách. 
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14.2.1 Mestský informačný systém   1 410 
 

14.2.1.1 Technické prostriedky   850 
 

Kapitálové výdavky sú plánované na nákup nového servera pre GIS a zálohovacieho 
robota pre servery. 

 
14.2.1.2 Aktualizácia a nákup softvéru   410 

 
Z kapitálového rozpočtu bude zakúpený WIN 2003 pre server GIS a SW pre 
zálohovací robot. 
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14.2.1.3 Upgrade nových modulov   150 
 

Kapitálové výdavky na zakúpenie ďalších modulov programu ISS CORA GEO.  
 

14.2.2 Grafický informačný systém   2 050 
 

14.2.2.1 Technické prostriedky   150 
 

Finančné prostriedky sú plánované na nákup grafických staníc pre GIS. 
 

14.2.2.2 Dáta grafického informačného systému 
TMM  

  420 

 
 aktualizácia GIS účelovými mapami   300 
 aktualizácia digitálnej katastrálnej mapy na 

stav k 1.1.2007 
  80 

 spracovanie technológie pre import 
externých dát 

  40 

 
14.2.2.3 Upgrade nových modulov   1 000 

 
Výdavky sú plánované na systémovú zmenu modulov GIS a ich vzájomných väzieb.   

 
14.2.2.4 Ortofotomapa   4800 

 
 Do aktualizácie rozpočtu je navrhované zaradiť výdavok na ortofotomapu vo výške 
480 tis. Sk v rozsahu: 

a) licencia stavu 09/2005 + predchádzajúce stavy v rôznych rozlíšeniach so 
zabezpečnou aktualizáciou v rokoch 2007 – 2008 

b) licencia nového snímkovania v roku 2006 
Výdavok zahŕňa aj dodanie rôznych reprezentačných tlačových výstupov minimálne 
v mierke 1:10 000 v rozsahu územia, ktoré pokrýva Územný plán mesta Trnava. 

 
14.2.3 Trnavská optická metropolitná sieť   9 500 

 
Výdavky budú čerpané v súlade s realizáciou projektov: 

• rekonštrukcia a zariadenie centrálnej serverovne(Mestská poliklinika)       650 
• realizácia pripokládky rúr s inými subjektami                                           2 600 
• vlastné rozkopávky a pokládky rúr                                                            2 600 
• zafukovanie optických káblov                                                                      650 
• aktívne zariadenia pre sieť a pre sfunkčnenie služieb v rámci siete          3 000 
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15. SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNY 
SERVIS 

  39 368 
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15.1.1 Správa majetku   10 728 
 

 Vrátenie príjmov z minulých rokov   9 168 
 

V roku  2006  bola vrátená uhradená časť kúpnej ceny z dôvodu odstúpenia                      
od zmluvy o budúcej kupnej zmluve uzatvorenej v roku      2004, s kupujúcim L. M. 
FINANC, s. r. o. 

 
 Dane a odvody   35 

 
 daň z nehnuteľností   25 

Daň z nehnuteľností je v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. uhrádzaná za pozemky vo 
vlastníctve mesta v iných katastrálnych územiach ako Trnava a Modranka. 

 
 odvod za drobenie pozemkov   10 

Odvod za drobenie pozemkov a poplatky za register obnovy evidencie pozemkov 
platí mesto na základe zákona č. 180/1995 Z. z.  Z položky bude čerpané pri 
realizácii zámien pozemkov  pod zeleným pásom na sídlisku Družba. Vlastníkom 
pozemkov bývajú ponúknuté náhradné pozemky – orná pôda, ktorých výmera po 
oddelení  GP je menej ako 20000 m2 a teda podlieha odvodom. 

