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Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava 

Výpis uznesenia č. 53/2011 
MZ mesta T r n a v a 
z 19. apríla 2011 

53 
uznesenie 

K Záverečnému účtu mesta Trnavy za rok 2010 
a hodnotiacej správe za rok 2010 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 

1. Berie na vedomie 
a) stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Trnavy za rok 2010 

b) stanovisko Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy k záverečnému účtu 
mesta Trnavy za rok 2010 

c) správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky mesta Trnavy za rok 2010 

2. Schvaľuje 
a) záverečný účet mesta Trnavy za rok 2010 s tým, že súhlasí s celoročným hospodárením 

bez výhrad 
b)4 zdroje na úhradu schodku kapitálového rozpočtu 

1. z prebytku bežného rozpočtu vo výške 1 447 098,79 eura 
2. z finančných operácií príjmových vo výške 4 016 364,71 eura 

vtom: 
• z rezervného fondu vo výške 1 305 563,82 eura 
• z fondu rozvoja bývania vo výške 413 582,39 eura 
• z úverových zdrojov vo výške 2 297 218,50 eura 

c) zostatok zdrojov z roku 2010 na použitie v roku 2011 
1. zostatok účelovo určených bežných príjmov vo výške 555 633,40 eura 
2 zostatok účelovo určených kapitálových príjmov vo výške 22 600 eur 
3. zostatok zdrojov z príjmových finančných operácií vo výške 44 525,79 eura 

d) rozdelenie do fondov 
1. prídel do rezervného fondu mesta Trnavy vo výške 381 380,36 eura 

• v rámci prídelu účelovo vyčleniť finančné prostriedky vo výške 246 399,02 eura 
na financovanie kapitálových výdavkov v rozpočte mesta Trnavy na rok 2011 

2. prídel do rezervného fondu príspevkovej organizácie Stredisko sociálnej starostlivosti 
Trnava z výsledku hospodárenia hlavnej činnosti vo výške 2 562,55 eura 

3. prídel do rezervného fondu príspevkovej organizácie Správa kultúrnych a športových 
zariadení mesta Trnava z hlavnej a podnikateľskej činnosti vo výške 11 408,50 eura 

4. prídel do rezervného fondu príspevkovej organizácie Základná umelecká škola M. Sch. 
Trnavského z výsledku hospodárenia hlavnej činnosti vo výške 5 703,62 eura 

e) doplnenie rozpočtu mesta Trnavy na rok 2011 o výdavky: 
1. bežné 

• bežné výdavky škôl a školských zariadení vo výške 168 193, 91 eura 
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f) 

g) 

• bežné výdavky Zariadenia pre seniorov vo výške 23 097,36 eura 
• preukázané náklady na likvidáciu zhoreniska spoločnosti VUJE a.s. vo výške 

55 107,75 eura 
2. kapitálové 

• skládka komunálneho odpadu 4. kazeta vo výške 252 800 eur 
• rekonštrukcia MK Cukrová vo výške 149 868 eur 
• parkovisko Hornopotočná II. etapa vo výške 130 000 eur 
• rekonštrukcia MK Chovateľská vo výške 9 000 eur 
• projekt Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia 

v obytných súboroch Prednádražie a Hlboká vo výške 6 485 eur 
použitie rezervného fondu v rozpočte 2011 na financovanie kapitálových výdavkov vo výške 
295 353 eur 

použitie úverových zdrojov nedocerpaneho úveru na financovanie skládky komunálneho 
odpadu vo výške 252 800 eur 

Ing. Vladimír B u t k o 
primátor mesta 

Za formálnu správnosť: Ing. Hana Dienerová 
prednostka MsÚ 

V Trnave 20.04.2011 
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Dôvodová správa 

Nárokovanie mestského zastupiteľstva je v súlade s § 11 ods. 4 písm. b zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení a § 16 ods. 12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy predkladaný Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2010 a hodnotiaca správa za rok 2010, 
ako súhrnný dokument prezentujúci výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za príslušný 
rozpočtový rok, vrátane zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií. 
V hodnotiacej správe je spracované hodnotenie plnenia jednotlivých programov rozpočtu podľa 
programovej štruktúry schváleného rozpočtu na rok 2010, obsahuje plnenie merateľných ukazovateľov 
a napĺňanie zámerov a cieľov v jednotlivých programoch. 
Mesto hospodárilo v roku 2010 na základe Rozpočtu mesta Trnavy na rok 2010 schváleného 
uznesením MZ č. 715/2009 z 15. 12. 2009. Rozpočet bol zostavený konzervatívne, s prihliadnutím na 
pretrvávajúcu hospodársku a finančnú krízu, bral do úvahy makroekonomické odhady ministerstva 
financií o očakávanom vývoji ekonomiky v SR, analýzy nezávislých odborných inštitúcií a skúsenosti 
mesta z hospodárenia v roku 2009. Rozpočet zároveň umožňoval výkon samosprávnych funkcií mesta 
v štandardnom rozsahu, pokračovanie v investičných projektoch, aj realizáciu nových investícií. 
Takto postavený rozpočet nebolo potrebné počas roka zásadným spôsobom upravovať a mesto 
nemuselo pristúpiť k dodatočnej reštrikcii rozpočtovaných výdavkov z dôvodu nedostatku 
rozpočtovaných príjmov. 
Rozpočet na rok 2010 bol v priebehu roka tri krát aktualizovaný. Uznesením MZ č. 806/2010 z 27. 4. 
2010 bola schválená prvá aktualizácia rozpočtu, ktorou boli zvýšené výdavky vo viacerých 
programoch a zaradené nové investičné projekty. Druhá aktualizácia rozpočtu schválená uznesením 
MZ č. 866/2010 z 29. 6. 2010 znamenala hlavne zvýšenie rozpočtovaných príjmov a zaradenie 
výstavby 4. kazety skládky komunálneho odpadu. V tretej aktualizácii rozpočtu schválenej uznesením 
MZ č. 947/2010 z 19. 10. 2010 boli prijaté zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 
predovšetkým u projektov financovaných z grantových zdrojov, kde došlo k časovému posunu 
v realizácii, prípadne na niektoré projekty neboli vyhlásené výzvy. V súlade so zákonom č. 583/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a Rozpočtovými pravidlami mesta Trnavy bol 
rozpočet v priebehu roka upravovaný aj prijatím rozpočtových opatrení schválených primátorom 
mesta. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach je predkladaná v súlade s Rozpočtovými 
pravidlami mesta Trnavy pri prerokovávaní záverečného účtu. 
Záverečný účet v súlade s § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy povinne obsahuje: 

• údaje o plnení rozpočtu 
• bilanciu aktív a pasív 
• prehľad o stave a vývoji dlhu 
• údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta 
• prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov 
• údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta 
• hodnotenie plnenia programov obce 

Z povinných súčastí záverečného účtu mesto Trnava nepredkladá prehľad o poskytnutých zárukách 
a údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta, pretože mesto Trnava v roku 2010 
neposkytlo žiadne záruky iným subjektom a nevyvíjalo podnikateľskú činnosť. 
Údaje o plnení rozpočtu sú v dokumente podrobne vyhodnotené v členení podľa § 10 ods.3, a to bežné 
príjmy a bežné výdavky, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky a finančné operácie. 
Rozpočtované príjmy vo výške 39 889 457 eur boli prekročené o 1 024 062 eur. Pozitívne možno 
hodnotiť predovšetkým plnenie vlastných príjmov zahŕňajúce miestne dane a poplatky, výnosy 
z majetku mesta a podielové dane, ktoré boli oproti rozpočtu vyššie o 1 829 669 eur. Práve tieto 
príjmy zabezpečujú stabilitu hospodárenia mesta a umožňujú plniť jeho samosprávne funkcie. Nižšie 
plnenie bolo u grantových príjmov, kde napriek schváleným projektom nedošlo ešte k podpisu 
grantovej zmluvy, prípadne nastal časový posun v procese verejného obstarávania a tieto projekty 
vrátane grantových príjmov budú realizované v roku 2011. 
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Výdavky boli rozpočtované vo výške 47 128 818 eur, v skutočnosti boli o 4 011 604 eur nižšie a to 
hlavne v kapitálových výdavkoch, čo bolo spôsobené časovým posunom niektorých projektov 
financovaných z grantových zdrojov a aj neukončených investičných projektov financovaných 
z vlastných, prípadne úverových zdrojov mesta z dôvodu zhoršených klimatických podmienok 
v závere roka. Vzhľadom ktomu, že na tieto projekty boli zabezpečené v roku 2010 zdroje 
a v rozpočte na rok 2011 nie sú rozpočtované, je v záverečnom účte navrhované ich posunutie do 
rozpočtu 2011 aj so zdrojmi financovania takto: 

S z úverových zdrojov 
vtom: 

• skládka komunálneho odpadu 4. kazeta vo výške 252 800 eur (úverová zmluva podpísaná 
v roku 2010) 

S z rezervného fondu mesta 
vtom: 

• rekonštrukcia MK Cukrová vo výške 149 868 eur 
• parkovisko Hornopotočná II. etapa vo výške 130 000 eur 
• rekonštrukcia MK Chovateľská vo výške 9 000 eur 
• projekt Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obytných súboroch 

Prednádražie a Hlboká vo výške 6 485 eur 

Na financovanie kapitálových výdavkov bolo rozpočtované okrem kapitálových príjmov aj použitie 
finančných operácií a to z prostriedkov rezervného fondu mesta, fondu rozvoja bývania a úverových 
zdrojov. Vzhľadom k tomu, že skutočné bežné príjmy boli vyššie ako rozpočtované a zároveň boli 
nižšie bežné výdavky, bola časť kapitálových výdavkov uhradená z prebytku bežného rozpočtu. 
Kapitálové výdavky boli tiež nižšie ako rozpočtované z dôvodov, ktoré sú komentované 
v predchádzajúcom texte. Preto použitie rezervného fondu bolo o 3 941202 eur nižšie ako 
rozpočtované. Rovnako nebol dočerpaný úver na výstavbu Mestského priemyselného parku vo výške 
340 782 eur a skládky komunálneho odpadu 4. kazety vo výške 264 330 eur, ktorých financovanie 
z týchto zdrojov bude pokračovať v roku 2011. 
Výsledok hospodárenia po vylúčení zostatkov účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2010 
je 381 380,36 eur, ktoré je navrhované prideliť do rezervného fondu mesta s tým, že 246 399,02 eura 
bude účelovo určených na financovanie kapitálových výdavkov v rozpočte 2011 a z bežných príjmov 
rozpočtu 2011 budú v rovnakej výške financované bežné výdavky v rozsahu: 

• školy a školské zariadenia 168 193,91 eura 
• Zariadenie pre seniorov v Trnave 23 097,36 eura 
• preukázané náklady na likvidáciu zhoreniska spoločnosti VUJE a.s. 55 107,75 eura 

Tento návrh je podrobne rozpísaný v časti záverečného účtu Rozpočtové hospodárenie mesta Trnavy 
v roku 2010 a návrh na usporiadanie rozpočtového hospodárenia. 

V návrhu uznesenia sú naformulované všetky kroky, ktoré v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy podliehajú schváleniu v mestskom zastupiteľstve. 
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Rozpočtové hospodárenie mesta Trnavy v roku 2010 a návrh na usporiadanie 
výsledku rozpočtového hospodárenia a hospodárenie príspevkových organizácií 
zriadených mestom Trnava a návrh na usporiadanie výsledku hospodárenia 

Prehľad rozpočtového hospodárenia 
bežné príjmy 
bežné výdavky 
Prebytok bežného rozpočtu 
kapitálové príjmy 
kapitálové výdavky 
Schodok kapitálového rozpočtu 

Schodok rozpočtu spolu 

finančné operácie príjmové 
finančné operácie výdavkové 
Hospodárenie z finančných operácií 

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Trnavy 
Výsledok hospodárenia Strediska sociálnej starostlivosti 
Výsledok hospodárenia Správy kultúrnych a športových zariadení 
Výsledok hospodárenia ZUS Mikuláša Sch. Trnavského 

v eurách 
35 496 818,83 
32 259 650,59 
3 237 168,24 
5 416 699,83 

10 857 563,33 
-5 440 863,50 

-2 203 695,26 

4 693 798,19 
1 485 963,38 
3 207 834,81 

1 004 139,55 
2 562,55 

11 408,50 
5 703,62 

Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia 
I. Prebytok bežného rozpočtu - použitie 

1. na financovanie schodku kapitálového rozpočtu v roku 2010 
2. na financovanie výdavkových finančných operácií v roku 2010 
3. financovanie bežných výdavkov z príjmových finančných operácií 

v tom: zo zostatku účelovo určených príjmov z roku 2009 
z fondu odmien 

4. zostatok nepoužitých účelových prostriedkov na použitie v roku 2011 
Zostatok prebytku bežného rozpočtu 

II. Schodok kapitálového rozpočtu - vyrovnanie 
1. z prebytku bežného rozpočtu 
2. z finančných operácií príjmových 

v tom: z rezervného fondu 
z fondu rozvoja bývania 
z úverových zdrojov 

3. zostatok príjmov účelovo určených na použitie v roku 2011 
III. Použitie príjmových finančných operácií 

1. na financovanie bežných výdavkov 
2. na financovanie kapitálových výdavkov 
3. zostatok zdrojov z príjmových finančných operácií do roku 2011 

IV. Rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia mesta 
1. zostatok zdrojov účelovo určených na použitie v roku 2011 
2. zostatok prebytku bežného rozpočtu na rozdelenie do fondov 
3. zostatok zdrojov z príjmových finančných operácií do roku 2011 

V. Rozdelenie do fondov 
1. prídel do rezervného fondu mesta Trnavy 
2. prídel do rezervného fondu Strediska sociálnej starostlivosti 
3. prídel do rezervného fondu Správy kultúrnych a športových zariadení 
4. prídel do rezervného fondu ZUS Mikuláša Sch. Trnavského 

v eurách 
3 237168,24 
1 447 098,79 
1 485 963,38 

632 907,69 
603 033,69 

29 874,00 
555 633,40 
381 380,36 

-5 440 863,50 
1 447 098,79 
4 016 364,71 
1 305 563,82 

413 582,39 
2 297 218,50 

22 600,00 
4 693 798,19 

632 907,69 
4 016 364,71 

44 525,79 
1 004 139,55 

578 233,40 
381 380,36 
44 525,79 

381 380,36 
2 562,55 

11408,50 
5 703,62 

komentár k rozpočtovému hospodáreniu mesta Trnava je na strane 6 tohto materiálu 
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Rozpočtové hospodárenie mesta Trnavy v roku 2010 a návrh na usporiadanie 
výsledku rozpočtového hospodárenia a hospodárenie príspevkových organizácií 
zriadených mestom Trnava a návrh na usporiadanie výsledku hospodárenia 
(textová časť) 

Mesto Trnava hospodárilo v roku 2010 na základe schváleného rozpočtu, vrátane rozpočtov 
rozpočtových organizácií zriadených mestom, s rozpočtovými zdrojmi vo výške 45 607 316,85 eura, 
z ktorých boli realizované výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 44 603 177,30 eura. 
V súlade s § 10 ods.3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol 
rozpočet mesta Trnavy na rok 2010 zostavený v členení na: 

1. bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné výdavky) 
2. kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky) 
3. finančné operácie 

Plnenie bežného rozpočtu: 

Bežný rozpočet 2010 (v eurách) 

bežné príjmy 
bežné výdavky 

prebytok bežného rozpočtu 
+ vylúčenie použitých zdrojov z finančných operácií 
-vylúčenie zostatkov nepoužitých účelových prostriedkov 

prebytok bežného rozpočtu upravený 

rozpočet 

33 880 475 

33 849 725 

30 750 
632 908 
514 009 

149 649 

skutočnosť 

35 496 818,83 
32 259 650,59 

3 237 168,24 
632 907,69 
555 633,40 

3 314442,53 

V rámci bežného rozpočtu hospodárilo mesto v roku 2010 s prebytkom vo výške 3 237 168,24 eura. 
Z prebytku bežného rozpočtu sa vylučujú v súlade s § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy použité zdroje z finančných operácií, ktoré nie sú 
súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu, v súlade s § 16 ods. 6 a 7 sa z prebytku rozpočtu vylučujú aj 
zostatky nepoužitých účelovo určených prostriedkov poskytnutých v príslušnom roku zo štátneho 
rozpočtu, rozpočtu Európskej únie alebo získané na základe osobitného zákona. Prostredníctvom 
finančných operácií boli uhradené bežné výdavky vo výške 632 907,69 eura a nepoužité zostatky 
účelových prostriedkov na úhradu bežných výdavkov sú vo výške 555 633,40 eura a budú 
prostredníctvom finančných operácií použité v rozpočtovom roku 2011. Prebytok bežného roka po 
úpravách je vo výške 3 314 442,53 eura a v súlade s § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy je možné prebytok bežného rozpočtu použiť v príslušnom rozpočtovom roku 
na krytie schodku kapitálového rozpočtu ana úhradu návratných zdrojov financovania 
prostredníctvom výdavkových finančných operácií. 

Z prebytku bežného rozpočtu boli v roku 2010 uhradené: 
• kapitálové výdavky vo výške 1 447 098,79 eura 
• výdavkové finančné operácie vo výške 1 485 963,38 eura 

Použitím časti prebytku bežného rozpočtu na úhradu kapitálových výdavkov a výdavkových 
finančných operácií je zostatok prebytku bežného rozpočtu vo výške 381 380,36 eura, ktorý je 
v zmysle §16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zdrojom rezervného 
fondu, prípadne ďalších fondov. 
Vo výsledku hospodárenia sú aj nepoužité zostatky príjmov rozpočtových organizácií vo výške 
191 291,27 eura, z toho: 

• školy a školské zariadenia 168 193,91 eura 
• Zariadenie pre seniorov 23 097,36 eura 
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Príjmy rozpočtových organizácií sú používané výhradne na úhradu prevádzkových výdavkov týchto 
organizácií. Prostriedky rezervného fondu je možné použiť len na kapitálové výdavky, preto je 
navrhované, aby finančné prostriedky pridelené do rezervného fondu z výsledku hospodárenia za rok 
2010 vo výške zostatku príjmov rozpočtových organizácií boli zaradené do rozpočtu 2011 na 
financovanie kapitálových výdavkov v roku 2011 a bežné príjmy rozpočtu 2011 rozpočtované na 
financovanie kapitálových výdavkov boli vo výške zostatku príjmov rozpočtových organizácií použité 
na bežné výdavky škôl a školských zariadení vo výške 168 193,91 eura a na bežné výdavky Zariadenia 
pre seniorov vo výške 23 097,36 eura, predovšetkým v súvislosti so zabezpečením rekonštrukcie 
kuchyne Zariadenia pre seniorov. 
Rovnako vo výsledku hospodárenia za rok 2010 sú finančné prostriedky vo výške 148 276,05 eura 
získané ako poistné plnenie za zhorenú stavbu IMPAKA pri ZŠ Atómovej. Mesto Trnava odpredalo 
stavbu a pozemky v roku 2008 spoločnosti VUJE a. s.. Zápis pozemkov do katastra nehnuteľností bol 
uskutočnený 12.6.2008. Stavba, keďže nemala súpisné číslo, mala byť na základe kúpnej zmluvy 
odovzdaná a prevzatá osobitným protokolom. Stavba však 15.6.2008 zhorela a protokol o odovzdaní 
a prevzatí zhoreniska bol podpísaný 1.7.2008. 
Spoločnosť VUJE a.s. zabezpečila likvidáciu zhoreniska aMZ na svojom zasadnutí 15.2.2011 
schválilo uznesením č.25/2011 uzatvorenie dohody o urovnaní, na základe ktorej mesto uhradí 
spoločnosti VUJE a.s. preukázané náklady na zabezpečenie likvidácie zhoreniska vo výške 55 107,75 
eura. Vzhľadom k tomu, že v rozpočte 2011 nie sú rozpočtované zdroje na takýto výdavok a rezervný 
fond je možné použiť len na kapitálové výdavky, je navrhované rovnaké riešenie ako pri zostatku 
príjmov rozpočtových organizácií a to, aby finančné prostriedky pridelené do rezervného fondu 
z výsledku hospodárenia za rok 2010 vo výške MZ schválenej úhrady 55 107,75 eura boli zaradené do 
rozpočtu 2011 na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2011 a bežné príjmy rozpočtu 2011 
rozpočtované na financovanie kapitálových výdavkov boli vo výške 55 107,75 eura použité na úhradu 
preukázaných nákladov na zabezpečenie likvidácie zhoreniska. 