 
 Poistenie   475 

 
 poistenie organizácie   150 

Výdavok na poistenie organizácie zo zodpovednosti za škody a pre prípad 
poškodenia živelnou pohromou. Poistné v uvedenej výške sa uhrádza na základe  
doteraz uzatvorených zmlúv. 

 
 poistenie budov základných škôl   200 

Výdavok na poistenie budov, v ktorých sa nachádzajú základné školy. Poistenie 
týchto nehnuteľností voči živelným pohromám je nevyhnutné aj pri žiadostiach 
o prostriedky z eurofondov. 

 
 poistenie majetku   125 

Poistenie majetku spravovaného odborom organizačným a vnútornej správy. 
 

 Náklady na inzerciu   50 
 

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

 
 Nájomné za prenajaté pozemky   280 

 
Mesto Trnava platí nájomné za pozemky pod skládkou Boleráz a za pozemky pod 
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niektorými miestnymi komunikáciami, ktoré nie sú majetkom mesta. Položka je 
oproti predchádzajúcemu roku zvýšená, pretože bol prijatý nový postup pri 
usporiadavaní vzťahov k pozemkom vo vlastníctve fyzických osôb užívaných 
mestom Trnava a uzatvorená nová nájomná zmluva na pozemky pod autobusovou 
stanicou. 

 
 Znalecké posudky   50 

 
Znalecké posudky tvoria podklad pre vypracovanie kúpnych zmlúv, pre realizáciu 
zámien pozemkov, príp. pre určenie hodnoty nehnuteľnosti ako zálohy pre čerpanie 
úveru.  

 
 Náklady na geodetické práce   660 

 
Výdavok na spracovanie geometrických plánov a vytyčovacích náčrtov pre 
majetkoprávne usporiadanie pozemkov v rámci  tohto programu, v súvislosti 
s programom Doprava a iných programov, pre oddelenie pozemkov pre prevod 
(kúpa, predaj, zámena) a odovzdanie pozemkov kupujúcim. 

 
 Ostatné majetkové výdavky   10 

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

 
 

15.1.2 Právny servis   4 000 
 

 Súdne a notárske poplatky   3 800 
 

Výdavky na  zaplatenie  súdnych poplatkov za podané žaloby,  pri ktorých Mesto 
Trnava súdy zatiaľ nevyzvali k úhrade, výdavky na predpokladané súdne spory 
v roku 2006 a úhrada úrokov z omeškania z prehraného súdneho sporu  s Pozemnými 
stavbami Trnava, š.p. v likvidácii Trnava . 

 
 Právne služby   200 

 
Výdavky na  zaplatenie  advokátskych,   exekučných  a iných právnych služieb; 
v špecifických súdnych sporoch zastupujú Mesto Trnava advokátske kancelárie.  
Súčasťou   výdavkov  sú   aj poplatky za návrhy na výkon exekúcií exekútorským 
úradom na vymáhanie pohľadávok mesta, ďalej výdavky na úhradu odmeny 
zamestnanca  pracujúceho na základe  uzatvorenej  dohody o vykonaní práce  a s tým 
spojené cestovné náhrady tuzemské. 
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15.2.1 Správa majetku   24 640 
 

 majetkovoprávne usporiadanie 
a odkupovanie nehnuteľností a ich súčastí 

  12 000 
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V hodnote 4 mil. Sk je plánovaný výdavok na zakúpenie sedadiel v areáli 
futbalového štadióna A. Malatinského , ktoré budú zaradené do majetku mesta. 
V súvislosti s pripravovanými investičnými akciami je navrhované v rozpočte 
vyčleniť na majetkovo-právne usporiadanie  pozemkov sumu 8 000 tis. Sk : 
v programe Doprava 
MK Hraničná, MK Kočišské, rekonštrukcia MK Hajdóczyho, výstavba MK 
Spartakovská, rekonštrukcia MK Veterná, rekonštrukcia MK  Skladová, cyklochodník  
Zelenečská, cyklochodník  T.Vansove, cyklochodník PSA – centrum, výstavba 
chodníka Trstínska ul., prepoj Vodná – Mikovíniho                          
V programe Životné prostredie 
Humanizácia OS Zelenečská 99, Izolačno-hygienická vegetácia Severný obchvat-
Sibírska, Zelený pás Hlboká      
Zároveň je plánované  začať s majetkoprávnym usporiadaním pozemkov pod 
komunikáciami v mestskej časti  Trnava stred  cca  9 200 m2,  , prípadne iných 
pozemkov podľa potreby. 
. 

 
 príspevok pre SMM   12 640 

 
Do rozpočtu je zaradený príspevok pre SMM vo výške nevyčerpaného zostatku 
komerčného úveru z roku 2005. Použitie príspevku je špecifikované v samostatnej 
prílohe „1. aktualizácia rozpočtu Správy mestského majetku na rok 2006“. 

 
 
 

16. ĽUDSKÉ ZDROJE   84 307 
 
 

Zámer programu :  
Personálne zabezpečenie výkonu samosprávnych úloh v meste Trnava a úloh štátnej 
správy zákonom prenesených na mestskú samosprávu 
 
Ciele programu : 
1.   Zlepšenie  podnikovej kultúry na MsÚ  
2.   Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov v súvislosti s výkonom pracovných úloh 
3. Odborné vzdelávanie zamestnancov 
4. Efektívne a spravodlivé odmeňovanie                                                
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16.1.1 Štatutárni zástupcovia mesta a útvar 

hlavného kontrolóra 
  11 550 

 
 o mzdy   6 167 
               mzdy štatutárnych zástupcov mesta   4 293 
              mzdy útvaru hlavného kontrolóra   1 874 
 o fond odmien primátora   200 
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 o fond odmien hlavného kontrolóra   25 
 o poistné   2 211 
 o doplnkové dôchodkové poistenie   100 
 o sociálny fond   127 
 o príspevok na stravné   120 
 o cestovné    50 
 o školenia   100 
 o občerstvenia na zasadnutia MZ   200 
 o odmeny poslancov MZ   2 250 

 
 

16.1.2 Zamestnanci úradu   72 757 
 

 o mzdy   49 895 
V náraste mzdových prostriedkov zamestnancov mesta sú zohľadnené     náklady na 
mzdy novoprijatých zamestnancov v roku 2006,  príplatky za nadčasovú prácu, 
vekový automat zamestnancov,  6% valorizácia platov a mzdové náklady súvisiace 
s jubileami zamestnancov.        

 
 o fondy pre prípravu projektov   500 

Finančné prostriedky v rámci tejto položky sú plánované na zabezpečenie prác 
súvisiacich so spracovaním projektov predkladaných na získanie grantov z fondov 
EÚ. Ide o projekty spracovávané vo vlastnej réžii. 

 
 o fond odmien prednostu   150 

 
 o poistné   17 491 

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

 
 o doplnkové dôchodkové poistenie   600 

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

 o odchodné   250 
Odchodné je vyplácané zamestnancom pri prvom skončení pracovného pomeru po 
nadobudnutí nároku na starobný dôchodok podľa príslušných predpisov a kolektívnej 
zmluvy. 

 
 o sociálny fond   1 001 

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

 o príspevok na stravné   2 200 
Je čerpaný v súlade so zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou. 

 
 o cestovné   70 

 
Výdavky na pracovné cesty zamestnancov MsÚ. 

 
 o školenia    600 

Výdavky na účasť na školeniach, odborných kurzoch a seminároch, ktoré majú slúžiť 
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na zvyšovanie odbornosti zamestnancov mesta. Zvýšenie výdavkov oproti roku 2005 
je podmienené záväzkom mesta pokračovať v realizácii niektorých aktivít projektu 
„Kvalifikovaní zamestnanci...“, na ktorý mesto získalo grant z prostriedkov EÚ. 