Plnenie kapitálového rozpočtu 

Kapitálový rozpočet 2010 (v eurách) 

kapitálové príjmy 
kapitálové výdavky 

schodok kapitálového rozpočtu 
+ vylúčenie použitých zdrojov z finančných operácií 
-vylúčenie zostatkov nepoužitých účelových prostriedkov 

schodok kapitálového rozpočtu upravený 

rozpočet 

6 008 982 
13 279 093 

-7 270 111 
8 606 425 

0 

1 336 314 

skutočnosť 

5 416 699,83 
10 857 563,33 

-5 440 863,50 
4 016 364,71 

22 600,00 

-1 447 098,79 

V kapitálovom rozpočte boli dosiahnuté príjmy vo výške 5 416 699,83 eura a realizované výdavky vo 
výške 10 857 563,33 eura. Schodok kapitálového rozpočtu bol 5 440 863,50 eura. 
O spôsobe úhrady schodku rozhodne v súlade s § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy mestské zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu mesta za 
rok 2010. 
Na úhradu schodku boli v súlade s § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách použité zdroje 
z prebytku bežného rozpočtu vo výške 1 447 098,79 eura a príjmové finančné operácie vo výške 
4 016 364,71 eura. 
Na použitie v roku 2011 zostávajú v kapitálovom rozpočte účelovo určené zdroje poskytnuté v roku 
2010 formou dotácie štátneho rozpočtu na financovanie kapitálových výdavkov v Zariadení pre 
seniorov vo výške 22 600 eur. 
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Plnenie rozpočtu finančných operácií 

Finančné operácie 2010 (v eurách) 

príjmové finančné operácie 
výdavkové finančné operácie 

prebytok finančných operácií 
-vylúčenie nepoužitých príjmových finančných operácií 

prebytok finančných operácií upravený 

rozpočet 

9 239 333 
1 485 963 

7 753 370 
0 

7 753 370 

skutočnosť 

4 693 798,19 
1485 963,38 

3 207 834,81 
44 525,79 

3 163 309,02 

V rámci príjmových finančných operácií boli použité finančné prostriedky: 
• zostatok účelovo určených zdrojov z roku 2009 603 033,69 eura 
• z fondu odmien 29 874,00 eur 
• rezervného fondu 1 305 563,82 eura 
• fondu rozvoja bývania 413 582,39 eura 
• z úverových zdrojov 2 297 218,50 eura 

Na použitie v roku 2011 zostali finančné prostriedky príjmových finančných operácií vo výške 
44 525,79 eura a to dotácia štátneho rozpočtu poskytnutá v roku 2009 na financovanie kapitálových 
výdavkov v Zariadení pre seniorov vo výške 22 600 eur a zostatok dotácie štátneho rozpočtu vo výške 
21 925,79 eura na výstavbu závodu PSA Pegueot Citroen. Tieto finančné prostriedky budú v súlade s 
§ 19 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy použité v roku 2011. 
Výdavkovými finančnými operáciami vo výške 1 485 963,38 eura boli realizované splátky istín 
návratných zdrojov financovania (úverov). 

Rekapitulácia plnenia rozpočtu 

rozpočet 2010 - rekapitulácia (v eurách) 

bežné príjmy 
bežné výdavky 

prebytok bežného rozpočtu 
kapitálové príjmy 
kapitálové výdavky 

schodok kapitálového rozpočtu 
príjmové finančné operácie 
výdavkové finančné operácie 

prebytok finančných operácií 

prebytok rozpočtu spolu 

- vylúčenie zostatkov nepoužitých účelových prostriedkov 
- vylúčenie nepoužitých príjmových finančných operácií 

prebytok rozpočtu upravený 

rozpočet 

33 880 475 
33 849 725 

30 750 
6 008 982 

13 279 093 

-7 270 111 
9 239 333 
1485 963 

7 753 370 

514 009 

511 346 
0 

2 663 

skutočnosť 

35 496 818,83 
32 259 650,59 

3 237 168,24 
5 416 699,83 

10 857 563,33 

-5 440 863,50 

4 693 798,19 
1 485 963,38 

3 207 834,81 

1 004 139,55 

578 233,40 
44 525,79 

381 380,36 

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2010 v rámci bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu 
a hospodárenia z finančných operácií je zostatok zdrojov vo výške 1 004 139,55 eura a predstavuje 
zostatok príjmov bežného rozpočtu vo výške 381 380,36 eura, ktoré je navrhované prideliť do 
rezervného fondu, zostatok účelovo určených bežných príjmov z roku 2010 na použitie v roku 2011 
vo výške 555 633,40 eura, zostatok účelovo určených kapitálových príjmov z roku 2010 na použitie 
v roku 2011 vo výške 22 600,00 eur a zostatok zdrojov z príjmových finančných operácií nepoužitých 
v roku 2010 na použitie v roku 2011 vo výške 44 525,79 eura. Tieto účelovo viazané zostatky 
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zdrojov v súlade s § 16 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy budú použité v roku 2011 prostredníctvom finančných operácií takto: 

v eurách 
1. Bežné príjmy 555 633,40 
vtom: 

dotácia MF SR 476 654,00 
Na základe uznesenia vlády SR č.724/2010 bola poskytnutá mestu Trnava dotácia na financovanie 
bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb. Mesto Trnava túto dotáciu v roku 
2010 nepoužilo a bola ponechaná na zmiernenie dopadu hospodárskej a ekonomickej krízy na 
hospodárenie mesta v roku 2011. Takýto postup umožňuje ustanovenie § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy-

dotácia MF SR 34 692,00 
Na základe uznesenia vlády SR č. 861/2010 bola poskytnutá mestu Trnava dotácia na financovanie 
bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií mesta. Dotácia bola získaná na základe 
spracovaného monitoringu implementácie zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách mestom 
Trnava zo obdobie 1. polroka 2010. Vzhľadom k tomu, že finančné prostriedky boli mestu poukázané 
až v decembri, neboli v roku 2010 použité a boli ponechané na financovanie výdavkov v sociálnej 
oblasti v roku 2011. 

zostatok transferu na rodinné prídavky 1 568,57 
Od roku 2003 vystupuje mesto ako osobitný príjemca na prídavok na dieťa pre deti, ktoré vynechávajú 
Školskú dochádzku. 

zostatok príspevku pre školy - školné 42 718,83 
Je tu zostatok prostriedkov, ktoré zaplatili rodičia v roku 2010 za deti navštevujúce materské školy 
v súlade s § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a budú účelovo použité v roku 
2011. 

2. kapitálové príjmy 22 600,00 
vtom: 
transfer MF SR 22 600,00 
Transfer bol poskytnutý na financovanie kapitálových výdavkov Zariadenia pre seniorov v roku 2010. 
Finančné prostriedky z dotácie mali byť použité na financovanie rekonštrukcie kuchyne v Zariadení 
pre seniorov. Vzhľadom ktomu, že realizácia rekonštrukcie bola posunutá do roku 2011, budú aj tieto 
finančné prostriedky použité na tento účel v roku 2011. 

3. zostatok zdrojov z príjmových finančných operácií 44 525,79 
vtom: 

zostatok transferu zo ŠR SR 21 925,79 
Jedná sa o zostatok zdrojov na pokračovanie financovania projektu výstavby závodu PSA Peugeot 
Citroen. Finančné prostriedky v súlade s uzatvorenou zmluvou medzi Mestom Trnava a MH SR je 
možné použiť na odkupovanie pozemkov. Vzhľadom na pokračujúci súdny spor o neplatnosť 
vyvlastnenia časti pozemkov neboli finančné prostriedky dotácie v roku 2010 použité a zostávajú na 
financovanie projektu v roku 2011. 

transfer MF SR 22 600,00 
Transfer bol poskytnutý na financovanie kapitálových výdavkov Zariadenia pre seniorov v roku 2009. 
Finančné prostriedky z dotácie mali byť použité na financovanie rekonštrukcie kuchyne v Zariadení 
pre seniorov. Vzhľadom k tomu, že realizácia rekonštrukcia bola posunutá do roku 2011, budú aj tieto 
finančné prostriedky použité na tento účel v roku 2011. 
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v eurách 
4. Rozdelenie do fondov 381 380,36 

do rezervného fondu mesta Trnavy je navrhované prideliť zostatok prebytku bežného rozpočtu, 
ktorý v roku 2010 nebol použitý na financovanie schodku kapitálového rozpočtu, vo výške 
381 380,36 eura 
• v rámci prídelu do rezervného fondu je navrhované účelovo vyčleniť finančné prostriedky vo 

výške 246 399,02 eura na financovanie kapitálových výdavkov v rozpočte 2011, na financovanie 
ktorých boli rozpočtované finančné prostriedky bežného rozpočtu. Finančné prostriedky bežného 
rozpočtu 2011 vo výške 246 399,02 eura je navrhované použiť na financovanie bežných výdavkov 
v roku 2011 takto: 

> na financovanie bežných výdavkov škôl a školských zariadení 168 193,91 eura 
> na financovanie bežných výdavkov Zariadenia pre seniorov 23 097,36 eura 
> na úhradu preukázaných nákladov spoločnosti VUJE a.s. 

na zabezpečenie likvidácie zhoreniska 55 107,75 eura 

Hospodárenie príspevkových organizácií 

Mesto Trnava je zriaďovateľom troch príspevkových organizácií. Hospodárenie príspevkových 
organizácií je súčasťou záverečného účtu mesta ako prílohy č. 1,2 a 4. 

do rezervného fondu príspevkových organizácií zriadených mestom je na základe ich výsledkov 
hospodárenia za rok 2010 navrhovaný prídel v čiastke: 

Stredisko sociálnej starostlivosti z výsledku hospodárenia hlavnej činnosti 2 562,55 eura 

Správa kultúrnych a športových zariadení 11 408,50 eura 
vtom: 

• z výsledku hospodárenia hlavnej činnosti 7 339,35 eura 
• z výsledku hospodárenia podnikateľskej činnosti 4 069,15 eura 

Základná umelecká škola M. Sch. Trnavského 
z výsledku hospodárenia hlavnej činnosti 5 703,62 eura 
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Hospodárenie mimorozpočtových peňažných fondov 

Mesto Trnava má zriadené vlastné mimorozpočtové peňažné fondy - Rezervný fond, Fond rozvoja 
bývania, Fond združených prostriedkov, Fond na obnovu a údržbu mestských pamiatok, Fond Zdravé 
mesto a Fond odmien. 
Peňažné fondy sú vytvárané v súlade s § 15 zákona NR SR číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy. 
Hospodárenie v mimorozpočtových peňažných fondoch mesta Trnavy bolo v roku 2010 nasledovné: 

Rezervný fond 
Rezervný fond je tvorený povinne v zmysle zákona č. 583/04 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy z výsledku hospodárenia. Mesto Tmavá má pre tvorbu a použitie rezervného fondu 
zásady schválené mestským zastupiteľstvom. 
Úrokový výnos z finančných prostriedkov fondu bol pripisovaný na bežný účet mesta a je zahrnutý v 
príjmoch z finančného hospodárenia. 

Na základe uznesenia MZ č. 805/2010 k Záverečnému účtu mesta Trnavy za rok 2009 bol schválený 
prídel do rezervného fondu z výsledku hospodárenia mesta za rok 2009 vo výške 130 883,71 eura. 

V rozpočte mesta na rok 2010 bolo plánované použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 
5 246 766 eur na financovanie schodku kapitálového rozpočtu. V skutočnosti boli na financovanie 
schodku kapitálového rozpočtu v roku 2010 použité prostriedky rezervného fondu vo výške 
1 305 563,82 eura a boli z nich zaplatené tieto konkrétne kapitálové výdavky: 

v eurách 

rekonštrukcie chodníkov 163 261,12 
rekonštrukcie MK 349 677,61 
spevnené plochy pod kontajnery 121 807,75 
dostavba východnej vetvy mestského opevnenia na Michalskej ulici 75 446,91 
Hlavný vodovodný rad na Priemyselnej ulici a prípojky 65 557,18 
rekonštrukcia MK Cukrová 42 122,70 
rekonštrukcia MK Horné Bašty 49 669,99 
humanizácia OS A. Kubinu 46 721,47 
Cestná svetelná križovatka na Nitrianskej ulici 106 006,68 
Materská škola Limbová - detské ihrisko 55 831,19 
Základná škola Atómová - rekonštrukcia striech 49 464,65 
Základná škola Atómová - rekonštrukcia sociálnych zariadení 60 647,26 
parkovisko A. Kubinu 88 114,53 
Základná škola A. Kubinu - rekonštrukcia WC 31 234,78 
spolu: 1 305 563,82 

počiatočný stav fondu k 1.1.2010 5 956 993,56 
tvorba fondu: 

• prídel z výsledku hospodárenia 2009 130 883,71 

použitie fondu: 
• úhrada kapitálových výdavkov z rozpočtu 2010 1 305 563,82 

zostatok fondu k 31.12.2010 4 782 313,45 
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Z finančných prostriedkov v rezervnom fonde je už časť vo výške 1421284 eur schválená na 
financovanie kapitálových výdavkov v rozpočte 2011 a v návrhu uznesenia MZ k záverečnému účtu 
za rok 2010 je navrhované použitie rezervného fondu vo výške 541 752,02 eura a prídel do rezervného 
fondu z výsledku hospodárenia za rok 2010 vo výške 381380,36 eura. Disponibilný zostatok 
rezervného fondu na použitie je potom 3 200 657,79 eura. 

Fond združených prostriedkov 
Fond bol zriadený za účelom zabezpečenia finančných prostriedkov na uskutočňovanie spoločných 
investičných a neinvestičných akcií mesta a právnických a fyzických osôb. V roku 2010 mesto vo 
svojom fonde finančné prostriedky nezdružovalo. Úrokový výnos z finančných prostriedkov na účte 
fondu bol pripisovaný na bežný účet mesta a je zahrnutý v príjmoch z finančného hospodárenia. 

v eurách 

počiatočný stav fondu k 1.1.2010 2 003,78 
zostatok fondu k 31.12.2010 2 003,78 

Fond rozvoja bývania 
Fond rozvoja bývania je účelovým fondom mesta, z prostriedkov ktorého mesto financuje najmä 
obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infrastruktury. 
Zdrojom fondu rozvoja bývania boli predovšetkým finančné prostriedky z predaja obecných bytov 
vrátane súvisiacich pozemkov. Tvorba a použitie fondu je upravené zásadami schválenými mestským 
zastupiteľstvom. V súvislosti so zavedením akruálneho účtovníctva vo verejnej správe od 1. 1. 2008 
bol novelizovaný aj zákon č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v § 30, ktorým 
sa finančné prostriedky získané predajom bytov stávajú príjmom rozpočtu obce a nepoužité 
prostriedky sú zdrojom fondu rozvoja bývania. Dovtedy platná legislatíva smerovala finančné 
prostriedky z predaja bytov priamo do fondu rozvoja bývania. 
Finančné prostriedky získané z predaja bytov, domov, vrátane spoluvlastníckych podielov na 
pozemkoch pod bytovými domami, boli v roku 2010 vo výške 544 479,35 eura a sú uvedené 
v príjmoch z predaja majetku (II. 5 Výnosy z majetku mesta). Použité boli v roku 2010 na 
financovanie týchto kapitálových výdavkov : 

v eurách 

PD Nájomný bytový dom Coburgova 28 799,28 
rekonštrukcia verejného osvetlenia 72 939,80 
Obytný súbor Kočišské 8 330,00 
Parčík za Daňovým úradom 168 807,39 
Malometrážne byty pre mladé rodiny - Veterná 159 462,10 
parkovisko Golianova 39 888,90 
parkovisko Okružná 31955,97 
parkovisko Nerudova 34 295,91 
spolu: 544 479,35 

V rozpočte na rok 2010 bolo plánované použitie prostriedkov fondu vo výške 413 582 eur na 
financovanie kapitálových výdavkov, v skutočnosti boli použité finančné prostriedky vo výške 
413 582,39 eura. Úrokový výnos z finančných prostriedkov fondu bol pripisovaný na bežný účet 
mesta a je zahrnutý v príjmoch z finančného hospodárenia. 
Z prostriedkov fondu rozvoja bývania boli zaplatené tieto konkrétne kapitálové výdavky: 

v eurách 

humanizácia OS Linčianska 75 642,10 
rekonštrukcia ZŠ Gorkého 52 394,25 
revitalizácia Kamenný mlyn 17 419,54 
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v eurách 

rekonštrukcia ZŠ A. Kubinu - strechy 74 049,73 
stavebné úpravy požiarnej zbrojnice 67 644,37 
rekonštrukcia MŠ Limbová 126 432,40 
spolu: 413 582,39 

počiatočný stav fondu k 1.1.2010 413 582,39 
použitie fondu: 

• úhrada kapitálových výdavkov z rozpočtu 2010 413 582,39 

zostatok fondu k 31.12.2010 0,00 

Fond na obnovu a údržbu mestských pamiatok 
Fond bol zriadený uznesením MZ č. 282/96 ako účelový fond na financovanie obnovy a údržby 
mestských pamiatok. V roku 2010 nebolo vo fonde hospodařené. 
Úrokový výnos z finančných prostriedkov na účte fondu bol pripisovaný na bežný účet mesta a je 
zahrnutý v príjmoch z finančného hospodárenia. 

počiatočný stav fondu k 1.1. 2010 331,94 
zostatok fondu k 31.12.2010 331,94 

Fond Zdravé Mesto 
Uznesením MZ č.518/2001 bolo schválené zriadenie „Fondu Zdravé mesto" súčasne so zásadami jeho 
tvorby a použitia. Účelom zriadenia fondu bolo zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu 
„Plánu zdravia mesta Trnava", projektu „Zdravé mesto Trnava" a aktivity s tým súvisiace. V roku 
2010 neboli prostriedky fondu použité a úrokový výnos z finančných prostriedkov fondu bol 
pripisovaný na bežný účet mesta a je zahrnutý v príjmoch z finančného hospodárenia. 

počiatočný stav fondu k 1.1.2010 11 007,07 
zostatok fondu k 31.12.2010 11 007,07 

Fond odmien 
Uznesením MZ č.295/2004 bol zriadený Fond odmien a zásady jeho tvorby a použitia. Účelom 
vytvorenia fondu bolo zabezpečenie finančných prostriedkov na odmeňovanie zamestnancov 
v súvislosti so spracovávaním a realizáciou projektov financovaných z predvstupových fondov EÚ, 
štrukturálnych fondov EÚ, od ďalších donorov a z vlastných zdrojov mesta Trnava. V roku 2010 bolo 
plánované použiť z fondu odmien prostriedky vo výške 29 874 eur a v tejto výške boli aj skutočne 
použité v súlade s rozpočtom na rok 2010. Úrokový výnos z finančných prostriedkov fondu bol 
pripisovaný na bežný účet mesta a je zahrnutý v príjmoch z finančného hospodárenia. 

počiatočný stav fondu k 1.1.2010 30 014,36 
použitie fondu: 

• vyplatenie odmien z rozpočtu 2010 29 874,00 

zostatok fondu k 31.12.2010 140,36 
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PRÍJMY 

I 

1. 
2. 
I L 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
2.5^ 
2.6. 
2.7. 
2.8. 
2.9. 
3. 
4. 
5. 
6. 