 
 

17. SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA 
BUDOV 

  5 695 

 
Zámer programu :  
Zabezpečiť efektívnu a bezproblémovú prevádzku Mestského úradu  
 
Ciele programu : 
Vytvoriť zamestnancom MsÚ a štatutárom mesta primerané pracovné podmienky 
a štandardné prostriedky pre výkon samosprávy s úsporou finančných prostriedkov 
na správu úradu                                               

 
1177..11  BBeežžnnéé  vvýýddaavvkkyy      55  112255  

 
17.1.1 Údržba a opravy   380 

 
 havarijné a urgentné opravy budov   200 
 oprava nábytku, prístrojov a zariadení   50 
 VMČ skrinky   50 
 nové žalúzie   80 

 
17.1.2 Spotrebný materiál   2 400 

 
 kancelársky materiál   1 150 
 kancelársky nábytok   400 
 zariadenie a prístroje   200 
 odborná literatúra , noviny, časopisy   400 
 čistiace prostriedky   150 
 pracovné odevy a náradie   50 
 ostatný materiál    50 

 
17.1.3 Služby   760 

 
 tlačivá a tlačiarenské služby   300 
 audit a ekonomické poradenstvo   250 
 distribúcia materiálov pre MR a MZ   10 
 nárazové pomocné práce   70 
 ostatné služby   130 

 
17.1.4 Vozový park   1 180 

 
 pohonné hmoty, mazivá, oleje   500 
 servis a údržba vozidiel   200 
 pneumatiky   90 
 zákonné a havarijné poistenie   390 
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17.1.5 Správne, súdne, notárske poplatky 

a inzeráty 
  40 

 
17.1.6 Príspevky neziskovým organizáciám   365 

 
Finančné prostriedky plánované na úhradu členských príspevkov do Únie miest 
a obcí Slovenska, Únie historických miest a obcí Slovenska, Asociácie zdravých 
miest Slovenská  a ostatných združení a asociácií, ktorých je mesto členom. 

  
  

1177..22  KKaappiittáálloovvéé  vvýýddaavvkkyy      557700  
 

 nákup osobného motorového vozidla   570 
 

Výdavky plánované na zakúpenie vozidla pre profesionálneho šoféra mesta, 
výmenou za morálne a technicky opotrebované vozidlo VW PASSAT. 

 
 
 

18. MESTSKÝ GRANTOVÝ 
PROGRAM 

  4500 

 
 

Zámer programu :  
Podpora organizácií a inštitúcií pri rozvíjaní aktivít vo všetkých oblastiach 
spoločenského života na území mesta Trnava 
 
Cieľ programu : 
Zabezpečenie zámeru programu prostredníctvom poskytovania darov a dotácií   na 
verejnoprospešnú a charitatívnu činnosť fyzických osôb a organizácií pôsobiacich na 
území mesta                                            

 
 Dotácie a dary   4 500 

 
1188..11  BBeežžnnéé  vvýýddaavvkkyy      22  775500  

 
1188..22  KKaappiittáálloovvéé  vvýýddaavvkkyy      11  775500  

 
 

Do mestského grantového programu sú v rozpočte 2006 zaradené dotácie a dary vo 
výške 4 500 tis. Sk, ktoré sú poskytované na základe predložených žiadostí na návrh 
komisií MZ a primátora v súlade s VZN č. 231 z  roku 2005 neziskovým 
organizáciám,, špeciálnym skupinám občanov, mládeže, športovcov a jednotlivcom. 
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19.   

 
MESTSKÁ POLÍCIA                                                     

   
29 426 

 
 

Zámer programu :  
Neustále zvyšovať bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta 
 
Cieľ programu : 
Zabezpečovať verejný poriadok v meste  a úloh MZ, dozor nad dodržiavaním VZN 
mesta Trnava v súlade so zákonom 564/91 Z .z. v znení zmien a doplnkov                                               

 
1199..11  BBeežžnnéé  vvýýddaavvkkyy      2288  661166  

           
  

19.1.1 Mzdy   16 850 
 

Rozpočet v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme a nar. vlády č. 204/2005 Z. z. pre  60 zamestnancov a 2 
upratovačky ( 1 zamestnaná na 6 hodín na Trhovej 2 a 1 pracuje  hodinu denne na 
okrsku Linčianska. 

 
19.1.2 Poistné      5 884 

 
Poistné do zdravotných poisťovní, do sociálnej poisťovne, príspevok do Národného 
úradu práce a odvod Národ. úradu práce za neplnenie podielu zamestnávania 
občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou podľa zák. NR SR č. 387/1996 Z. z. 
v znení noviel. 

 
19.1.3 Doplnkové dôchodkové poistenie   230 

 
19.1.4 Sociálny fond   337 

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

  
19.1.5 Ostatné zabezpečenie   5 315 

 
 výstrojný materiál   844 

 
Výdavky na nákup pracovného ošatenia podľa schválenej smernice organizačno-
pracovného poriadku MsP, na ktorú majú zamestnanci MsP riadny nárok. 

            
 výzbrojný materiál   225 

 
Výdavky na nákup obuškov, služobných pút, nábojov, slzotvorných prostriedkov,         
halogén. svietidiel, terčov, puzdier na kaser, náplne do narkotizačnej zbrane a           
nákup pracovných pomôcok na odchyt psov (výstrelné sitá, oká, špeciálna 
kombinéza,  špeciálna prepravná klietka)        

          
 technické zabezpečenie   2 436 
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 • nábytok (obmena vyradeného)   50 
 • výpočtová technika(nákup výkonnejších 

PC z dôvodu zavedenia nového 
mestského informačného systému) 

  190 

 • telekomunikačná technika   10 
 • prevádzkové stroje, prístroje 

      (ventilátory, kávovar) 
  30 

 • Špeciálne stroje, prístroje 
a zariadenia(vysielačky, nabíjačky) 

  150 

 • všeobecný materiál(nákup kancelárskeho 
papiera a materiálu nevyhnutného pre 
výkon práce ako diskety, videokazety, 
audiokazety, tonery, monočlánky, filmy, 
náhradné diely, čistiace prostriedky, 
tlačivá, lieky a drobný nákup) 

  296 

 • reprezentačné výdavky                           50 
 • palivo - služobné vozidlá, mazivá, oleje a 

špeciálne kvapaliny 
  600 

 • servis, údržba, opravy      
      (oprava služobných vozidiel, nákup             
      materiálu, pracovných nástrojov,  
      náradia, čistiacich potrieb, umývanie     
      služobných áut, hasiace prístroje,  
      autolekárničky a iné autodoplnky,  
      pneumatiky, batérie, náhradné diely na  
      opravy, emisné kontroly, STK)   

  550 

 • poistenie vozidiel zákonné a havarijné   100 
 • prepravné /autobusová preprava – 

volejbal Žilina, futbalové turnaje 
v Břeclavi, Hodoníne, Zabrze) 

  50 
 
 

 • karty, známky (dialničné známky, 
poplatky, zelené karty) 

  10 

 • údržba nábytku   10 
 • údržba  výpočtovej techniky a softvéru   70 
 • údržba  telekomunikačnej techniky   10 
 • údržba  prevádzkových strojov, prístrojov 

a zariadení 
  20 

  • údržba  špeciálnych strojov 
a zariadení(rádiostanice, nahrávacie 
zariadenie) 

  30 

 • údržba kamier – oddelenie prevencie   120 
 • opravy výzbroje a techniky   10 
 • propagačný materiál a výdavky na 

prednáškovú  a výchovnú činnosť na 
školách 

  30 

 o všeobecné služby - veterinárna prevencia, 
upratovanie, čistenie, pranie, fotoslužby, 
zhotovovanie kľúčov a pečiatok, 
renovácia tonerov, tepovanie) 