II 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

m 

---

MIESTNE DANE Á POPLATKY 

Bežné príjmv 

Daň z nehnuteľností 
Dane za špecifické služby 
za užívanie verejného priestranstva 
za psa 
za nevýherné hracie prístroje 
za ubytovanie 
za znečisťovanie ovzdušia 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
za jadrové zariadenie 
za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti 
zo zrušených miestnych poplatkov 
Správne poplatky 
Poplatok za uloženie odpadu 
Pokuty 
Finančná náhrada za výrub stromov 

VÝNOSY Z MAJETKU MESTA 

Bežné príimv 

Nájomné 
Príjem z finančného hospodárenia 
Príjem zo skládky komunálneho odpadu 
Ostatné príjmy 

Kapitálové príjmy 

Príjem z predaja majetku 

PODIELOVÉ DANE 

Bežné príjmv 

Daň z príjmu fyzických osôb 
VLASTNE PRÍJMY SPOLU 

TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY 

Bežné príjmv 

ÚPSVaR - Menšie obecné služby 
ÚPSVaR - príspevky pre základné školy 
Fond sociálneho rozvoja - Komunitné centrum v Trnave 
Recyklačný fond - separovaný zber 
International Visegrad Fund - Trnavská brána 
EÚ - Regionálne inovačné centrum Trnava 
EÚ - Pro.motion 
EÚ - ERDC /Vedecko-výskumný klaster/ 
EU-ACCentrope 
EÚ - Autoplast 
EÚ - Interkulturálne vzdelávanie 
EÚ - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého 
EÚ - Rekultivácia skládky komunálneho odpadu Boleráz 
EÚ - Nákup čistiacej techniky miestnych komunikácií 
EÚ - Zavádzanie a rozvoj eGovermentu mesta 
ESF - Chránená dielňa 

Rozpočet 2010 
schválený 

9 485 761 

9 485 761 

5 483 660 
2 677 417 

33 108 
43 152 

3 000 
99 582 

1108 
2 000 000 

47 467 
450 000 

0 
783 068 
450 010 

85 000 

6 606 

4 651647 

3 851 647 

2 427 928 
315342 
800 000 
308 377 

800 000 

800 000 

11285 930 

11285 930 

11285 930 
25423338 

14 704107 

931 947 

19 750 
0 

28 070 
16 597 
12 000 
31350 

3 319 
4 315 

20 000 
To 000 

30500 
38949 
48 107 
14 582 
30 000 

0 

Rozpočet 2010 
upravený 

9 599 297 

9 599 297 

5 483 66Ô 
2 655 963 

28 780 
43 152 

3 000 
62 0001 

I 108 

2025 000 
42 923 

450 000 
0 

783 068 
585 000 

85 000 
6 606 

4 738458 

4 103 458 

2 178 083 
554 782 
944 000 
426 593 

635 000 

__635000 

U 285930 

11285 930 

11 285 930 
25623 685 

7 315311 

1 941 329 

_ 19 75Ö 
3 554 

23 700 
48 164 

"l2 0Ô0 

"o 
0 

2 101 
61 305 

0 

J 7 J 0 2 
3 146 

0 
0 

5 000 
2 833 

Plnenie 2010 

10 296 948 

10 296 948 

6 080 021 
2 751 930 

31618 
42 623 

3 055 
63 353 

1 116 
2 011447 

42 923 
555 762 

33 
708 286 
646 750 
108 901 

1060 

5 369112 

4 556 051 

2 463 249 
542 924 
944 273 
605 605 

813 061 

813 061 

11787-294 

11787 294 

11787 294 
27 453 354 

6514 098 

1 910 459 

7 265 
3 554 

15 680 
48 164 
12 000 

0 
0 
0 

57 986 
0 

17 102 
0 
0 
0 
0 

2 833 

% 
plnenia 

107,3% 

107,3% 

110,9% 

103,6% 

J0?$% 
98,8% 

101,8% 

102,2% 

100,7% 

99,3% 

100,0% 

123,5% 

. 
90,5% 

110,6% 

128,1% 

16,0% 

113,3% 

111,0% 

113,1% 

97,9% 

100,0% 

142,0% 

J28,0% 

128,0% 

104,4% 

104,4% 

104.4% 

107,1% 

89,0% 

98,4% 

36,8% 

100.0% 

66,2% 

100,0% 

100,0% 

. 

0,0% 

94,6% 

100.0% 

0,0% 

_ - ? ' 0 % 

100,0% 



2-3/1/15 

v eurách 

PRÍJMY 

- • - • • - — 

z 

V 

EU - ADHOC 
MF SR - Zariadenie pre seniorov v Trnave 
MK SR - Medzinárodná spevácka súťaž M. Schneidra-
Trnavského 
MPSVaR - Modernizácia materiálového vybavenia zariadenia 
pre seniorov v Trnave 
MF SR - refundácia výdavkov 2009 k sociálnym službám 
MV SR - havária Coburgova 
MK SR - Trnavský JAZZyk 
ŠR SR - na prevenciu kriminality 
MK SR - Trnavská brána 
MF SR - dotácia na bežné výdavky (uzn.vlády SR 260/2010) 
MF SR - dotácia na bežné výdavky (uzn.vlády SR 724/2010) 
MK SR - Projekt prezentácie Rotundy 
MF SR - transfer na sociálne služby 
MV SR - vojnové hroby 
Príspevok obce Zavar na spoločný stavebný úrad 
Obvodný úrad - parlamentné voľby 2010 
Obvodný úrad - komunálne voľby 2010 
Obvodný úrad - referendum 2010 
ÚPSVaR - príspevok na podporu regionálnej a miestnej 
zamestnanosti 
Granty na mestský ples 
Granty pre materské školy 
Grant na výsadbu ruží 
Grant}' - Medzinárodná spevácka súťaž M. Schneidra-
Trnavského 
Kapitálové príjmv 

MF SR - Zariadenie pre seniorov v Trnave 
MK SR - Projekt prezentácie Rotundy 
MVa RR SR pre Spojenú školu Beethovenova 
EÚ - Rekultivácia skládky komunálneho odpadu Boleráz 
EÚ - Rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov v Trnave 
EÚ - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Gorkého 
EÚ - Športové multifunkčné ihrisko ZŠ A. Kubinu 
EÚ - Zariadenie na zhodnocovanie odpadov 
EÚ - Revitalizaci a areálu Kamenný mlyn 
EÚ - Nákup čistiacej techniky miestnych komunikácií 
EÚ - Zavádzanie a rozvoj eGovermentu mesta 
EÚ - Mestský priemyselný a technologický park Trnava 
EÚ - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v 
obytných súboroch Prednádražie a Hlboká 
Environmentálny fond - Kompostáreň Trnava, obnova strojového 
parku 
Ekofond - Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho systému 
- radnica 
Príspevok z NadácieTrnava Trnavčanom na debarierizáciu 
Dazéna Zatvor 

TRANSFERY NA PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁV 

Bežné príjmv 

matrika 
školy 

Rozpočet 2010 
schválený 

0 
588492 

19 916 

16 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
q 

_ 0 
13 772 160 

q 
9 958 

0 
1 766 598 

886 895 
1 342 883 

39 833 
1 846 720 

633 797 
486 115 
970000 

5 087125 

218 201 

444 710 

39 325 

0 

5 972 301 

5 972 301 

67570 
5 665 638 

Rozpočet 2010 
upravený 

21243 
612 761 

8 000 

11 889 
20 796 
19 908 
2 000 
1000 

600 
398217 
476 654 

8 000 
34 692 

645 
1596 

46 541 
27 839 
14 241 

31324 
1466 
3 262 

_ q 

q 
5 373 982 

22 600 
_ _ __ 0 

10 000 
0 
0 

298 125 
0 
0 
q 
0 

_. 

4 988 663 

q 

0 
39 325 

15 269 

6 044 336 

6 044 336 

70 270 
5 743 061 

Plnenie 2010 

21243 
612 761 

8 000 

11 890 

M 20J796 
19 908 
2 000 
1000 

600 
398217 
476 654 

8 000 
34 692 

645 
1596 

46 541 
27 839 
Í l 2 4 ! 

31324 
1466 
3 262 

200 

3 000 

4 603 639 

22J500 
0 

10 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

~ \ 0 
4 555 770 

0 

0 

__ q 

15 269 

6 044 336 

6 044 336 

70 270 
5 743 06l| 

% 
plnenia 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

J 00,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

85,7% 

100,0% 

100,0% 

0,0% 

91,3% 

0,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100.0% 

100,0% 
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PRÍJMY 

YJL 

yiL 

školský úrad 
výchova a vzdelávanie detí MŠ 
stavebný úrad 
stavebný úrad Zavar 
špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové 
komunikácie Trnava 
špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové 
komunikácie Zavar 
agenda ŠFRB 
starostlivosť o životné prostredie 
hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR 

OSTATNÉPRÍSPEVKY A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO 
Bežné príjmv 

prídavky na deti 
príspevok na pomoc v hmotnej núdzi 
príspevok pre školy zo školného 

VLASTNÉ PRÍJMY RO _ _ _ _ £ „ . . . . . . „ _ . 

Bežné príjmv 

školy 
Zariadenie pre seniorov v Trnave 

PRÍJMY SPOLU 

bežné príjmy 
kapitálové příjmy 

Rozpočet 2010 
schválený 

37 090 
80 108 
61 001 

0 

3024 

0 
25 551 

9 866 
22 453 

195 953 
195 953 

8 298 
59 749 

127 906 

562 327 
562 327 

257 027 
305300 

46 858 026 
32 285 866 
14 572 160 

Rozpočet 2010 
upravený 

37 504 
84 667 
47 182 

1576 

3382 

115 
26 489 

7 740 
22350 

_172 590 
172 590 

10315 
34 369 

127 906 

733 535 
733 535 

387 275 
346 260 

39 889 457 
33 880 475 

6 008 982 

Plnenie 2010 

37 504 
84667 
47 182 

1576 

3 382 

115 
26 489 

7 740 
22 350 

159733 
159 733 

10 315 
34 369 

115 049 

741 998 
741 998 

393 111 
348 887 

40 913519 
35 496 819 

5 416 700 

% 
plnenia 

J 00,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

92,6% 

_ 92,6% 

100,0% 

100,0% 

89,9% 

101,2% 

101,2% 

101,5% 

100,8% 

102,6% 

104,8% 

90,1% 



2-3/1/17 

v eurách 

VÝDAVKY 

1 

2 

•tu 

l._ 

5 \ 

6 

7 

8 

9 

10 

11 j 

12 

13 

14 

15 

DOPRAVA 
bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 
bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

BYTOVÁ VÝSTAVBA 
bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

VEREJNÉ OSVETLENIE 
bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

ULIČNÝ MOBILIÁR 
bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

SLUŽBY 
bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 
bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

ŠKOLSTVO A VZDELÁVACÍ SYSTÉM 
bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

MLÁDEŽ A ŠPORT 
bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

KULTÚRA 
bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

VZŤAHY S VEREJNOSŤOU 
bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

BEZPEČNOSTNÝ SERVIS 

bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM 

bežné výdavky 
capitálové výdavky 

SPRÁVA MAJETKU A PRÁVNY SERVIS 
bežné výdavky 
ýapitálové výdavky 

Rozpočet 2010 
schválený 

4 093 920 

1 497 993 
2 595 927 

2 573 426 

1 058 768 
1 514 658 

6 711504 
2 393 701 
4 317 803 

191521 
25 551 

165 970 

999 775 
693 745 
306 030 

117 172 
117 172 

0 

1 527 796 

971 396 
556 400 

4105 106 

3 026 926 
1 078 180 

14057 223 
11 616 329 
2 440 894 

1 439 659 
1 234 950 

204 709 

665 027 

641 613 
23 414 

294 019 

290 719 
3 300 

37 510 
37510 

0 

1 770 276 

749 223 
1 021 053 

1 943 881 

1 523 281 
420 600 

Rozpočet 2010 
upravený 

4 986 800 

1 648 763 
3 338 037 

1 986 008 
1 107 352 

878 656 

3 266 405 

2 456 226 
810 179 

223 253 
26 489 

196 764 

1010469 
918 140 

92 329 

117 559 
117 559 

0 

1 116 095 
1 009 517 

106 578 

3 265 015 

3 193 429 
71 586 

13 368 255 

11 944 718 
1 423 537 

1 592 178 

1 370 120 
222 058 

827 951 
667 394 

160 557 

378 203 
370 268 

7 935 

37 510 
37 510 

0 

731 607 
731 607 

0 

2 659 941 
2 274 392 

385 549 

Plnenie 2010 

3 965 502 
1 464 286 
2 501216 

1 871 047 
1091 113 

779 934 

2 812 238 

2 437 188 
375 050 

223 080 
26 489 

196 591 

991 597 
913 659 

77 938 

115275 
115 275 

0 

1 094 067 
987 511 
106 556 

2 966 818 
2 895 232 

71586 

12 713 698 
11 666 365 

1 047 333 

1 481 036 

1 259 049 
221 987 

778 768 
621 102 
157 666 

346 239 
338 325 

7914 

36 083 

36 083 
0 

700 656 

700 656 
0 

2 302 306 

2 038 089 
264 217 

% plnenia 

79,5% 

88,8% 

74,9% 

94,2% 

98,5% 

88,8% 

86,1% 

99,2% 

46,3% 

99,9% 

100,0% 

99,9% 

98,1% 

99,5% 

__84,4% 

98,1% 

98,1% 

98,0% 

97,8% 

100,0% 

90,9% 

90,7% 

100,0% 

95,1% 

97,7% 

..„.ZW" 

93,0% 

91,9% 

100,0% 

94,1% 

93,1% 

98,2% 

91,5% 

91,4% 

99,7% 

96,2% 

96,2% 

95,8% 

95,8% 

86,6% 

89,6% 

68,5% 
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VÝDAVKY 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

ĽUDSKÉ ZDROJE 
bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

SPRÁVA ÚRADU A PREVÁDZKA BUDOV 

bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

MESTSKÝ GRANTOVÝ PROGRAM 
bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

MESTSKÁ POLÍCIA 
bežné výdavky 
kapitálové výdavky 
PODPORA MALÉHO A STREDNÉHO 
PODNIKANIA 
bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

ADMINISTRATÍVA 
bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

PROGRAMY SPOLU 

bežné výdavky 

kapitálové výdavky 

Rozpočet 2010 
schválený 

3 338 275 
3 338 275 

0 

481 629 

326 985 
154 644 

116 179 

116 179 
0 

1183 852 

1 163 603 
20 249 

5 461160 
144 375 

5 316 785 

625 695 
625 695 

51 734 605 

31 593 989 

20 140 616 

Rozpočet 2010 
upravený 

3 556 213 
3 556 213 

0 

569 341 
414 697 
154 644 

86 180 

86 180 
0 

1192 841 
1 178 941 

13 900 

5 545435 
128 651 

5 416 784 

611559 

611559 
0 

47 128 818 

33 849 725 

13 279 093 

Plnenie 2010 

3 434368 
3 434 368 

0 

450 798 
339 604 
111 194 

58 410 

58 410 
0 

1130 733 

1 116 833 
13 900 

5 041316 

116 835 
4 924 481 

603 179 

603 179 
0 

43117 214 

32 259 651 

10 857 563 

% plnenia 

96,6% 

96,6% 

79,2% 

81,9% 

71,9% 

67,8% 

67,8% 

94,8% 

94,7% 

100,0% 

90,9% 

90,8% 

90,9% 

98,6% 

98,6% 

91,5% 

95,3% 

81,8% 

FINANČNÉ OPERÁCIE 

I 

II 

Príjmové finančné operácie 

Prevody z fondov 
z rezervného fondu 
z fondu rozvoja bývania 
z fondu odmien 

Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov 
dotácie MF SR na financovanie bežných výdavkov 
dotácie MF SR na kapitálové výdavky Zariadenia pre 
seniorov v Trnave 
transferu na prídavky na deti 
príspevku zo Školného 
grantov pre MS 

vlastných príjmov Zariadenia pre seniorov v Trnave 
vlastných príjmov škôl 
transferu zo SR SR pre Invest Trnava s.r.o. 
grantu na projekt ERDC 
grantu pre MŠ na Okružnej ulici 

Prijaté úvery 
bankové úvery 
Výdavkové finančné operácie 
splátky istiny 

Rozpočet 2010 
schválený 

6 339 169 

3 436 839 
3 406 965 

0 
29 874 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

2 902 330 
2 902 330 
1 462 590 
1 462 590 

Rozpočet 2010 
upravený 

9 239 333 

5 690 222 
5 246 766 

413 582 
29 874 

646 781 
462 143 

22 600 
939 

26 350 
1 000 
2 173 

109 039 
21 146 

395 
996 

2 902 330 
2 902 330 
1 485 963 
1 485 963 

Plnenie 2010 

4 693 798 

1 749 020 
1 305 564 

413 582 
29 874 

647 560 
462 143 

22 600 
939 

26 350 
1 000 
2 173 

109 039 
21 925 

395 
996 

2 297 218 
2 297 218 
1 485 963 
1 485 963 

% plnenia 

50,8% 

30,7% 

24,9% 

100,0% 

100,0% 

100,1% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

103,7% 

100,0% 

100,0% 

79,2% 

79.2% 

100,0% 

100,0% 
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REKAPITULÁCIA 

Bežné príjmy 

Kapitálové príjmy 

Príjmy spolu 

Príjmové finančné operácie 

ZDROJE SPOLU 

Bežné výdavky 

Kapitálové výdavky 

Výdavky spolu 

Výdavkové finančné operácie 

POUŽITIE ZDROJOV SPOLU 

Saldo bežného rozpočtu 

Saldo kapitálového rozpočtu 

Saldo finančných operácií 

SALDO SPOLU 

Rozpočet 2010 
schválený 

32 285 866 

14 572 160 

46 858 026 

6 339 169 

53 197195 

31593 989 

20 140 616 

51 734 605 

1 462 590 

53 197 195 

691 877 

-5 568 456 

4 876 579 

0 

Rozpočet 2010 
upravený 

33 880 475 

6 008 982 

39 889 457 

9 239 333 

49 128 790 

33 849 725 

13 279 093 

47128 818 

1 485 963 

48 614 781 

30 750 

-7 270 111 

7 753 370 

514 009 

Plnenie 2010 

35 496 819 

5 416 700 

40 913 519 

4 693 798 

45 607 317 

32 259 651 

10 857 563 

43 117 214 

1 485 963 

44 603 177 

3 237 168 

-5 440 863 

3 207 835 

1 004 140 

% plnenia 

104,8% 

90.1% 

102,6% 

50,8% 

92,8% 

95,3% 

81.8% 

91,5% 

100.0% 

91,7% 



2-3/1/20 

Plnenie rozpočtu príjmov strana i 
za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010 &** ° 

Platná mena EUR (v EUR) 

Kód 

111 

111003 

121 
121001 

121002 

121003 

133 

133001 

133003 

133005 

133006 

133012 

133013 

133014 

139 

139002 

211 

211003 
211004 

212 

212002 

212003 

212004 

221 

221004 

222 

222003 
223 

223001 
223002 

Názov 

Dane z príjmov fyzickej osoby 

Výnos dane z príjmov poukázaný 
územnej samospráve 

Daň z nehnuteľností 
Z pozemkov 

Zo stavieb 

Z bytov a nebytových priestorov v 
bytovom dome 
Dane za Špecifické služby 

Za psa 
Za ncvýherné hracie prístroje 

Za vjazd motorovým vozidlom do 
historických častí miest 

Za ubytovanie 

Za užívanie verejného priestranstva 

Za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 
Za jadrové zariadenie 

Iné dane za tovary a služby 
Zo zrušených miestnych poplatkov 

Príjmy z podnikania 
Dividendy 

Iné príjmy z podnikania 
Príjmy z vlastníctva 

Z prenajatých pozemkov 

Z prenajatých budov,priestorov a 
objektov 
Z prenajatých 
strojov,prístrojov,zariadení,techniky a 
náradia 
Administratívne poplatky 

Ostatné poplatky 

Pokuty,penále a iné sankcie 

Za porušenie predpisov 

Poplatky a platby z nepriemyselného a 
náhodného predaja a služieb 

Za predaj výrobkov,tovarov a služieb 
Za jasle, materské školy a školské 
klub v detí 

Schválený 

11 285 930.00 

11285 930.00 

5 483 660.00 

1248 110.00 

4 016 471.00 

219 079.00 

3 126 319.00 

43 152.00 

3 000.00 
450 000.00 

99 582.00 

33 108.00 

2 450 010.00 

47 467.00 

0.00 

0.00 

265 560.00 
265 560.00 

0.00 

2 427 928.00 

447 048.00 
1 975 900.00 

4 980.00 

783 068.00 

783 068.00 

85 000.00 
85 000.00 

252 880.00 

124 974.00 

127 906.00 

Upravený 

11285 930.00 

11285 930.00 

5 483 660.00 

1 248 110.00 

4 016 471.00 

219 079.00 

3 239 855.00 

43 152.00 

3 000.00 

450 000.00 

62 000.00 

28 780.00 

2 610 000.00 

42 923.00 

0.00 

0.00 

505 000.00 

285 000.00 
220 000.00 

2 178 083.00 

482 848.00 

1 596 975.00 

98 260.00 

783 068.00 

783 068.00 

85 000.00 
85 000.00 

299 839.00 

171 933.00 

127 906.00 

Plnenie 

11787 294.09 

11787 294.09 

6 080 020.77 

0.00 
6 080 020.77 

0.00 

3 397 531.91 

42 622,76 

3 054,81 
555 762.34 

63 352.63 

31 618.44 
2 658 198.27 

42 922.66 

32.76 

32.76 

505 622.00 

285 622.00 
220 000.00 

2 463 249.38 

526 494.55 
1 836 485.03 

100 269.80 

708 285.72 

708 285.72 

108 901.05 

108 901.05 
288 302.20 

173 112.30 

115 049.90 

% pin. 

104.44 

104.44 

110.88 
0.00 

151.38 

0.00 

104.87 

98.77 

101.83 

123.50 

102.18 

109.86 

101.85 

100.00 

0.00 

0.00 

100.12 
100.22 

100.00 

113.09 

109.04 

115.00 

102.05 

90.45 

90.45 

128.12 
128.12 

96.15 

100.69 

89.95 



Strana. 2 

2-3/1/21 Dátum: 06.04.2011 

Platná mena EUR (v EUR) 

Kód 

223004 

229 

229005 

231 

233 

233001 
242 

243 
244 
292 

292006 

292008 

292012 
292017 

292027 

311 
312 
312001 

312007 

321 

322 
322001 
331 

331001 

331002 
341 

Názov 

Za prebytočný hnuteľný majetok 
Ďaľšie administratívne a iné poplatky a 
platby 
Za znečisťovanie ovzdušia 

Príjem z predaja kapitálových aktív 

Príjem z predaja pozemkov a 
nehmotných aktív 
Z predaja pozemkov 

Z vkladov 
Z účtov finančného hospodárenia 
Z termínovaných vkladov 

Ostatné príjmy 

Z náhrad z poistného plnenia 

Z odvodov z hazardných hier a iných 
podobných hier 

Z dobropisov 

Vratký 
Iné 

Granty 

Transfery v rámci verejnej správy 

Zo štátneho rozpočtu 

Z rozpočtu obce 
Granty 

Transfery v rámci verejnej správy 
Zo štátneho rozpočtu 
Bežné 

Od zahraničného subjektu iného ako 
medzinárodná organizácia 
Od medzinárodnej organizácie 

Prostriedky z rozpočtu Európskej Únie 
SPOLU 

Schválený 

0.00 

1 108.00 

1 108.00 

400 000.00 
400 000.00 

400 000.00 

19 782.00 

0.00 
30 000.00 

1 006 606.00 
0.00 

200 000.00 

0.00 

0.00 

806 606.00 

212 904.00 

6 692 660.00 
6 692 660.00 

0.00 

13 772 160.00 
0.00 
0.00 

12 000.00 

0.00 

12 000.00 

Upravený 

0.00 

1108.00 

1108.00 
402 080.00 

232 920.00 

232 920.00 

19 752.00 
30.00 

30 000.00 
1 253 430.00 

192.00 
200 000.00 

100 232,00 

2 400.00 
950 606.00 

12 874.00 

7 880 251.00 

7 878 655.00 
1 596.00 

352 719.00 
5 021 263.00 

5 021263.00 
86 959.00 

74 959.00 

12 000.00 

38 134.00 2 101.00 

46 295 699.00 39 155 922.00 

Plnenie 

140.00 

1 115.64 

1 115.64 

442 856.41 
370 204.62 

370 204.62 

1 528.09 

27.27 

35 745.98 
1 425 848.86 

148 855.16 

185 613.96 

128 551.50 

4 249.61 
958 578.63 

7 928.40 
7 859 746.37 

7 858 150.37 

1 596.00 

15 269.20 
4 588 369.60 

4 588 369.60 
83 640.41 

71 640.41 

12 000.00 

% pln. 

0.00 

100.69 

100.69 
110.14 
158.94 

158.94 

7.74 

90.90 
119.15 

113.76 
:*** ** 

92.81 

128.25 

177.07 

100.84 

61.58 

99.74 
99.74 

100.00 

4.33 

91.38 

91.38 
96.18 
95.57 

100.00 
0.00 ] 0.00 

40 171 520.73 102.59 



2-3/1/22 

Plnenie rozpočtu výdavkov strana i 
za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010 Dá[um:06.«uou 

Platná mena EUR (v EUR) 

Kód 

01.1.1= 
01.1.1.6 
611 

612 

614 

621 

625 

627 

631 

632 

633 

634 

635 

636 
637 

641 

642 

711 

712 

713 

717 

01.1.2= 
01.1.2 
637 

01.3.3= 
01.3.3 
611 

612 
614 

621 

625 
627 

632 

Názov 

Spolu za Výdavky verejnej správy 
Obce 
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, 
funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich 
náhrad 

Príplatky 

Odmeny 
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 

Poistné do Sociálnej poisťovne 

Príspevok do doplnkových dôchodkových 
poisťovní 

Cestovné náhrady 

Energie,voda a komunikácie 

Materiál 

Dopravné 

Rutinná a štandardná údržba 

Nájomné za nájom 

Služby 

Transfery v rámci verejnej správy 

Transfery jednotlivcom a neziskovým 
právnickým osobám 

Nákup pozemkov a nehmotných aktív 
Nákup budov,objektov alebo ich častí 

Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a 
náradia 

Realizácia stavieb a ich technického 
zhodnotenia 

Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť 
Finančná a rozpočtová oblasť 
Služby 

Spolu za Iné všeobecné služby 
Iné všeobecné služby 
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, 
funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich 
náhrad 

Príplatky 

Odmeny 
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 

Poistné do Sociálnej poisťovne 

Príspevok do doplnkových dôchodkových 
poisťovní 

Energie,voda a komunikácie 

Schválený 

7 726 240.00 

7 726 240.00 

2 332 547.00 

0.00 

41 864.00 

761 370.00 

6 646.00 

40 496.00 

3 484.00 

481 337.00 

118 662.00 

46 139.00 
600 654.00 

25 965.00 

1 633 216.00 

6 410.00 

31 153.00 

634 053.00 

0.00 

554 979.00 

407 265.00 

0.00 

0.00 

0.00 

67 570.00 

67 570.00 

20 000.00 

5 400.00 

0.00 

2 800.00 

36 120.00 

450.00 

0.00 

Upravený 

7 700 237.00 

7 700 237.00 

1 440 197.00 

587 705.00 

395 764.00 

223 548.00 

563 443.00 

40 496.00 

3 984.00 

572 968.00 

107 578.00 

48 229.00 

394 788.00 

42 941.00 

2 634 901.00 

463.00 

103 039.00 

64 239.00 

51 187.00 

10 209.00 

414 558.00 

25 069.00 

25 069.00 

25 069.00 

70 270.00 

70 270.00 

30 225.00 

7 536.00 

3 890.00 

4 269.00 

10 230.00 

771.00 

3 212.00 

Plnenie 

7 069 130.37 

7 069 130.37 

1 420 596.82 

582 786.30 

378 117.50 

222 135.93 

559 196.16 

33 582.60 

1 433.08 

520 734.02 

97 164.96 
41 818.41 

380 696.74 

33 688.83 

2 363 284.20 

457.56 

58 026.75 

32 967.25 

51 187.55 
10 132.02 

281 123.69 

25 069.65 

25 069.65 

25 069.65 

70 270.24 

70 270.24 

30 224.93 

7 536.33 

3 889.50 

4 268.60 

10 230.53 

770.66 

3 212.00 

% pln. 

91.80 

91.80 

98.64 

99.16 

95.54 

99.37 

99.25 

82.93 

35.97 

90.88 

90.32 
86.71 

96.43 

78.45 

89.69 
98.83 

56.32 

51.32 

100.00 

99.25 

67.81 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

99.99 

99.99 

100.01 

99.96 

100.00 



Slrana. 2 
Dátum: 06.04.2011 

2-3/1/23 
Platná mena EUR (v EUR) 

Kód 

633 

635 

636 

637 

01.7.0= 
01.7.0 
651 

02.2.0= 
02.2.0 
625 

632 

633 

635 

637 

03.1.0= 
03.1.0 
611 

612 

614 

621 

625 

627 

631 

632 

633 

634 

635 

636 

637 

642 

713 

714 

03.2.0= 
03.2.0 
625 

Názov 

Materiál 

Rutinná a š tandardná údržba 

Nájomné za nájom 

Služby 

Spolu za Transakcie verejného dlhu 
Transakcie verejného dlhu 
Splácanie úrokov v tuzemsku 

Spolu za Civilná ochrana 
Civilná ochrana 
Poistné do Sociálnej poisťovne 

Energie,voda a komunikácie 

Materiál 

Rutinná a Štandardná údržba 

Služby 

Spolu za Policajné služby 
Policajné služby 
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, 
funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich 
náhrad 

Príplatky 

Odmeny 

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 

Poistné do Sociálnej poisťovne 

Príspevok do doplnkových dôchodkových 
poisťovní 

Cestovné náhrady 

Energie,voda a komunikácie 

Materiál 

Dopravné 

Rutinná a š tandardná údržba 

Nájomné za nájom 

Služby 

Transfery jednotlivcom a neziskovým 
právnickým osobám 

Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a 
náradia 

Nákup dopravných prostriedkov všetkých 
druhov 

Spolu za Ochrana pred požiarmi 
Ochrana pred požiarmi 
Poistné do Sociálnej poisťovne 

Schválený 

0.00 

0.00 

0.00 

2 800.00 

508 464.00 

508 464.00 

508 464.00 

11 618.00 

1 1 6 1 8 . 0 0 

0.00 

1 200.00 

1 970.00 

8 448.00 

0.00 

1 183 852.00 

1 1 8 3 852.00 

391 190.00 

288 052.00 

12 413.00 

240 771.00 

0.00 

10 954.00 

3 319.00 

18 921.00 

44 148.00 

50 787.00 

6 572.00 

32 363.00 

59 463.00 

4 650.00 

3 652.00 

16 597.00 

2 5 892.00 

2 5 892.00 

0.00 

Upravený 

101.00 

420.00 

160.00 

9 456.00 

460 022.00 

460 022.00 

460 022.00 

9 518.00 

9 518.00 

0.00 

2 060.00 

220.00 

5 526.00 

1 712.00 

1 192 841.00 

1 192 841.00 

348 191.00 

255 075.00 

85 950.00 

68 702.00 

173 903.00 

10 993.00 

4 599.00 

16 557.00 

42 008.00 

57 071.00 

7 955.00 

36 913.00 

63 075.00 

7 949.00 

0.00 

13 900.00 

27 992.00 

27 992.00 

78.00 

Plnenie 

100.91 

420.00 

160.00 

9 456.78 

448 899.66 

448 899.66 

448 899.66 

8 466.48 

8 466.48 

14.57 

2 000.90 

212.24 

5 525.17 

713.60 

1 130 733.34 

1 130 733.34 

345 464.46 

229 830.57 

79 676.06 

64 306.49 

160 912.27 

7 665.05 

3 938.58 

15 692.15 

40 855.66 

56 724.64 

7 794.81 

36 883.80 

59 800.00 

7 288.80 

0.00 

13 900.00 

27 616.88 

27 616.88 

77.16 

% pln. 

99.91 

100.00 

100.00 

100.01 

97.58 

97.58 

97.58 

88.95 

88.95 

0.00 

97.13 

96.47 

99.98 

41.68 

94.79 

94.79 

99.22 

90.10 

92.70 

93.60 

92.53 

69.73 

85.64 

94.78 

97.26 

99.39 

97.99 

99.92 

94.81 

91.69 

0.00 

100.00 

98.66 

98.66 

98.92 



Strana 3 

Dátum: 06 04 2011 

2-3/1/24 
Platná mena EUR (v EUR) 

Kód 

632 

633 

634 

635 

637 

04.4.3= 
04.4.3 
631 

632 

635 

637 

716 

717 

04.5.1= 
04.5.1 
631 

633 

635 

636 

637 

644 

711 

716 

717 

04.5.1.2 
635 

716 

717 

04.7.3= 

04.7.3 

625 

633 

636 

637 
641 

Názov 

Energie,voda a komunikácie 

Materiál 
Dopravné 

Rutinná a štandardná údržba 

Služby 

Spolu za Výstavba 
Výstavba 
Cestovné náhrady 

Energie,voda a komunikácie 
Rutinná a štandardná údržba 

Služby 

Prípravná a projektová dokumentácia 

Realizácia stavieb a ich technického 
zhodnotenia 

Spolu za Cestná doprava 
Cestná doprava 
Cestovné náhrady 

Materiál 

Rutinná a štandardná údržba 

Nájomné za nájom 

Služby 
Transfery nefinančným subjektom a transfery 
príspevkovým organizáciám nezaradeným vo 
verejnej správe v registri vedenom Štatistickým 
úradom Slovenskej republiky 

Nákup pozemkov a nehmotných aktív 

Prípravná a projektová dokumentácia 

Realizácia stavieb a ich technického 
zhodnotenia 

Výstavba a oprava diaľnic a ciest 
Rutinná a štandardná údržba 
Prípravná a projektová dokumentácia 

Realizácia stavieb a ich technického 
zhodnotenia 

Spolu za Cestovný ruch 
Cestovný ruch 
Poistné do Sociálnej poisťovne 

Materiál 

Nájomné za nájom 

Služby 

Transfery v rámci verejnej správy 

Schválený 

4 250.00 

6 554.00 

2 365.00 

7 267.00 

5 456.00 

1 447 271.00 

1 447 271.00 

0.00 

0.00 

0.00 

44 160.00 
55 033.00 

1 348 078.00 

4 176 905.00 

3 163 240.00 

0.00 

31.00 

0.00 

0.00 

146 830.00 

863 042.00 

0.00 
352 996.00 

1 800 341.00 

1 013 665.00 

571 075.00 

6 639.00 

435 951.00 

58 135.00 

58 135.00 

0.00 

20 715.00 

300.00 

35 460.00 

1 660.00 

Upravený 

3 054.00 

2 765.00 

4 002.00 

9 276.00 

8 817.00 

942 958.00 

942 958.00 

2 013.00 

1 256.00 

1 491.00 

61 700.00 

44 453.00 

832 045.00 

5 106 205.00 

3 575 653.00 

1 050.00 

1 943.00 

8 015.00 

320.00 

162 093.00 

948 980.00 

12 258.00 

77 142.00 

2 363 852.00 

1 530 552.00 

623 347.00 

9 065.00 

898 140.00 

62 110.00 

62 110.00 

87.00 

21 199.00 

994.00 

39 790.00 

0.00 

Plnenie 

2 834.47 

2 612.19 
4 002.15 

9 275.19 

8 815.72 

831 190.15 

831190.15 

1 978.79 
829.67 

1 491.07 

48 065.86 

43 097.21 

735 727.55 

4 084 540.15 

2 561 463.62 

1 050.52 

1 677.43 

6 299.72 

310.00 

155 637.90 

773 020.00 

12 257.36 
62 043.89 

1 549 166.80 

1 523 076.53 

622 909.41 

9 049.95 

891 117.17 

61 241.74 

61241.74 

85.44 

21 190.72 

994.54 

38 931.04 

0.00 

% pln. 

92.81 

94.47 

100.00 

99.99 

99.99 

88.15 

88.15 

98.30 

66.06 

100.00 

77.90 

96.95 
88.42 

79.99 

71.64 

100.05 

86.33 
78.60 

96.88 

96.02 

81.46 

99.99 
80.43 
65.54 

99.51 

99.93 

99.83 

99.22 

98.60 

98.60 

98.21 

99.96 
100.05 

97.84 

0.00 



Strana 4 
2-3/1/25 Dátum: 0604 2011 

Platná mena EUR (v EUR) 

Kód 

642 

05.1.0= 
05.1.0 
633 

637 

716 

717 

05.6.0= 

05.6.0 

633 

635 

637 

716 

717 

06.1.0= 
06.1.0 
716 

717 

06.2.0= 
06.2.0 
611 

612 

614 
621 

625 

631 

632 

633 

634 

637 
641 

642 

Názov 

Transfery jednotlivcom a neziskovým 
právnickým osobám 

Spolu za Nakladanie s odpadmi 
Nakladanie s odpadmi 
Materiál 

Služby 

Prípravná a projektová dokumentácia 

Realizácia stavieb a ich technického 
zhodnotenia 

Spolu za Ochrana životného prostredia 
inde neklasifikovaná 
Ochrana životného prostredia inde 
neklasifikovaná 
Materiál 

Rutinná a štandardná údržba 

Služby 
Prípravná a projektová dokumentácia 

Realizácia stavieb a ich technického 
zhodnotenia 

Spolu za Rozvoj bývania 
Rozvoj bývania 
Prípravná a projektová dokumentácia 

Realizácia stavieb a ich technického 
zhodnotenia 

Spolu za Rozvoj obcí 
Rozvoj obcí 
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, 
funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich 
náhrad 

Príplatky 

Odmeny 

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 

Poistné do Sociálnej poisťovne 

Cestovné náhrady 

Energie,voda a komunikácie 

Materiál 

Dopravné 

Služby 
Transfery v rámci verejnej správy 

Transfery jednotlivcom a neziskovým 
právnickým osobám 

Schválený 

0.00 

7 351 504.00 

7 351 504.00 

1 659.00 

3 032 042.00 

13 000.00 

4 304 803.00 

973 918.00 

973 918.00 

12 700.00 

894 691.00 

29 011.00 

0.00 

37 516.00 

165 970.00 

165 970.00 

0.00 

165 970.00 

6 262 362.00 

6 262 362.00 

29 542.00 

0.00 

10 000.00 
0.00 

0.00 

0.00 

130.00 

2 500.00 

0.00 

277 355.00 
0.00 

19 905.00 

Upravený 

40.00 

3 844 718.00 

3 844 718.00 

1 659.00 

3 033 059.00 

197 000.00 

613 000.00 

1158 656.00 

1158 656.00 

12 990.00 

943 210.00 

36 482.00 

13 192.00 

152 782.00 

196 764.00 

196 764.00 

9 762.00 

187 002.00 

5 723 176.00 

5 723 176.00 

21811.00 

363.00 

5 976.00 
495.00 

1 889.00 

17.00 

4 927.00 

8 064.00 

26.00 

306 512.00 

1 000.00 

17 070.00 

Plnenie 

40.00 

3 390 453.34 

3 390 453.34 

1 650.00 
3 013 931.33 

7 300.17 

367 571.84 

1 153 602.36 

1 153 602.36 

12 990.14 

941 796.48 
35191.17 

13 060.00 
150 564.57 

196 591.38 

196 591.38 

9 591.40 

186 999.98 

5 193 705.46 

5 193 705.46 

4 576.85 

362.16 

5 976.00 

493.88 

1 626.78 

224.12 

4 853.81 

6 080.72 

25.31 

293 683.71 

1 000.00 

13 578.89 

% pln. 