  50 
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 ostatné výdavky   1 810 

 
 • cestovné výdavky   50 
 • elektrická energia pre okrsok Linčianska 

a pre monitorovací systém 
  40 

 • knihy, časopisy, noviny   30 
 • spoje a poštovné   360 
 • nájomné(výdavky spojené s užívaním 

nebytových priestorov na Linčianskej, 
Golianova 2 a za prenájom športových 
zariadení) 

  60 

                • náklady na školenia a štúdium 
zamestnancov(5 zamestnanci – štúdium 
VŠ, preškolenia 2 nových zamestnancov   
15 tis.Sk za 1 zamestnanca, ubytovanie, 
školenie vodičov a ostatné školenia) 

  220 

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

  30 

 • športovo-kultúrne podujatia a služobná 
príprava(futbalový turnaj „O pohár 
primátora“ v Trnave, Břeclavi, Poľsku, 
Hodoníne, streľby, posilňovňa, 
sebaobrana) 

  100 

         • náhrady – povinné a preventívne lekárske 
prehliadky,  rehabilitácie, rekondičné 
pobyty 

  30 

         • poplatky- ročný poplatok Združeniu 
náčelníkov MsP SR, 
poplatky za Internet, poplatky 
Telekomunikačnému úradu za používanie 
 rádiostaníc, poplatky na exekuč. konania 

  100 

 • stravovanie   750 
      • poistenie organizácie v zmysle vyhlášky 

MF SR č. 283/93 Z. z. 
  30 

 • kolky    10 
 

1199..22  KKaappiittáálloovvéé  vvýýddaavvkkyy                                                                881100  

                       
 • softvérové vybavenie   100 
                   • výpočtová technika    60 
 • telekomunikačná technika(zvukové 

a obrazové prostriedky, náhr. zdroje na 
vysielačky, zdroj na kameru, prenosné 
vysielačky/ 

  60 

 • špeciálne stroje a zariadenia  
      (2 automajáky na nové autá) 

  60 

 • nákup služobných automobilov- 2 ks    530 
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20. PODPORA MALÉHO 
A STREDNÉHO PODNIKANIA 

  25 913 

 
Zámer programu :  
Podporovať vznik nových, respektíve už jestvujúcich malých a stredných 
podnikateľských subjektov v Trnave a jej blízkom okolí 
 
Cieľ programu : 
Cieľom programu je za spolufinančnej podpory EÚ vybudovať nové a moderné 
priestory „Podnikateľský inkubátor a technologické centrum v Trnave“, ktorého 
úlohou bude poskytovať podnikateľským subjektom širokú škálu asistenčných 
a poradenských služieb pri  zakladaní podnikateľského subjektu, vypracovaní 
podnikateľských zámerov, hľadania možností čerpania pôžičiek, resp. dotácií na 
danú podnikateľskú aktivitu až po možnosť prenájmu kancelárskych, výrobných, 
alebo skladových priestorov po dobu troch rokov.                                                 

 
2200..11  BBeežžnnéé  vvýýddaavvkkyy      441133  

 
 Informačné centrum pre podnikateľov   110 

 
Informačné centrum bolo založené v rámci realizácie cieľov strategického plánu 
mesta. Jeho zakladateľmi sú SOPK v Trnave, SŽK v Trnave a mesto Trnava. 
Prostriedky sú určené na spolufinancovanie nákladov spojených s prevádzkovaním 
informačného centra. 

 
 Regionálna inovačná stratégia    303 

 
Mesto Trnava realizuje projekt Definícia a implementácia regionálnej inovačnej 
stratégie Trnavského samosprávneho kraja  v spolupráci s Trnavským 
samosprávnym krajom, Regionálnou rozvojovou agentúrou Trnavského kraja, 
Materiálovo-technologickou fakultou STU v Trnave, BIC Bratislava, s.r.o. 
a zahraničným partnerom META Group, S.r.l.  Realizácia projektu spadá časovo do 
rokov 2005-2008. Projekt bude financovaný zo 6. rámcového programu EÚ.  