100.00 

88.18 

88.18 

99.46 

99.37 
3.71 

59.96 

99.56 

99.56 

100.00 

99.85 

96.46 
99.00 

98.55 

99.91 

99.91 

98.25 

100.00 

90.75 

90.75 

20.98 

99.77 

100.00 
99.77 

86.12 

1318.35 

98.51 

75.41 

97.35 
95.81 

100.00 

79.55 
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Platná mena EUR (v EUR) 

Kód 

716 

717 

06.3.0= 
06.3.0 
717 

06.4.0= 
06.4.0 
632 

635 

717 

06.6.0= 

06.6.0 

632 

635 

637 

08.1.0= 
08.1.0 
633 

637 

641 

642 

644 

721 

08.2.0= 
08.2.0 
614 

625 

631 

632 

633 

634 

636 

Názov 

Prípravná a projektová dokumentácia 

Realizácia stavieb a ich technického 
zhodnotenia 

Spolu za Zásobovanie vodou 
Zásobovanie vodou 
Realizácia stavieb a ich technického 
zhodnotenia 

Spolu za Verejné osvetlenie 
Verejné osvetlenie 
Energie,voda a komunikácie 

Rutinná a š tandardná údržba 

Realizácia stavieb a ich technického 
zhodnotenia 

Spolu za Bývanie a občianska 
vybavenosť inde neklasifikované 
Bývanie a občianska vybavenosť inde 
neklasifikované 
Energie,voda a komunikácie 

Rutinná a Štandardná údržba 

Služby 

Spolu za Rekreačné a Športové služby 
Rekreačné a športové služby 
Materiál 

Služby 

Transfery v rámci verejnej správy 

Transfery jednotlivcom a neziskovým 
právnickým osobám 

Transfery nefinančným subjektom a transfery 
príspevkovým organizáciám nezaradeným vo 
verejnej správe v registri vedenom Štatistickým 
úradom Slovenskej republiky 

Transfery v rámci verejnej správy 

Spolu za Kultúrne služby 
Kultúrne služby 
Odmeny 

Poistné do Sociálnej poisťovne 

Cestovné náhrady 

Energie,voda a komunikácie 

Materiál 

Dopravné 

Nájomné za nájom 

Schválený 

11 460.00 

5 911470.00 

0.00 

0.00 

0.00 

999 775.00 

999 775.00 

395 000.00 

298 745.00 

306 030.00 

135 761.00 

135 761.00 

0.00 

113 853.00 

21 908.00 

1 439 659.00 

1 439 659.00 

14 500.00 

6 630.00 

1 164 320.00 

49 500.00 

0.00 

204 709.00 

9 6 8 973.00 

694 619.00 

0.00 

20 000.00 

10 000.00 

11 780.00 

280 341.00 

330.00 

3 160.00 

Upravený 

69 145.00 

5 285 881.00 

6 5 557.00 

65 557.00 

65 557.00 

1 010 469.00 

1 010 469.00 

608 395.00 

309 745.00 

92 329.00 

137 798.00 

137 798.00 

4 896.00 

109 344.00 

23 558.00 

1 550 348.00 

1 550 348.00 

0.00 

15 175.00 

1 303 970.00 

45 145.00 

600.00 

185 458.00 

888 640.00 

614 286.00 

5 615.00 

40.00 

11445.00 

0.00 

28 037.00 

7 535.00 

10 372.00 

Plnenie 

7 279.08 

4 853 944.15 

65 557.18 

65 557.18 

65 557.18 

991 596.37 

991 596.37 

603 826.29 

309 832.28 

77 937.80 

136 776.67 

136 776 .67 

4 894.59 

108 625.06 

23 257.02 

1 439 209.25 

1 439 209.25 

0.00 

12 228.87 

1 199 219.61 

41 770.00 

600.00 

185 390.77 

811 061.83 

541 890.21 

5 607.00 

73.12 

6 957.14 

0.00 

12 538.44 

7 494.33 

10 363.84 

% pln. 

10.53 

91.83 

100.00 

100.00 

100.00 

98.13 

98.13 

99.25 

100.03 

84.41 

99.26 

99.26 

99.97 

99.34 

98.72 

92.83 

92.83 

0.00 

80.59 

91.97 

92.52 

100.00 

99.96 

91.27 

88.21 

99.86 

182.80 

60.79 

0.00 

44.72 

99.46 

99.92 
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Platná mena EUR (v EUR) 

Kód 

637 

641 

642 

644 

08.2.0.9 

641 

721 

08.3.0= 

08.3.0 
625 
632 

633 

635 

636 

637 

641 

642 

644 

713 

08.4.0= 

08.4.0 
625 

632 

633 

635 

636 

637 

641 

642 

717 

Názov 

Služby 
Transfery v rámci verejnej správy 

Transfery jednotlivcom a neziskovým 
právnickým osobám 

Transfery nefinančným subjektom a transfery 
príspevkovým organizáciám nezaradeným vo 
verejnej správe v registri vedenom Štatistickým 
úradom Slovenskej republiky 

Ostatné kultúrne služby vrátane 
kultúrnych domov 
Transfery v rámci verejnej správy 

Transfery v rámci verejnej správy 

Spolu za Vysielače a vydavateľské 
služby 
Vysielače a vydavateľské služby 
Poistné do Sociálnej poisťovne 

Energie,voda a komunikácie 

Materiál 

Rutinná a štandardná údržba 

Nájomné za nájom 

Služby 
Transfery v rámci verejnej správy 

Transfery jednotlivcom a neziskovým 
právnickým osobám 

Transfery nefinančným subjektom a transfery 
príspevkovým organizáciám nezaradeným vo 
verejnej správe v registri vedenom Štatistickým 
úradom Slovenskej republiky 

Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a 
náradia 

Spolu za Náboženské a iné spoločenské 
služby 
Náboženské a iné spoločenské služby 
Poistné do Sociálnej poisťovne 

Energie,voda a komunikácie 

Materiál 

Rutinná a štandardná údržba 

Nájomné za nájom 

Služby 

Transfery v rámci verejnej správy 

Transfery jednotlivcom a neziskovým 
právnickým osobám 

Realizácia stavieb a ich technického 
zhodnotenia 

Schválený 

179 469.00 

3 000.00 

186 539.00 

0.00 

274 354.00 

271 354.00 

3 000.00 

106 825.00 

106 825.00 

0.00 

20.00 

330.00 

5 389.00 

0.00 

24 590.00 
0.00 

166.00 

73 030.00 

3 300.00 

116 301.00 

116 301.00 

0.00 

6 000.00 

2 650.00 

8 083.00 
400.00 

28 493.00 

19 975.00 

6 000.00 

44 700.00 

Upravený 

361 202.00 

18 850.00 

168 490.00 

2 700.00 

274 354.00 

264 754.00 

9 600.00 

161 563.00 

161 563.00 

65.00 

721.00 

44 507.00 

3 489.00 

184.00 

32 271.00 

1 660.00 

0.00 

73 030.00 

5 636.00 

247 557.00 

247 557.00 

39.00 

6 904.00 

5 053.00 

645.00 
400.00 

34 340.00 

89 198.00 

4 400.00 

106 578.00 

Plnenie 

339 130.34 

18 837.00 

138 189.00 

2 700.00 

269 171.62 

259 666.00 

9 505.62 

141 978.33 

141 978.33 

64.62 

721.87 

31 364.S6 
3 489.91 

183.75 

25 849.15 

1 660.00 

0.00 

73 030.00 

5 614.47 

245 451.04 

245 451.04 

39.10 

6 692.07 

4 512.99 

645.33 

312.48 
34 248.51 

88 114.56 

4 330.00 

106 556.00 

% pln. 

93.89 

99.93 

82.02 

100.00 

98.11 

98.08 
99.02 

87.88 

87.88 

99.42 

100.12 

70.47 

100.03 

99.86 

80.10 

100.00 

0.00 

100.00 

99.62 

99.15 

99.15 

100.26 

96.93 

89.31 

100.05 
78.12 

99.73 

98.79 
98.41 

99.98 
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Platná mena EUR (v EUR) 

Kód 

08.6.0= 

08.6.0 

625 
633 

636 
637 

642 

09.1.1= 
09.1.1.1 

611 

612 
614 

621 
625 

627 

631 

632 

633 
634 

635 

637 

641 

642 

713 

716 

717 

09.1.2= 
09.1.2.1 

631 
633 

635 

Názov 

Spolu za Rekreácia.kultúra a 
náboženstvo inde neklasifikované 
Rekreácia,kultúra a náboženstvo inde 
neklasifikované 
Poistné do Sociálnej poisťovne 

Materiál 
Nájomné za nájom 

Služby 

Transfery jednotlivcom a neziskovým 
právnickým osobám 

Spolu za Predškolská výchova 
Predškolská výchova s bežnou 
starostlivosťou 
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, 
funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich 
náhrad 

Príplatky 

Odmeny 

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 

Poistné do Sociálnej poisťovne 

Príspevok do doplnkových dôchodkových 
poisťovní 

Cestovné náhrady 

Energie,voda a komunikácie 

Materiál 
Dopravné 

Rutinná a štandardná údržba 

Služby 
Transfery v rámci verejnej správy 

Transfery jednotlivcom a neziskovým 
právnickým osobám 

Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a 
náradia 
Prípravná a projektová dokumentácia 

Realizácia stavieb a ich technického 
zhodnotenia 

Spolu za Základné vzdelanie 
Základné vzdelanie s bežnou 
starostlivosťou 
Cestovné náhrady 

Materiál 

Rutinná a štandardná údržba 

Schválený 

71 581.00 

71 581.00 

0.00 

1 990.00 

1 000.00 

9 510.00 

59 081.00 

3 388 608.00 

3 388 608.00 

1232 111.00 

101 888.00 

47 736.00 

138 174.00 

344 742.00 

0.00 

5 000.00 

394 560.00 
275 800.00 

3 164.00 

185 833.00 

97 104.00 
0.00 

243 496.00 

0.00 

3 000.00 

316 000.00 

2 650 364.00 

2 650 364.00 

5 900.00 

0.00 

47 000.00 

Upravený 

76 532.00 

76 532.00 

9.00 

2 120.00 

170.00 

10 877.00 

63 356.00 

3 088 728.00 

3 088 728.00 

1 075 297.00 

110 041.00 
47 049.00 

122 640.00 

299 183.00 

16 386.00 

1 289.00 

335 706.00 

216 931.00 

1 940.00 
179 397.00 

91 787.00 
24 365.00 

246 789.00 

24 500.00 

5 324.00 

290 104.00 

1 270 436.00 

1 270 436.00 

0.00 

866.00 

11339.00 

Plnenie 

72 973.10 

72 973.10 

8.98 
2 111.67 

128.90 

10 791.75 

59 931.80 

2 957 129.37 

2 957 129.37 

1 074 297.04 

110 040.86 

47 049.50 

122 640.16 

299 181.88 

16 385.78 

930.69 

334 704.87 

159 349.15 

1 938.50 

142 751.38 

88 714.47 

17 975.17 

246 788.51 

8 278.51 

5 155.56 

280 947.34 

909 296.90 

909 296.90 

0.00 

203.42 

11 337.78 

% pln. 

95.35 

95.35 

99.78 
99.61 

75.82 
99.22 

94.60 

95.74 

95.74 

99.91 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

72.20 

99.70 

73.46 
99.92 

79.57 

96.65 

73.77 

100.00 

33.79 

96.84 

96.84 

71.57 

71.57 

0.00 

23.49 

99.99 
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Platná mena EUR (v EUR) 

Kód 

637 

641 

642 

716 
717 

721 

09.5.0= 
09.5.0.1 
641 

642 

09.6.0= 
09.6.0.1 

611 

612 

614 

621 

625 
627 

633 

634 

635 

637 
642 

09.6.0.9 
642 

10.1.2= 

10.1.2 

642 

10.1.2.3 

Názov 

Služby 

Transfery v rámci verejnej správy 
Transfery jednotlivcom a neziskovým 
právnickým osobám 

Prípravná a projektová dokumentácia 

Realizácia stavieb a ich technického 
zhodnotenia 

Transfery v rámci verejnej správy 

Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie 
Zariadenia pre záujmové vzdelávanie 
Transfery v rámci verejnej správy 
Transfery jednotlivcom a neziskovým 
právnickým osobám 

Spolu za Služby v školstve 
Školské stravovanie v predškolských 
zariadeniach a základných školách 
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, 
funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich 
náhrad 

Príplatky 

Odmeny 
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 

Poistné do Sociálnej poisťovne 

Príspevok do doplnkových dôchodkových 
poisťovní 

Materiál 

Dopravné 

Rutinná a štandardná údržba 

Služby 
Transfery jednotlivcom a neziskovým 
právnickým osobám 

Zariadenia výchovnej prevencie 
Transfery jednotlivcom a neziskovým 
právnickým osobám 

Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné 
postihnutie 
Invalidita a ťažké zdravotné 
postihnutie 
Transfery jednotlivcom a neziskovým 
právnickým osobám 

Ďalšie sociálne služby - invalidita a 
tažké zdravotné postihnutie 

Schválený 

40 999.00 

295 519.00 

139 052.00 

93 000.00 

1 993 894.00 

35 000.00 

477 570.00 

477 570.00 

447 953.00 

29 617.00 

472 762.00 

447 500.00 

285 496.00 

14 217.00 

4 952.00 

30 466.00 

76 014.00 

0.00 

9 300.00 
500.00 

0.00 

8 956.00 

17 599.00 

25 262.00 

25 262.00 

442 463.00 

11 600.00 

11 600.00 

430 863.00 

Upravený 

3 146.00 

6 673.00 

153 269.00 

59 085.00 

1 026 200.00 

9 858.00 

537 333.00 

537 333.00 

494 122.00 

43 211.00 

486 599.00 

457 281.00 

262 880.00 

12 248.00 

9 697.00 

28 596.00 

70 186.00 

3 426.00 

24 815.00 

20.00 

11 000.00 
12 722.00 

21 691.00 

29 318.00 

29 318.00 

471 078.00 

11 000.00 

11 000.00 

460 078.00 

Plnenie 

0.00 

0.00 
153 268.94 

46 308.87 

698 177.89 

0.00 

537 333.00 

537 333.00 

494 122.00 

43 211.00 

481 792.07 

452 474.07 

262 880.30 

12 247.75 

9 697.00 

28 595.56 

70 186.40 

3 426.17 

24 433.09 
11.76 

8 501.99 

10 803.06 

21 690.99 

29 318.00 

29 318.00 

440 986.00 

10 795.00 

10 795.00 

430 191.00 

%pln. 
0.00 

0.00 

100.00 

78.38 
68.04 

0.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

99.01 

98.95 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

98.46 

58.80 

77.29 
84.92 

100.00 

100.00 

100.00 

93.61 

98.14 

98.14 

93.50 
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Platná mena EUR (v EUR) 

Kód 

641 

642 

10.2.0= 
10.2.0.1 
633 

641 
717 

721 

10.4.0= 
10.4.0.5 

637 

642 

10.7.0= 

10.7.0 

633 
637 

642 

10.7.0.1 

632 

633 
637 

642 

10.7.0.3 

611 

612 

621 

625 

632 

633 

637 

Názov 

Transfery v rámci verejnej správy 

Transfery jednotlivcom a neziskovým 
právnickým osobám 

Spolu za Staroba 
Zariadenia sociálnych služieb - staroba 
Materiál 

Transfery v rámci verejnej správy 

Realizácia stavieb a ich technického 
zhodnotenia 
Transfery v rámci verejnej správy 

Spolu za Rodina a deti 
Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia -
rodina a deti 
Služby 

Transfery jednotlivcom a neziskovým 
právnickým osobám 

Spolu za Sociálna pomoc občanom v 
hmotnej a sociálnej núdzi 
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a 
sociálnej núdzi 
Materiál 

Služby 

Transfery jednotlivcom a neziskovým 
právnickým osobám 

Dávky sociálnej pomoci - pomoc 
občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 
Energie,voda a komunikácie 

Materiál 

Služby 
Transfery jednotlivcom a neziskovým 
právnickým osobám 

Ďalšie sociálne služby - pomoc občanom 
v hmotnej a sociálnej núdzi 
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, 
funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich 
náhrad 

Príplatky 

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 

Poistné do Sociálnej poisťovne 

Energie,voda a komunikácie 

Materiál 

Služby 

SPOLU 

Schválený 

430 863.00 

0.00 

2 393 412.00 

2 393 412.00 

16 800.00 

1 298 432.00 

940 425.00 

137 755.00 

8 999.00 

8 999.00 

8 298.00 

701.00 

186 319.00 

59 749.00 

100.00 

52 649.00 

7 000.00 

88 000.00 

0.00 
0.00 

0.00 

88 000.00 

38 570.00 

33 070.00 

0.00 

400.00 

500.00 

1 100.00 

0.00 

3 500.00 

43 819 073.00 

Upravený Plnenie 

410 278.00 380 431.00 

49 800.00 

1 479 588.00 

1 479 588.00 

13 210.00 

1 394 792.00 

0.00 

71 586.00 

11 254.00 

11 254.00 

9 318.00 

1 936.00 

132 760.00 

9 035.00 

49.00 

2 109.00 

6 877.00 

82 930.00 

290.00 
10.00 

3 111.00 

79 519.00 

40 795.00 

29 679.00 

1 201.00 

468.00 

1 167.00 

1 168.00 

102.00 

7 010.00 

38 136 776.00 

49 760.00 

1313 233.77 

1 313 233.77 

13 209.77 

1228 438.11 

0.00 

71 585.89 

10 540.93 

10 540.93 

9 078.56 

1 462.37 

55 781.16 

9 037.05 

49.80 

2 109.90 

6 877.35 

34 336.64 

266.80 

8.60 

0.00 
34 061.24 

12 407.47 

3 601.08 

1 201.50 

467.25 

1 186.28 

1 022.40 

101.85 

4 827.11 

% pln. 

92.73 

99.92 

88.76 

88.76 

100.00 

88.07 

0.00 

100.00 

93.66 

93.66 

97.43 

75.54 

42.02 

100.02 

101.63 
100.04 

100.01 

41.40 

92.00 

86.00 

0.00 

42.83 

30.41 

12.13 

100.04 

99.84 

101.65 

87.53 

99.85 

68.86 

34 302 208.17J 89.95 
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Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií 
za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010 

Platná mena EUR (v EUR) 

Strana 1 
Datum 06 04 2011 

1 
Kód 

450 
510 

Názov 

Z ostatých finančných operácií 
Tuzemské úvery ,pôžičky a návratné 
finančné výpomoci 

SPOLU 

Schválený 

3 436 839.00 

2 902 330.00 

6 339 169.00 

Upravený 

6 337 003.00 

2 902 330.00 

9 239 333.00 

Plnenie 

2 396 579.69 

2 297 218.50 

4 693 798.19 

% plnJ 

37.82 

79.15 

50.80 

Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií 
za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010 

Platná mena EUR (v EUR) 

Strana: 1 

Datum- 06-04.201! 