Cieľom projektu je: 

- identifikácia potrieb regionálnych firiem a inovačnej infraštruktúry 
- zvýšenie úlohy verejného sektora v oblasti podpory inovácií 
- podpora znalostí a transferu znalostí a technológií, výsledkov výskumu pre 

MSP 
- zvýšenie počtu inovatívnych projektov v technologicky orientovaných MSP 
- vytvorenie klastra firiem – dodávateľov pre automobilový priemysel 
- uzatváranie spolupráce s regiónmi EÚ v oblasti automobilového priemyslu  

 
 
 

2200..22  KKaappiittáálloovvéé  vvýýddaavvkkyy      2255  550000  
 

 Podnikateľský inkubátor   25 500 
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V minulom období sa mesto neúspešne uchádzalo o finančné prostriedky z fondov 
EU za účelom výstavby Podnikateľského inkubátora a technologického centra 
v Trnave, ktorý mal napomáhať hlavne začínajúcim podnikateľom. 
V prípade možnosti získania finančných prostriedkov z fondov EÚ, bude sa mesto 
opätovne o predmetnú možnosť uchádzať. Projekt sa bude realizovať iba v prípade 
získania grantu. 

 
 

II  DLHOVÁ SLUŽBA   10 337 
 

 BBeežžnnéé  vvýýddaavvkkyy      1100  333377  

 
 splátky úrokov   10 337 

 
Splátky úrokov sú rozpočtované na základe uzatvorených úverových zmlúv 
a predpokladaných úverových vzťahov vyplývajúcich z úverových zámerov 
v rozpočte 2006. 
Podrobný rozpis dlhovej služby je uvedený v tabuľke č. 5 , strana 72a. 

 
 

III VÝDAVKY NA PRENESENÝ VÝKON 
ŠTÁTNEJ SPRÁVY 

  181 971 

 
 BBeežžnnéé  vvýýddaavvkkyy      118800  777711  

 
 o školy   160 743 
 o školský úrad   988 
 o matričný úrad   1 403 
 o domov dôchodcov   14 608 
 o stavebný úrad   1 746 
 o agenda Štátneho fondu rozvoja bývania   667 
 o starostlivosť o životné prostredie   257 
 o voľby   359 

 
 KKaappiittáálloovvéé  vvýýddaavvkkyy      11  220000  

 
 o školy   1 200 

 
IV VÝDAVKY Z OSTATNÝCH 

PRÍSPEVKOV A DÁVOK  PRE 
ŠKOLSTVO 

  11 452 

 
 BBeežžnnéé  vvýýddaavvkkyy      1111  445522  

 
Výdavky sú rozpočtované na úrovni roku 2005 takto : 

 
 o prídavky na deti   211 
 o príspevok na pomoc v hmotnej núdzi   1 471 
 o príspevok na výrobu jedla a zo školného   9 770 
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V VÝDAVKY Z TRANSFERU NA 

FINANCOVANIE INVEST TRNAVA 
S. R. O. 

  353 365 

 
 

Do rozpočtu sú zaradené výdavky na financovanie kapitálových výdavkov obchodnej 
spoločnosti Invest Trnava s. r. o a to vo výške 224 950 tis. Sk výdavky zo zostatku 
transferu  z roku 2005 a vo výške 128 415 tis. Sk z transferu poskytnutého v roku 
2006. 