Kód 

820 

Názov 

Splácanie istín 
SPOLU 

Schválený 

1 462 590.00 

1 462 590.00 

Upravený 

1 485 963.00 

1 485 963.00 

Plnenie 

1 485 963.38 

1 485 963.38 

% plni 

100.00 

100.00 
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v eurách 

Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 
schválený upravený Plnenie 2010 

HODNOTENIE PLNENIA PRÍJMOV 

I MIESTNE DANE 
A POPLATKY 

9 485 761 9 599 297 10 296 948 

9 485 761 

5 483 660 

1 248 110 
4 016471 

219 079 

9 599 297 

5 483 660 

1 248 110 
4 016471 

219 079 

10 296 948 

6 080 021 

/ 602 721 
4192 925 

284 375 

Bežné príjmy 

1. Daň z nehnuteľností 

• daň z pozemkov 
• daň zo stavieb 
• daň z bytov 

Rozpočet dane z nehnuteľností na rok 2010 predstavoval daň fyzických a právnických osôb, 
u ktorých bol predpoklad zaplatenia a nedoplatky po lehote splatnosti, u ktorých bol predpoklad 
vymoženia. Zostavený bol na základe vývoja príjmu dane z nehnuteľností v roku 2009. 
Plnenie dane z nehnuteľností k 31. 12. 2010 bolo 6 080 021 eur, čo je 111 % rozpočtu. Zo 
zaplatenej dane je 86 % od právnických a 14 % od fyzických osôb. 
Prekročenie rozpočtu súvisí s dobrou platobnou disciplínou daňovníkov a kontrolnou 
a vyhľadávacou činnosťou mesta aj s využitím údajov ortofotomapy, na základe ktorých bola daň 
vyrubená alebo dorubená. 

2. 

2.1 

Dane za špecifické služby 

Daň za užívanie verejného 
priestranstva 

2 677 417 

33 108 

2 655 963 

28 780 

2 751 930 

31618 

• umiestnenie predajných zariadení, 
technicko-zábavných zariadení 

• umiestnenie prenosných reklamných 
zariadení 

• rozkopávky zelene 
• rozkopávky komunikácií 
• umiestnenie stavebného materiálu, 

veľkokapacitných kontajnerov, lešenia 

2.2 Daň za psa 

2 324 

0 

7 000 
16 000 

7 784 

43 152 

2 937 

1000 

4 500 
3 343 

17 000 

43 152 

2 994 

901 

5 244 
4 717 

17 762 

42 623 

Na dani za psa bolo evidovaných 3 460 daňovníkov. Príjem na dani tvoria platby bežného roka a 
nedoplatky po lehote splatnosti, ktoré boli vymáhané výzvami na zaplatenie nedoplatku 
a v exekučnom konaní. 

2.3 Daň za nevýherné hracie prístroje 3 000 3 000 3 055 

Na dani za nevýherné hracie prístroje bolo evidovaných 12 daňovníkov. Príjem na dani predstavujú 
platby bežného roka. 

2.4 Daň za ubytovanie 99 582 62 000 63 353 

Na dani bolo evidovaných 48 daňovníkov. Príjem tvoria platby bežného roka. 



2-3/1/33 
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Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 p ] n e n i e 2QlQ 

schválený upravený 

2.5 Daň za znečisťovanie ovzdušia 1 108 1 108 1 116 

Daň za znečisťovanie ovzdušia je vyrubovaná prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania 
ovzdušia v zmysle VZN č. 320/2009. Výška vyrubeného poplatku prevádzkovateľovi malého 
zdroja znečisťovania ovzdušia závisí od spotreby paliva v danom roku. 

2.6 Poplatok za komunálne odpady 2 000 000 2 025 000 2 011447 
a drobné stavebné odpady 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je vyrubovaný v zmysle zákona 
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. Poplatok platí fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, 
právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 
obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania. 
Rozpočet bol v priebehu roka 2010 aktualizovaný, očakával sa zvýšený príjem z dôvodu spätného 
dorubovania poplatku, ktoré zákon umožňuje. Dorubovanie poplatku sa uplatňovalo voči 
poplatníkom, ktorí nesplnili svoju zákonom stanovenú povinnosť a obci neohlásili údaje, ktoré sú 
rozhodné pre správne stanovenie výšky poplatku. Uvedené kroky sa uplatňovali voči právnickým 
i fyzickým osobám. 
Konečný predpis miestneho poplatku na rok 2010 predstavoval čiastku 2 063 932 eur. Rozpočet 
bol postavený vo výške 2 025 000 eur, splnený bol na 99,33 %. 

2.7 Daň za jadrové zariadenie 47 467 42 923 42 923 

Na dani za jadrové zariadenie boli evidovaní 2 daňovníci. Na základe rozhodnutia Daňového 
riaditeľstva SR Trnava daňovníci uhradili daň za jadrové zariadenie v pomernej časti dane vo 
výške 21 461,33 eura z dôvodu, že sa nachádzajú v jednej oblasti ohrozenia. 

2.8 Daň za vjazd a zotrvanie motorového 450 000 450 000 555 762 
vozidla v historickej časti mesta 

Rozpočet bol splnený na 123,5 %. Vyšší príjem bol dosiahnutý zvýšeným počtom parkujúcich 
návštevníkov mesta a dôslednou kontrolnou činnosťou mestskej polície. 

2.9 Daň zo zrušených miestnych poplatkov 0 0 33 

V roku 2010 boli vymožené nedoplatky po lehote splatnosti zo zaniknutého poplatku z predaja 
alkoholických nápojov a tabakových výrobkov. 

3. Správne poplatky 783 068 783 068 708 286 

• za prevádzkovanie výherných prístrojov na 661 RR f) 661 RR f) SRQ 146 
území mesta 

Výška príjmov za licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov bola rozpočtovaná odhadom na 
základe počtu výherných prístrojov umiestnených na území mesta v roku 2009. V roku 2010 však 
došlo k poklesu umiestnených výherných prístrojov z pôvodných 417 kusov v roku 2009 na 384 
kusov umiestnených a prevádzkovaných na území mesta v roku 2010. Súčasne oproti roku 2009 
stúpol počet zmien licencií z dôvodu výmen a presunov výherných prístrojov. 

• za úkony stavebného úradu 30 000 30 000 33 759 
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Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 _. . _ft._ 
r . » , , ť , Plnenie2010 
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Správne poplatky za podanie žiadosti o stavebné povolenie, o dodatočné povolenie stavby, zmenu 
užívania stavby, vydanie kolaudačného rozhodnutia, výpis z archívnej knihy odboru stavebného 
a životného prostredia. 
• za osvedčovaciu činnosť (za overovanie 77 000 77 000 71R61 

podpisov) 
• za odpis úradných kníh, rodných listov 25 000 25 000 25 464 
• za rybárske lístky 9 000 9 400 9 391 
• ostatné správne poplatky vyberané v zmysle 11 IRR 17 7RR 76 46 ̂  

zákona č. 145/1995 Z. z. 
V ostatných správnych poplatkoch sú zahrnuté správne poplatky za povolenie na zvláštne užívanie 
miestnej komunikácie, povolenie uzávierky miestnej komunikácie, povolenie zjazdu z miestnej 
komunikácie, za potvrdenie o pobyte, delegačné listy na sobáš, vydanie rodného, sobášneho 
a úmrtného listu. 

4. Poplatok za uloženie odpadu 450 010 585 000 646 750 

Poplatok za uloženie odpadu vyberá spoločnosť .A.S.A. Trnava s.r.o. v zmysle zákona č. 17/2004 
Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov za odpad uložený na skládku odpadu na Zavarskej ceste v 
Trnave, ktorej vlastníkom je mesto Trnava. V zmysle § 4, písm. 3 uvedeného zákona sú príjmy 
z poplatkov za uloženie odpadov na skládku príjmom rozpočtu obce, v ktorej katastrálnom území 
sa skládka nachádza. Výška príjmu z poplatku za uloženie odpadu je priamo úmerná množstvu 
a druhu ukladaného odpadu na skládke. 
V priebehu roka 2010 bolo na skládke odpadov Trnava - Zavarská cesta uložené väčšie množstvo 
odpadu ako bol predpoklad. V porovnaní s rokom 2009 to bolo o 15,7 % odpadov viac (v roku 
2009 uložených 96 720 ton odpadov, v roku 2010 111895 ton odpadov). Nárast množstva 
uloženého odpadu bol spôsobený zvýšenou stavebnou a podnikateľskou činnosťou v meste Trnava 
a jeho okolí. 

5. Pokuty 85 000 85 000 108 901 

• pokuty vybrané mestskou políciou 83 444 
• pokuty vybrané mestským úradom 16 349 

v tom: 
o odborom stavebným a životného prostredia 15 442 
o odborom dopravy a komunálnych služieb 890 
o odborom sociálnym 17 

• pokuty uložené obvodným úradom 4 380 
Tieto pokuty v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. ukladá Obvodný úrad v Trnave a úhrady sú 
príjmom rozpočtu mesta. 
• úroky z omeškania platieb nájomného 4182 
• zmluvná pokuta 546 
Vyrubená a uhradená bola zmluvná pokuta za neodstránenie exteriérového sedenia po skončení 
doby nájmu podľa uzavretej nájomnej zmluvy. 

6. Finančná náhrada za výrub 6 606 6 606 1060 
stromov 

Finančná náhrada je ukladaná v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny. V roku 2010 bola 
vyrubená finančná náhrada za výrub drevín v sume 1 885 eur, uhradených bolo 1 060 eur. Nakoľko 
v roku 2010 bolo prijatých menej žiadostí na výrub drevín, ktoré umožňovali vyrubenie finančnej 
náhrady, je suma uložených finančných náhrad nižšia ako bol predpoklad. 
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Rozpočet 2010 
schválený 

v eurách 
Rozpočet 2010 

upravený 
Plnenie 2010 

n VÝNOSY Z MAJETKU MESTA 4 651 647 4 738 458 5 369 112 

Bežné príjmy 

1. Nájomné 

3 851 647 

2 427 928 

4 103 458 

2 178 083 

4 556 051 

2 463 249 

75 100 75 100 66 531 • nájomné za pozemky pod predajnými 
stánkami 

• nájomné za ostatné pozemky 201000 201000 237 646 
• nájomné za byty a za nebytové priestory 1 975 900 1 686 975 1 926 861 
Príjem z nájomného je rozpočtovaný 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 pozemkov na 
záhrady, ďalej príjem z prenájmu bytov a nebytových objektov v správe TT-KOMFORT s.r.o.. 
Nižší príjem za prenájom pozemkov pod predajnými stánkami bol spôsobený najmä platobnou 
nedisciplinovanosťou jednotlivých nájomníkov. Po výzvach na úhradu dlžného nájomného 
nájomcovia pozemkov pod predajnými stánkami dlžné nájomné postupne uhrádzajú, resp. mesto 
uzatvorilo s nájomcami dohody o úhrade dlžnej sumy. 
Správca na základe vývoja v priebehu roka 2010 aktualizoval príjem z prenájmu bytov a 
nebytových priestorov. Túto aktualizáciu u príjmu z prenájmu nebytových priestorov odôvodnil 
najmä odchodom nájomníkov z prenajatých priestorov a zvýšením počtu neobsadených priestorov, 
u príjmu z prenájmu bytov správca na základe skúseností uvažoval s cca 90 % príjmom 
z vyrubeného nájomného. 
Príjmy za prenájom bytov a nebytových priestorov nakoniec dosiahli takmer pôvodne 
rozpočtovanú výšku, a to hlavne v dôsledku zlepšenia platobnej disciplíny niektorých nájomcov a 
úhradou nedoplatkov na nájomnom. 

• nájomné za exteriérové sedenia 24 895 24 895 34 874 
Príjem predstavuje finančné plnenie, ktoré platia prevádzkovatelia za zriadenie a prevádzkovanie 
exteriérového sedenia na pozemkoch vo vlastníctve mesta na základe nájomnej zmluvy. Výška 
príjmu bola rozpočtovaná odhadom podľa trendu vývoja v predchádzajúcom kalendárnom roku. 
Výška finančného plnenia je závislá od počtu žiadateľov, počtu dní prevádzkovania exteriérových 
sedení a veľkosti plochy. V roku 2010 došlo k zvýšeniu počtu dní prevádzkovania z dôvodu 
priaznivých poveternostných podmienok, ako aj k zväčšeniu prenajatej plochy niektorých sedení. 

33 194 39 694 44 862 • za prenájom priestorov počas Vianočných 
trhov (VT) 

Príjem predstavuje finančné plnenie, ktoré platia predajcovia na Vianočných trhoch za prenájom 
plôch a predajných zariadení počas VT. V roku 2010 došlo uznesením MZ č. 854/2010 k zvýšeniu 
sadzieb nájomného, čo sa následne prejavilo vo zvýšených príjmoch. Vyúčtovanie VT 2010 bude 
predkladané na rokovanie MZ v apríli 2011. 

112 859 140 525 142 581 • za prenájom počas Tradičného trnavského 
jarmoku (TTJ) 

Príjem predstavuje finančné plnenie, ktoré platia predajcovia na tradičnom trnavskom jarmoku za 
prenájom plôch a predajných zariadení počas TTJ. V roku 2010 došlo uznesením MZ č. 852/2010 
k zvýšeniu sadzieb nájomného, čo sa následne prejavilo vo zvýšených príjmoch. Vyúčtovanie TTJ 
2010 bolo schválené uznesením MZ č. 44/2011 zo dňa 15. 2. 2011 v Správe o priebehu a konečnom 
zúčtovaní TTJ 2010. 
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schválený upravený 

• prenájmy strojov a zariadení 4 980 9 894 9 894 
Príjem za prenájom 2 nákladných áut a dotried'ovacej linky na separovaný zber. 

2. Príjem z finančného hospodárenia 315 342 554 782 542 924 

• podiel zo zisku spoločnosti A.S.A. Trnava 116 IRO 285 000 781677 
s.r.o. 

Valným zhromaždením spoločnosti .A.S.A. Trnava s.r.o. bolo schválené rozdelenie zisku 
spoločnosti za rok 2009. Podiel mesta na zisku bol 285 622 eur. 

• podiel zo zisku spoločnosti TT-KOMFORT 149 IRO 770 000 770 000 
s.r.o. 

Valným zhromaždením spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. bolo schválené rozdelenie zisku 
spoločnosti za rok 2009. Podiel mesta na zisku bol 220 000 eur. 

• úroky z účtov a viazaných vkladov 49 782 49 782 3 7 302 
Rozpočet nebol splnený z dôvodu nízkych úrokových sadzieb z viazaných vkladov. 

3. Príjem zo skládky komunálneho 800 000 944 000 944 273 
odpadu 

Príjem zo skládky komunálneho odpadu predstavuje finančné plnenie, ktoré odvádza spoločnosť 
.A.S.A. Trnava s.r.o., ako prevádzkovateľ skládky KO Trnava - Zavarská cesta mestu Trnava 
v zmysle zmluvných vzťahov. Výška finančného plnenia je priamo úmerná druhu a množstvu 
ukladaného odpadu na skládke. Finančné plnenie predstavuje návratnosť investícií, ktoré mesto 
Trnava vynaložilo na vybudovanie skládky odpadov. 

4. Ostatné príjmy 308 377 426 593 605 605 

• z kultúrnej činnosti 15 733 24 701 24 407 
Vstupné z koncertov, príjem za sprievodcovskú činnosť, z predaja propagačného materiálu. 

• odvod z hazardných hier 200 000 200 000 185 614 
V roku 2010 bolo evidovaných 25 prevádzkovateľov hazardných hier. Príjem na odvode 
z hazardných hier za rok 2010 tvorili preddavky odvodu za december 2009 a vyúčtovanie roku 
2009 vo výške 17 210 eur, mesačné preddavky odvodov z hazardných hier za obdobie L-XI. 2010 
vo výške 78 771 eur a odvod za technické zariadenie obsluhované hráčmi a videohry vo výške 
89 633 eur. Odvod je príjmom mesta v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Rozpočet na odvode z hazardných hier bol stanovený na základe skutočnosti roku 2009. Plnenie za 
I. polrok 2010 bolo vo výške 103 762 eur. Nakoľko toto plnenie v 1. polroku nenaznačovalo 
nesplnenie rozpočtu a tiež vzhľadom k tomu, že je ťažké predpokladať výšku príjmu na odvode 
z hazardných hier, nebol rozpočet v priebehu roka aktualizovaný. 

• úhrada nákladov za poskytované služby na 7 600 7 600 7 591 
autobusovej stanici 

Refundácia nákladov spojených sprevádzkovaním autobusovej stanice v zmysle zmluvy medzi 
mestom Trnava a SAD Trnava a.s. (elektrická energia, údržba verejného osvetlenia, údržba 
dopravného značenia, čistenie presklených prístreškov, čistenie vpustov, vývoj odpadu z malých 
smetných nádob, strojné čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií, údržba zelene). 
• z plesu mesta (vstupné) 26 555 21350 21350 
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• vecné bremeno za odplatu 1660 1660 860 
Príjmy v zmysle § 14 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za umiestnenie šácht na 
pozemkoch vo vlastníctve mesta. Rozpočet bol stanovený odhadom. 
• prenájom stánkov na akciu Dni zdravia 398 847 847 
• predaj prebytočného majetku 1660 70 140 
• príspevok obce Zavar na spoločný stavebný i SQ3 0 0 

úrad 
Položka je presunutá do časti IV Transfery, granty, príspevky. 
• príjem z TTJ 2010-za oznamy v fí _, » 

mestskom rozhlase 
• príjem z TTJ2010 - mýtne 0 
• ostatné príjmy: 53178 

o výrez z Technickej mapy mesta 
o sprístupnenie informácií 
o známky pre psov 
o súťažné podklady 
o úhrada nákladov za používanie chaty Jahodník 
o za spoločenské obrady 
o za orientačné čísla 
o odmena za plnenie zmluvy od poisťovne 
o náhrady škody 
o za predaj - Víno Tirnavia 
o účastnícky poplatok - spevácka súťaž 
o náhrada poistného plnenia 

Z toho suma 148 276,05 eura je náhrada za škodu spôsobenú požiarom v objekte IMPAKO, ZŠ 
Atómová. 

o vratký, dobropisy 
o vydanie predmetu úschovy 

Vrátenie sumy zloženej v súdnom spore. 
o uhradené súdne poplatky, trovy konania 
o vrátenie platieb z minulých rokov 
o vrátený preplatok na poistnom 
o sponzorské za odplatu (reklamu): 

o na mestský ples 
o na Dobrofest 
o na Trnavskú bránu 
o na Radničné hry 
o na futbalový turnaj mestských polícií 

o pohár primátora mesta 
o spevácka súťaž M. SchneidraTrnavského 
o TTJ 2010 

o za predaj vareného vína počas Vianočných trhov 
o príjem z katastrálneho úradu pre komisiu ROEP 
o za kovový odpad 
o predaj knihy Dejiny Trnavy 
o úhrada nákladov za materiálovo-technické 

zabezpečenie súťaže Zlatá krajina 
o výťažok z verejnej zbierky na charitu 
o účastnícky poplatok na Trnavské dni lásky, pokoja, 

porozumenia 
o úhrada trov pohrebu 
o ostatné príjmy 
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v eurách 
Rozpočet 2010 

upravený Plnenie 2010 

Kapitálové príjmy 

5. Príjem z predaja majetku 

800 000 

800 000 

635 000 

635 000 

predaj pozemkov pod schodmi v centrálnej mestskej zóne, uzn. MZ 671/2009, 
761,812/10 

rozdiel v hodnotách, zámena pozemkov na ul. Paulínska, MZ 675/09 
predaj pozemku nám. J. Herdu - splátka, MZ 641/09 
zámena pozemkov na ul. Orešianska - doplatok, MZ 738/09 
predaj pozemku pod trafostanicou ul. V. Clementisa, MZ 592/09 
predaj pozemku na ul. J. Hajdóczyho, splátka, MZ 640/09 
predaj časti pozemku ul. Zelenečská, MZ 815/10 
predaj záhradky v Kamennom mlyne, MZ 811/10 
predaj pozemku na ul. Tatranská, splátka, MZ 458/97 
predaj pozemku na ul. Tatranská, splátka, MZ 600/09 
predaj pozemkov v záhradkárskej osade Štrky, MZ 767/2010 
predaj pozemkov ul. Mikovíniho, Priemyselná, MZ 766, 840/2010 
predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku k nebytovému priestoru, ul. 
Hlavná, MZ 877/2010 
predaj rodinného domu na ul. Študentská č. 4, MZ 586/2009 
doplatok kúpnej ceny, predaj pozemkov na ul. Hviezdoslavova, MZ 896/2010 
predaj pozemku na ul. HornopotoČná, MZ 632/2009 
doplatok kúpnej ceny, predaj pozemku v Zavare, na ulici Poronda, MZ 
404/2008 

rozdiel v hodnotách, zámena pozemkov záhradkárska oblasť Štrky - skládka 
tuhého komunálneho odpadu Boleráz, MZ 830/2010 
predaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch pod bytovými domami 
odpredaj obecných bytov, nesplatené časti ceny bytu 
odpredaj hnuteľného majetku (dopravné prostriedky, zariadenie kotolne) 

813 061 

813 061 

1 800 

2 120 
3 000 
40 500 
300 

2 751 
300 

5 600 
2 828 
2 008 
5 840 

109 988 

5 154 

83 000 
48 762 
31620 

60 

1432 

23 141 
438 339 

4518 

in PODIELOVÉ DANE 11285 930 11285 930 11787 294 

Bežné príjmy 11285 930 11285 930 11 787 294 

• daň z príjmu fyzických osôb 11285 930 11285 930 11 787 294 
V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve bol mestu Trnava poukázaný podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb v sume 
11 787 294 eur. 

IV TRANSFERY, GRANTY A 
PRÍSPEVKY 

14 704 107 7 315 311 6 514 098 

Bežné príjmy 931 947 1 941 329 

19 750 19 750 

1 910 459 

7265 
• transfer od Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny na menšie obecné služby (MOS) 
Nižšie plnenie rozpočtu je spôsobené najmä tým, že úrad práce nemal k dispozícii požadovaný 
počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí môžu vykonávať aktivačné práce formou MOS. Je to 
spôsobené dikciou zákona, ktorá stanovuje podmienky, za ktorých môžu uchádzači o zamestnanie 
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schválený upravený 

vykonávať MOS, ako napr. hmotná núdza, dlhodobá evidencia atď. 

• príspevky z Úradu práce, sociálnych vecí a 0 3 554 3 554 
rodiny pre základné školy 

Finančné prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle Dohody o poskytnutí 
príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti pre ZŠ Nám. SUT 15 vo výške 893 eur, 
ZŠ K. Mahra v objeme 2 051 eur a v ZŠ Spartakovská vo výške 610 eur - príspevok na chránené 
dielne. 

• grant z Fondu sociálneho rozvoja na 28 070 23 700 15 680 
Komunitné centrum v Trnave 

Dňa 31. 3. 2010 mesto Trnava ukončilo projekt Komunitné centrum v Trnave, zameraný na 
podporu komunitnej sociálnej práce medzi obyvateľmi Coburgovej ulice. V roku 2010 boli podané 
celkom 3 žiadosti o platbu v celkovej sume 23 700 eur, preplatené do konca roka 2010 boli len dve 
žiadosti - č. 4 a č. 5. V roku 2011 je očakávané preplatenie poslednej žiadosti o platbu 
(žiadosť č. 6). 

• grant z Recyklačného fondu na separovaný 16597 48164 48164 
zber 

Mesto sa každoročne uchádza o grant za separáciu komodít. Skutočná výška grantu vychádza z 
objemu vyseparovaných komodít a zo spôsobu prepočtu, ktorý stanovuje Recyklačný fond. 

• grant z International Visegrad Fund na 12 000 12 000 12 000 
Trnavskú bránu 

Projekt bol schválený v sume 12 000 eur a finančné prostriedky boli poukázané na jeseň 2010. 

• grant z EÚ na Regionálne inovačné 31350 0 0 
centrum (RIC) Trnava 

Trnavský samosprávny kraj je gestorom projektu zakladania Regionálneho inovačného centra, 
ktorý je zámerom v rámci Inovačnej politiky SR na roky 2008 až 2010. Predmetný celonárodný 
projekt sa však napriek termínu rok 2010 k dnešnému dňu nespustil. Mesto Trnava ako krajské 
mesto je partnerom projektu. V prípade spustenia predmetného projektu vládou SR je predpoklad 
príjmu najskôr v roku 2011. 

• grant z EÚ na projekt Pro.motion 3 319 0 0 
Žiadosť o refundáciu výdavkov na projektové aktivity bola podaná v novembri 2010. Nakoľko 
proces kontroly trvá približne 3 - 6 mesiacov, už v rámci 3. aktualizácie došlo k vyradeniu príjmu 
z rozpočtu. Grant sa presúva do roku 2011. 

• grant z EÚ na projekt ERDC 4 315 2101 0 
Projekt bol ukončený k 31. 5. 2010. Následne v rámci spracovaného reportu mesto Trnava 
požiadalo o refundáciu výdavkov vo výške 2 101 eur, čo predstavuje rozdiel medzi schváleným 
grantom a poskytnutou zálohou vo výške 16 952 eur v roku 2008. Do konca roka 2010 neboli 
finančné prostriedky na účet mesta zaslané. 

• grant z programu cezhraničnej spolupráce 20 000 61305 57 986 
Slovensko-Rakúsko na projekt AC 
Centrope 

Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja bolo na základe 1. a 2. žiadosti o platbu poukázaných 
29 306 eur a na základe 3. žiadosti o platbu 25 232 eur. Zo štátneho rozpočtu SR bolo na projekt 
AC Centrope poukázaných 3 448 eur. 
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schválený upravený 
• grant z programu cezhraničnej spolupráce 10 000 0 0 

Slovensko - Česká republika na projekt Autoplast 
Vzhľadom k posunu vybavenia žiadosti o platbu č. 1 je predpoklad refundácie výdavkov v nej 
deklarovaných až v roku 2011. 

• grant z programu cezhraničnej spolupráce 30 500 17102 17102 
Slovensko - Rakúsko na projekt 
Interkul'turálne vzdelávanie 

V roku 2010 boli na základe žiadosti o platbu č. 1 zaslané na účet mesta Trnavy finančné 
prostriedky z účtu Lead partnera Dolnorakúska vláda a od hlavného slovenského partnera Mesta 
Senica. Ďalšie finančné prostriedky budú poukázané v nasledujúcich rokoch. 

• grant z EÚ na projekt Rekonštrukcia 38 949 3 146 0 
a modernizácia ZS Gorkého 

Začiatok realizácie aktivít projektu bol Dodatkom k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku posunutý na 07/2010. Prvá žiadosť o platbu bola následne odoslaná až v decembri 2010. 
Posúdenie a úhrada žiadosti o platbu trvá približne 3-4 mesiace. Príjem je očakávaný v roku 2011. 

• grant z EÚ na projekt Skládka odpadu 48107 0 0 
Boleráz - rekultivácia 

Projekt bol schválený, v júli 2010 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku. Termín ukončenia realizácie projektu bol posunutý na február 2012, príjem je 
očakávaný v rokoch 2011 a 2012. 

• grant z EÚ na projekt Zlepšenie kvality 14 582 0 0 
ovzdušia nákupom čistiacej techniky 
miestnych komunikácií 

Projekt bol schválený a v júni 2010 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku. Termín ukončenia realizácie projektu bol posunutý na marec 2011, príjem je preto 
plánovaný v roku 2011. 

• grant z EÚ na projekt Zavádzanie a rozvoj 30 000 5 000 0 
eGovermentu mesta 

Projekt sa v roku 2010 nezačal realizovať, hoci bol schválený. Do dnešného dňa neprišlo k podpisu 
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pretože Ministerstvo financií SR 
pozastavilo administratívny proces spracovania schválených žiadostí. V súčasnosti prebieha na 
ministerstve audit Najvyššieho kontrolného úradu SR, až na základe jeho záverov budú jasné 
ďalšie úlohy. 

• grant z Európskeho sociálneho fondu na 0 2 833 2 833 
projekt Chránená dielňa 

Na základe § 60 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov bol mestu poskytnutý príspevok na úhradu prevádzkových 
nákladov chránenej dielne a chráneného pracoviska. 

• grant na projekt ADHOC 0 21243 21243 
Získané finančné prostriedky predstavujú štátne kofínancovanie projektu za podané žiadosti 
o platbu č. 2 a 3. Pôvodne mali byť prostriedky refundované už v roku 2009. 
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• transfer z Ministerstva financií pre 588 492 612 761 612 761 
Zariadenie pre seniorov v Trnave 

Transfer na financovanie bežných výdavkov Zariadenia pre seniorov v Trnave. 

• grant z Ministerstva kultúry SR na 19 916 8 000 8 000 
Medzinárodnú spevácku súťaž M. 
Schneidra Trnavského 

Mesto požiadalo v roku 2010 o grant na spevácku súťaž M. Schneidra Trnavského. Ministerstvo 
kultúry SR schválilo a poukázalo grant vo výške 8 000 eur. 

• grant na projekt Modernizácia 16 000 11889 11890 
materiálového vybavenia Zariadenia pre 
seniorov v Trnave 

Bola uzatvorená zmluva o poskytnutí dotácie medzi mestom Trnava a Ministerstvom práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR a následne bol grant poukázaný na účet mesta. 

• grant z Ministerstva financií SR na 0 20 796 20 796 
refundáciu výdavkov 2009 k sociálnym 
službám 

Finančné prostriedky poskytlo Ministerstvo financií SR na refundovanie výdavkov spojených 
s aplikáciou zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách za rok 2009. 

• dotácia Ministerstva vnútra SR na haváriu 0 19 908 19 908 
bytového domu na Coburgovej ulici 

Na základe uznesenia vlády SR č. 56/2010 Ministerstvo vnútra SR poskytlo mestu Trnava 
finančné prostriedky ako refundáciu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami pri požiari 
bytového domu na Coburgovej ulici v roku 2009. 

• grant Ministerstva kultúry SR na Trnavský 0 2 000 2 000 
JAZZyk 

Na základe podanej žiadosti mesto získalo grant na akciu Trnavský JAZZyk vo výške 2 000 eur. 

• grant zo štátneho rozpočtu SR na o 1 OOfí 1 000 
prevenciu kriminality 

Na základe uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2010 na 
zabezpečenie úloh prevencie kriminality boli mestu poukázané finančné prostriedky vo výške 
1 000 eur. 

• grant Ministerstva kultúry SR na Trnavskú 0 600 600 
bránu 

Na základe podanej žiadosti bol mestu poukázaný grant na akciu Trnavská brána v sume 600 eur. 

• dotácia Ministerstva financií SR na bežné 0 398 217 398 217 
výdavky 

Na základe uznesenia vlády SR číslo 260/2010 bola mestu poukázaná dotácia z titulu výpadku 
dane z príjmov fyzických osôb na financovanie bežných výdavkov v roku 2010. 

• dotácia Ministerstva financií SR na bežné 0 476 654 476 654 
výdavky 

Na základe uznesenia vlády SR číslo 724/2010 bola mestu poskytnutá dotácia z titulu výpadku 
dane z príjmov fyzických osôb na financovanie bežných výdavkov. Dotácia bola poukázaná 
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v októbri 2010, mesto Trnava dotáciu v roku 2010 nepoužilo a bola ponechaná na zmiernenie 
dopadu hospodárskej a ekonomickej krízy na hospodárenie mesta v roku 2011. 

• grant z Ministerstva kultúry SR na Projekt 0 8 000 8 000 
prezentácie Rotundy 

Z Ministerstva kultúry SR z programu „Obnovme si svoj dom" mesto získalo grant vo výške 8 000 
eur, ktoré boli použité na financovanie Projektu prezentácie Rotundy. 

• transfer z Ministerstva financií SR na 0 34 692 34 692 
sociálne služby 

Na základe uznesenia vlády SR č. 724/2010 bola poskytnutá mestu Trnava dotácia na financovanie 
bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií mesta. Dotácia bola získaná na základe 
spracovaného monitoringu implementácie zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách mestom 
Trnava za obdobie 1. polroka 2010. Vzhľadom ktomu, že finančné prostriedky boli mestu 
poukázané až v decembri, neboli v roku 2010 použité a boli ponechané na financovanie výdavkov 
v sociálnej oblasti v roku 201L 

• grant Ministerstva vnútra SR na vojnové 0 645 645 
hroby 

Na starostlivosť o vojnové hroby bola mestu poukázaná suma 645 eur. 

• príspevok obce Zavar na spoločný stavebný 0 / 596 1 596 
úrad 

Príspevok, poukázaný obcou Zavar na bežné výdavky v zmysle zmluvy o spoločnom stavebnom 
úrade medzi mestom Trnava a obcou Zavar. 

• transfery z Obvodného úradu : 
o na parlamentné voľby 0 46 541 46 541 
o na komunálne voľby 0 27 839 27839 
o na referendum 0 14 241 14 241 

Refundácia výdavkov mesta na zabezpečenie parlamentných volieb, komunálnych volieb a 
referenda, ktoré sa konali v roku 2010. 

• príspevok na podporu regionálnej 0 31324 31324 
a miestnej zamestnanosti 

V súlade s § 50i zákona číslo 5/2004 Z. z. bol uzatvorený pracovný pomer s 12 uchádzačmi 
o zamestnanie. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny čiastočne refundoval výdavky na mzdy, 
poistné a stravné pre uchádzačov. 

• granty na mestský ples 0 1466 1466 
15. reprezentačný ples mesta Trnava bol podporený viacerými sponzormi, ktorí poukázali mestu 
sponzorské príspevky v celkovej sume 1 466 eur. 

• granty pre materské školy 0 3 262 3 262 
Finančné prostriedky boli poskytnuté na základe darovacích zmlúv Materskej škole V jame vo 
výškel 000 eur a Materskej škole K. Mahra vo výške 350 eur, ako účelové finančné prostriedky na 
nákup materiálu a hračiek. 
Ďalej bol materským školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava poskytnutý v zmysle 
Rámcovej sponzorskej - darovacej zmluvy medzi spol. s r.o. Boni Fructi a Mestom Trnava grant 
vo výške 1912 eur na nákup ovocia. 
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• grant na výsadbu ruží 0 0 200 
Mesto Trnava získalo grant od súkromnej spoločnosti na výsadbu ruží na území mesta Trnavy. 
Grant bol použitý na financovanie výsadby ruží v Ružovom parku. 

• granty na Medzinárodnú spevácku súťaž 0 0 3 000 
M. Schneidra - Trnavského 

Súťaž podporili finančnými grantmi Nadácia Academia Nova a Hudobný fond Bratislava. 

Kapitálové príjmy 13 772160 5 373 982 4 603 639 

• transfer Ministerstva financií SR pre 0 22 600 22 600 
Zariadenie pre seniorov v Trnave 

Transfer Ministerstva financií SR, účelovo určený na kapitálové výdavky zariadenia sociálnych 
služieb. V roku 2010 nebol použitý a bol ponechaný do roku 2011 na financovanie rekonštrukcie 
kuchyne. 

• grant z Ministerstva kultúry SR na projekt 9 958 0 0 
Prezentácia Rotundy 

Grant bol presunutý do bežného rozpočtu. 

• grant z Ministerstva výstavby 0 10 000 10 000 
a regionálneho rozvoja SR pre Spojenú 
školu Beethovenova 

Grant z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja bol prijatý v roku 2010 s účelovým určením 
na rekonštrukciu strechy budovy školy na Haulíkovej ulici. 

• grant z EÚ na projekt Skládka odpadu j 766 59R n o 
Boleráz - rekultivácia 

Projekt bol schválený. Grantové prostriedky by mali byť poukázané v rokoch 2011 až 2012. 

• grant z EÚ na projekt Zariadenie pre 886 895 0 0 
seniorov v Trnave, ul. T. Vansovej — 
rekonštrukcia, modernizácia 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu nebola v roku 
2010 schválená, nakoľko v rámci odborného hodnotenia nedosiahla minimálnu bodovú hranicu 
skupiny hodnotiacich kritérií. 

• grant z EÚ na projekt Rekonštrukcia 1342 883 298125 0 
a modernizácia ZS Gorkého 

Začiatok realizácie aktivít projektu bol Dodatkom k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku posunutý na 07/2010. Prvá žiadosť o platbu bola následne odoslaná až v decembri 2010. 
Posúdenie a úhrada žiadosti o platbu trvá približne 3-4 mesiace. Príjem je očakávaný v roku 2011. 

• príspevok z Úradu vlády SR na projekt 39 833 0 0 
Športové multifunkčné ihrisko ZŠ A. Kubinu 

Projektová žiadosť nebola v roku 2010 schválená bez udania dôvodu. 

• grant z EÚ na projekt Zariadenie na 1846 720 0 0 
zhodnocovanie odpadov Trnava, 2. etapa 
výstavby 

Mesto Trnava požiadalo Ministerstvo životného prostredia SR o predĺženie termínu začatia 
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projektu z dôvodu posunu realizácie výstavby, nakoľko podmienky k schváleniu dokumentácie 
verejného obstarávania majú zdĺhavý proces a teda nevznikli žiadne nárokovateľné výdavky na 
refundáciu. Príjem je plánovaný v rozpočte 2011. 

• grant z EÚ na projekt Revitalizácia areálu 633 797 0 0 
Kamenný mlyn 

V roku 2010 nebola publikovaná výzva na podávanie projektov. 

• grant z EÚ na projekt Zlepšenie kvality 486115 0 0 
ovzdušia nákupom čistiacej techniky 
miestnych komunikácií 

Projekt bol schválený a v júni 2010 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku. Termín ukončenia realizácie projektu bol posunutý na marec 2011, príjem bol preto 
posunutý do rozpočtu 2011. 

• grant z EÚ na projekt Zavádzanie a rozvoj 970 000 0 0 
eGovermentu mesta 

Projekt sa v roku 2010 nezačal realizovať, hoci bol schválený. Do dnešného dňa neprišlo k podpisu 
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pretože Ministerstvo financií SR 
pozastavilo administratívny proces spracovania schválených žiadostí. V súčasnosti prebieha na 
ministerstve audit Najvyššieho kontrolného úradu SR, až na základe jeho záverov budú jasné 
ďalšie úlohy. 

• grant z EÚna Mestský priemyselný 5 087125 4 988 663 4 555 770 
a technologický park Trnava 

V priebehu roku 2010 boli na základe žiadostí o platbu za zrealizované práce november 2009 až 
september 2010 z Ministerstva hospodárstva SR uvoľnené finančné prostriedky, ktoré predstavujú 
95% preinvestovanej sumy všetkých oprávnených výdavkov za dané obdobie. 