 
 
          FINANČNÉ OPERÁCIE 
 

 PPrrííjjmmoovvéé  ffiinnaannččnnéé  ooppeerráácciiee      559900  664466  

 
1. Prevody z fondov   83 090 

 
 z rezervného fondu   63 589 

 
Finančné prostriedky z rezervného fondu budú použité na financovanie kapitálových 
výdavkov mesta. 

 
 z fondu rozvoja bývania   19 391 

 
V súlade so zásadami tvorby a použitia prostriedkov fondu rozvoja bývania budú 
finančné prostriedky použité na financovanie infraštruktúry a bytovú výstavbu. 

 
 z fondu Zdravé mesto   110 

 
V súlade so zásadami tvorby a použitia prostriedkov fondu rozvoja bývania budú 
finančné prostriedky použité na financovanie infraštruktúry a bytovú výstavbu. 

 
2. Zostatok transferu z roku 2005 na 

financovanie Invest Trnava s.r.o. 
  224 950 

 
Do finančných operácií je zaradený prevod zostatku transferu z roku 2005 
poskytnutého zo ŠR na financovanie obchodnej spoločnosti Invest Trnava s.r.o.  

 
3. Zostatok príjmov z roku 2005 na použitie 

v roku 2006 
  6 840 

 
V súlade s uznesením MZ č. 782 k záverečnému účtu mesta Trnava za rok 2005 je do 
rozpočtu zahrnutý prevod zostatku príjmov z roku 2005 na použitie v roku 2006 
takto : 
• zostatok transferu zo ŠR na projekt Vyhrňme si rukávy                                   698 
• zostatok grantu na Rozvoj a implementáciu regionálnej  
      inovačnej stratégie  TTSK                                                                                  125 
• zostatok rodinných prídavkov                                                                              11 
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• zostatok transferu zo ŠR na zabezpečenie volieb do VÚC                                359 
• zostatok nepoužitých príjmov škôl a Kalokagatie CVČ                                 2 140 
• zostatok nepoužitých príjmov Domova dôchodcov                                        1 348 
• zostatok príspevku pre školy na výrobu jedla a zo školného                          2 159 

 
 

4. Zostatky úverov z ŠFRB z roku 2005   29 730 
 

Rozpočet je aktualizovaný na základe zostatkov úverov zo ŠFRB k 31. 12. 2005. 
 

 úver zo ŠFRB na nájomný bytový dom 
Františkánska ulica – prijatý v roku 2005 

  11 141 

 
 úver zo ŠFRB na nájomné byty ulica Vl. 

Clementisa  - prijatý v roku 2005 
  18 589 

 
5. Zostatok komerčných úverov z roku 2005   76 996 

 
Vzhľadom k tomu, že v roku 2005 neboli komerčné úvery mesta čerpané 
v predpokladanej výške,  nevyčerpaný zostatok úverov bude použitý v roku 2006. 

 
6. Zostatok komerčných úverov pre Správu 

mestského majetku z roku 2005 
  12 640 

 
Komerčný úver pre SMM v roku 2005 nebol čerpaný v predpokladanej výške, 
zostatok bude použitý v roku 2006. 

 
7. Prijaté úvery   156 400 

 
 úver zo ŠFRB na nájomný bytový dom  - 88 

b.j. na Tajovského ulici  
  35 000 

 
 úver zo ŠFRB na nájomný bytový dom na 

Coburgovej ulici  
  2 400 

 
 komerčné úvery na financovanie 

investičných akcií  
  119 000 

 
 

  VVýýddaavvkkoovvéé  ffiinnaannččnnéé  ooppeerráácciiee      2266  889900  

 
1. Splácanie istín   26 490 

 
Výdavok je rozpočtovaný na základe uzatvorených úverových zmlúv a plánovaných 
úverových vzťahov vyplývajúcich z návrhu rozpočtu na rok 2006. 
Podrobný prehľad splátok istín  je  uvedený v tabuľke č. 5. 
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2. Majetkové vklady mesta   400 
 

Výdavok je rozpočtovaný na základe uzatvorených úverových zmlúv a plánovaných 
úverových vzťahov vyplývajúcich z návrhu rozpočtu na rok 2006. 
Podrobný prehľad splátok istín  je  uvedený v tabuľke č. 5. 
 

 
 