• grant z EÚna projekt Rekonštrukcia 218 201 0 0 
a modernizácia verejného osvetlenia v obytných 
súboroch Prednádražie a Hlboká 

Projekt bol Ministerstvom hospodárstva SR schválený, v roku 2010 sa po podpise zmluvy 
uskutočnilo verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Príjem z grantu je posunutý do roku 2011. 

• grant z Environmentálneho fondu na projekt 444 710 0 0 
Kompostáreň Trnava - obnova strojového parku 

Projekt nebol v roku 2010 schválený, žiadosť bola opätovne podaná pre rok 2011. 

• grant z Ekofondu na projekt Rekonštrukcia 39325 39 325 0 
a modernizácia vykurovacieho systému — 
radnica Trnava 

Vzhľadom k tomu, že žiadosť o platbu bola odovzdaná v novembri 2010 a proces hodnotenia trvá 
dlhšie ako jeden mesiac, bude refundácia výdavkov projektu za rok 2010 zrealizovaná až v roku 
2011. 

• príspevok z Nadácie Trnava Trnavčanom 0 15 269 15 269 
na debarierizáciu bazéna Zatvor 

Príspevok bol poukázaný v 2. polroku a bol použitý na financovanie bazénového zdviháka. 
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V TRANSFERY NA PRENESENÝ 
VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY 

5 972 301 6 044 336 6 044 336 

Bežné príjmy 5 972 301 6 044 336 6 044 336 

matrika 
školy 
školský úrad 
výchova a vzdelávanie detí materských 
škôl 
stavebný úrad 
stavebný úrad Zavar 
špeciálny stavebný úrad pre miestne 
komunikácie a účelové komunikácie Trnava 
špeciálny stavebný úrad pre miestne 
komunikácie a účelové komunikácie Zavar 
agenda Štátneho fondu rozvoja bývania 
starostlivosť o životné prostredie 
hlásenie pobytu občanov a register 
obyvateľov SR 

67570 
5 665 638 

37 090 

80108 

61001 
0 

3 024 

0 

25 551 
9 866 

22 453 

70 270 
5 743 061 

37504 

84 667 

47182 
1 576 

3 382 

115 

26 489 
7 740 

22 350 

70 270 
5 743 061 

37504 

84 667 

47 182 
1 576 

3 382 

115 

26 489 
7 740 

22 350 

VI OSTATNE PRÍSPEVKY 
A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO 

195 953 172 590 159 733 

Bežné príjmy 195 953 

• prídavky na deti 8 298 
Prídavky na deti poskytnuté zo štátneho rozpočtu SR. 

172 590 

10 315 

• príspevok nápomoc v hmotnej núdzi 59 749 34 369 
Príspevok na pomoc v hmotnej núdzi poskytnutý zo štátneho rozpočtu SR. 

• príspevok zo školného 
Školné od rodičov detí materských škôl. 

127 906 127 906 

159 733 

10 315 

34 369 

115 049 

Vil VLASTNE PRÍJMY 
ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 

562 327 733 535 741 998 

Bežné príjmy 562 327 733 535 741 998 

Rozpočtové organizácie zriadené mestom mali v roku 2010 príjmy z prenájmu budov, priestorov, 
objektov, príjmy od klientov Zariadenia pre seniorov v Trnave, príjmy od iných subjektov ( 
granty), príjmy z prostriedkov od rodičov (školné a zápisné v školských kluboch, základnej 
umeleckej škole aCVČ Kalokagatia), príjmy zo zberných surovín, zo stravného od cudzích 
stravníkov, úroky z vkladov, náhrady poistného plnenia, dobropisy. 

• školy a školské zariadenia 257 027 387 275 393111 
• Zariadenie pre seniorov v Trnave 305 300 346 260 348 887 
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HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU 

Program DOPRAVA 4 093 920 4 986 800 3 965 502 

Zámer programu: 
-qvný systém t stužiaci životu mesta 

1.1 Podprogram 
MIESTNE KOMUNIKÁCIE 

3 190 282 3 977102 3 132 317 

Ciele podprogramu: 
L Zlepšiť plynulosť a priechodnosť dopravných prieťahov budovaním okružných križovatiek na 

štátnych cestách 
2. Pokračovať v budovaní parkovacích miest v obytných súboroch 
3. Udržiavať miestne komunikácie a ich súčasti 
4. Skvalitniť sieť dopravného značenia 

1. Merateľný ukazovateľ Počet novovybudovaných parkovacích miest 
Rok 2007 2008 2009 2010 
Plánovaná hodnota 115 138 60 240 
Skutočná hodnota 115 138 99 477 
Hodnotiaca správa: 
Uvedený počet parkovacích miest bol realizovaný v rámci programu Intenzifikácia statickej dopravy, z toho 
realizáciu 361 parkovacích miest zabezpečoval odbor investičný a 116 parkovacích miest realizoval odbor 
dopravy a komunálnych služieb. Cieľom plnenia programu bolo zlepšenie situácie s parkovaním, najmä v 
obytných súboroch mesta. Celkovo bolo rekonštruovaných a novopostavených 661 parkovacích miest. 

X Merateľný ukazovateľ 
Rok 

Plocha opravených miestnych komunikácií v m2 

" 2007 ~ "2008 2009 2010 
Plánovaná hodnota 3 500 3 300 3 600 4 000 
Skutočná hodnota 3 500 4 000 4250 6 100 
Hodnotiaca správa: 
V rámci bežnej údržby bolo na opravách a výtlkoch opravených 6 100 m2 mestských komunikácií. Zvýšený 
rozsah opráv zapríčinili nepriaznivé klimatické podmienky v zimnom období (väčší rozsah výtlkov ako 
v porovnateľnom období minulého roka) a tiež zhoršujúcim sa technickým stavom miestnych komunikácií. 

3. Merateľný ukazovateľ 
Rok 

Podiel novo osadených dopravných značiek 
"2007 2008 2009 ~ 2010 

Plánovaná hodnota 1% 1 % 1% 2% 
Skutočná hodnota 3% 4 % 2,6 % 4% 
Hodnotiaca správa: 
Na základe vydaných určení pre použitie trvalého dopravného značenia bol podiel novo osadených zvislých 
dopravných značiek 4 %. Nárast oproti plánovanému počtu bol daný zmenami v organizácii dopravy na 
križovatke ulíc Špačinská - Kukučínova, na sídlisku Prednádražie (Mozartova ul.) a doplnenie dopravného 
značenia na rekonštruovaných a novopostavených parkoviskách v rámci intenzifikácie statickej dopravy. 

1.1.1 Bežné výdavky 

1.1.1.1 Proj ekto vá dokumentácia 

594 355 

23 280 

651323 

18611 

643 358 

12 803 

• optimalizácia mestskej 
autobusovej dopravy v Trnave 10 000 10 000 4 525 
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V rámci projektu Optimalizácia mestskej autobusovej dopravy bola uhradená jeho ďalšia časť 
- Grafikon. Celkové čerpanie bolo v zmysle zmluvy o dielo vo výške 9 768 eur, ale časť výdavku 
vo výške 5 243 eur bola uhradená v rámci projektu Pro.motion (položka 1.3 Projekty - projekt 
Pro.motion) a bude refundovaná z grantových zdrojov. 

• dopravné prieskumy 6 640 321 0 
V roku 2010 neboli organizované žiadne dopravné prieskumy. 

• štúdie 0 1650 1650 
Z položky bolo uhradené vypracovanie Štúdie obslužnej komunikácie Trnava - Modranka juh ako 
územnoplánovací podklad pre umiestňovanie stavieb v území. 

• zmena organizácie dopravy - Tulipán 6 640 6 640 6 628 
Bola vypracovaná dopravno - inžinierska dokumentácia ako podklad pre zavedenie zmeny 
organizácie dopravy v lokalite Tulipán z dôvodu zvýšenia priepustnosti miestnych komunikácií 
v území, najmä v území Zelenečskej ulice. 

1.1.1.2 Oprava a údržba miestnych 43 8 299 548 615 548 197 
komunikácií 

• opravy miestnych komunikácií 237 702 311981 311981 
a parkovacích plôch 

Zvýšený výskyt poruchovosti na komunikáciách bol spôsobený ich súčasným konštrukčne -
technickým stavom a vplyvom pretrvávajúcich nepriaznivých poveternostných podmienok na 
začiatku roka. V roku 2010 boli zrealizované opravy nerovností, výtlkov, prepadov na miestnych 
komunikáciách a parkovacích plochách na uliciach: 
Andreja Žarnova, Starohájska, Šrobárova, Mikovíniho, Veterná, Kalinčiakova, Stromová, 
Olympijská, Šafárikova, Botanická, Mozartova, Kornela Mahra, Chovateľská, Gejzu Dusíka, 
Kamenná cesta, Halenárska, Zelenečská, Strojárenská, Nerudova, Priemyselná, Bulharská, Na 
hlinách, Cukrová, Dohnányho - Kollárova, Ľudová, Štefana Moyzesa, Bočná, Kalinčiakova, 
Murgašova, Kukučínova, Ľudová, Rudolfa Dilonga, Na hlinách - Špačinská, Legionárska, 
Čajkovského, Terézie Vansovej, J. G. Tajovského, Slovenská, Západná, Bradlanská, Ustianska, 
Šípová, Stredná, Sladovnická, Ružová, Markovičova, gen. Goliána, Kollárova, Bulharská, Jána 
Hajdóczyho, Komenského, Petra Pazmáňa, Štúrova, Juraja Fándlyho, Medziháj, Jasná, B. 
Nemcovej, Kapitulská, Sibírska, A. Sládkoviča, Bedřicha Smetanu, Horné Bašty, Konštantína 
Čulena, Stredná, Jána Bottu, Dedinská, Jarná, Žitná, Ulici parašutistov, Ludvíka van Beethovena, 
Botanická, Okružná, Veterná č. 28-30, Limbová, Mierová, Čajkovského č. 26-27, Vlárska č. 10, 
Jána Sambucusa č. 10, Trojičné námestie, Športová, Zavarská (.A.S.A. Trnava s.r.o.), Lipová, 
Veterná č. 36, Nerudova č. 5, Rajčurská, Diaľničná, Bosniacka, Pavla Mudroňa č. 4, Saleziánska, 
Vajslova, Hospodárska č. 24-28, Dolné Bašty, Školská, Veterná - Olympijská, Teodora Tekela, 
Juraja Slotu, Hlboká č. 11, Jána Hajdóczyho č.8, Štefana C. Parráka, Ostravská, Veterná č. 25-28, 
Na hlinách, Kvetná č. 6, Dolnopotočná, Hodžova, Coburgova, Petra Pazmáňa č. 22-26, 
Hospodárska (parkovisko popri Trnávke), Lovecká č. 7, Juraja Fándlyho č. 37, Koniarekova, 
Odbojárska č. 39, Hospodárska - Radlinského, Kalinčiakova, Šípová, Sasinkova, Šafárikova, 
Botanická, Kamenná cesta (parkovisko pred cintorínom), Palárikova, Šafárikova č. 6, Jabloňová, 
Šafárikova č. 3-5, Mozartova (pri pošte), Hviezdna, oprava a úprava cestných obrubníkov na 
okružnej križovatke Špačinská. 

• opravy chodníkov 96 702 153 489 153 482 
Z dôvodu potreby realizácie opráv priečnych a pozdĺžnych nerovností, pľuzgierov a poškodení na 
komunikáciách pre peších na území mesta, ktorými je možné docieliť odstránenie rizík vzniku 
prípadných úrazov a zabezpečenie bezpečného pohybu pre peších, bol rozpočet zvýšený 
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rozpočtovým opatrením. Úpravou rozpočtu sa docielilo, že bolo možné zrealizovať čiastočné 
opravy a nebolo nutné pristúpiť k celkovým rekonštrukciám, ktoré predstavujú vyššie finančné 
zaťaženie pre rozpočet. 
V roku 2010 boli vykonané opravy poškodených chodníkov na uliciach : 
Sadová, Tichá, Dohnányho, Stromová, Bratislavská, Sladovnická, Námestie s v. Mikuláša, 
Dolnopotočná, Rázusova, Andreja Žarnova, Mikovíniho - Vodná, Rudolfa Dilonga, Osadná, 
Štúrova, Gábora Steinera, Jarná, Čajkovského, Bosniacka č. 26, Kozácka - Fraňa Kráľa, Jiráskova 
č. 29-30, Veterná č. 30, gen. Goliána č. 65, Petra Pazmáňa č. 16, Gejzu Dusíka č. 60-64, Maxima 
Gorkého-Zelenečská, Vladimíra Clementisa č. 16-18, Seredská, Tehelná, Štefánikova č. 20, 
Nerudova č. 13, Spartakovská, Bratislavská č. 42-45, Dolné Bašty (pri súde), Nerudova č. 5, 
Dialničná, Študentská č. 45-49, Seredská č. 37, Vančurova, Klempova, Hlboká č. 11,Rudolfa 
Dilonga č. 2-6, B. Nemcovej č. 9, Andreja Žarnova, Jaderná, Ľudmily Podjavorinskej č. 6, 
Sladovnická (pod mostom), Spartakovská (zastávka MAD), Veterná č. 20-26, Tatranská č. 18-20, 
Hlboká (pri ZŠ), Hollého 382/8, Oblúková, Štúrova č. 42, Paulínska, Pekárska (pri pošte), 
Hospodárska č. 85, Hospodárska č. 90-93, Na hlinách č. 45, Pavla Mudroňa, Študentská č. 1, 
Západná č. 2, Halenárska, Gavlovičova č. 15. 

• čistenie kanalizačných vpustov a 43 000 39 000 38 972 
olejových lapolov 

Výdavky na čistenie uličných vpustov a kanalizačného potrubia, ktoré sa používajú na odvod 
prevažne dažďovej vody z komunikácií do hlavnej kanalizácie. V prípade odcudzenia mreží, bolo 
potrebné tieto neodkladne doplniť, nakoľko predstavovali nebezpečenstvo vzniku škodových 
udalostí z hľadiska dopravy. Následkom dopravy (prejazdom automobilov) prichádzalo 
k poškodeniu konštrukčných prvkov vpustov a k ich poklesu v telese komunikácie. Tieto závady 
bolo potrebné odstrániť a zabezpečiť funkčnosť vpustov. Z tejto položky boli hradené aj práce 
súvisiace s čistením rigolov a realizáciou odvodnenia zaplavených plôch. 
V roku 2010 boli čistené uličné vpusty, realizovaná ich oprava, doplnenie mreží na uliciach: 
Vajanského, Rázusova, Dolné Bašty, Športová, Halenárska, Paulínska, Kapitulská, 
Hviezdoslavova, Jerichová, Jeruzalemská, Radlinského, Haulíkova, M. Schneidra-Trnavského, 
Invalidská, Michalská, Hollého, Hornopotočná, Františkánska, Pekárska, Divadelná, Andreja 
Žarnova, Hlavná, Novosadská, Ferka Urbánka, Bradlanská, A. Sládkoviča, Parková, Veselá, 
Antona Malatinského, Dolnopotočná, Ľudmily Podjavorinskej, Kollárova, B. Nemcovej, Javorová, 
Trhová, Kozácka, Fraňa Kráľa, gen. Goliána, Slovanská, Bočná, Osadná, Ostravská, Limbová, 
Jiráskova, Nerudova, Gábora Steinera, Dolné bašty (prepadnutá vpust), Paulínska (prepadnutá 
vpust), Haulíkova (oprava odvodňovacích žľabov), Dedinská (čistenie rigolov), Sasinkova, 
Koniarekova, Palárikova, Žitná, Konštantína Čulena, Daxnerova, Samuela Jurkoviča, Vančurova, 
Spartakovská, Juraja Slotu, Vladimíra Clementisa, Teodora Tekela, V. Paulínyho, Tótha. Čistenie 
kanalizačného potrubia k uličným vpustiam pretlakom: Ludvika van Beethovena, Ružová, 
Javorová, Diaľničná, Starohájska - lávka, Hattalova, Na hlinách (rigoly a vpuste), Bočná č. 5 
(mreža), Starohájska - lávka (mreža), Kukučínova (mreža), Topoľová (rigoly), Diaľničná (rigoly), 
Hraničná (rigoly), Pútnická (rigoly), Ivana Krásku (rigoly), Jarná (rigoly), Seredská (rigoly), 
Mozartova, Komenského, Markovičova, Paulínska, Agátová (mreža), Bulharská (mreža), Letná 
(mreža), Slnečná, Námestie sv. Mikuláša (žľaby), Čajkovského, Vladimíra Clementisa, Nerudova, 
Matuškova, Starohájska, Šafárikova, J. G. Tajovského, Kuzmányho, Ovocná, Dolné Bašty, 
Dolnopotočná, Športová, Hviezdoslavova, Mozartova, Andreja Hlinku, V jame, Lipová, 
Kukučínova (mreža), Trojičné námestie. 

• údržba a opravy súčastí miestnych 20 000 9 250 9 250 
komunikácií (MK) 

Súčasťou MK sú zariadenia (zábradlia, zvodidlá, liatinové a oceľové stĺpiky, zábrany), ktorými je 
možné z hľadiska cestnej premávky zabezpečiť ochranu jej účastníkov, zamedzenie vstupu 
dopravy do zón, kde prichádza ku kolíznym situáciám a k poškodzovaniu zelene. Vzhľadom k 



2-3/1/49 
v eurách 

Rozpoeet2010 Rozpoeet2010 p l n e n i e 2 0 1 0 

schválený upravený 

poveternostným podmienkam a vplyvom času je zariadenia potrebné priebežne kontrolovať, 
opravovať a udržiavať vo funkčnom stave, aby plnili svoj účel. 

• bezbariérová úprava chodníkov 16 597 16 597 16 597 
V roku 2010 boli zrealizované bezbariérové úpravy chodníkov na základe návrhov od občanov 
s ťažkým zdravotným postihnutím v súvislosti s pokračovaním projektu „Bezbariérové mesto". 
Výdavky v rámci projektu sú plánované na úpravu exteriérového prostredia (bezbariérové úpravy 
chodníkov zabezpečenie uceleného systému orientačných prvkov - hmatných pásov pre 
slabozrakých a nevidiacich občanov). 
V roku 2010 bola zrealizovaná bezbariérová úprava chodníkov na uliciach: 
Dolnopotočná 3x, Seredská, Kalinčiakova, Jerichová, Saleziánska - Rovná, Moyzesova, gen. 
Goliána, Ludvika van Beethovena, Slnečná, Komenského, Jána Hlubíka. 

• údržba prístreškov Mestskej 7 701 1701 1318 
autobusovej dopravy (MAD) 

Výdavky na údržbu a opravy prístreškov a zastávok MAD, ktoré sú vplyvom vandalizmu (rozbité a 
postriekané sklenené výplne, odcudzenie konštrukcií) a v dôsledku dopravných nehôd 
poŠkodzované. V roku 2010 neprišlo k väčším poškodeniam a preto nebola pôvodne rozpočtovaná 
suma na zabezpečenie údržby vyčerpaná. Pôvodný rozpočet bol upravený rozpočtovým opatrením 
a finančné prostriedky vo výške 6 000 eur boli rozpočtovým opatrením presunuté na položku 
opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch. 

• havarijný fond 16 597 16 597 16 597 
Z výdavkov vyčlenených na riešenie nepredvídaných havarijných situácií boli realizované opravy 
na uliciach: 
Viktoríniho námestie - prepadnutá cesta, Mikovíniho - prepadnutá cesta, B. Nemcovej -
prepadnutá cesta, Veterná č. 28-30 - prepadnutá príjazdová komunikácia k vnútroblokom. 

1.1.1.3 Križovatky 6 639 1139 1115 

• oprava cestnej svetelnej 6 639 1139 1115 
signalizácie križovatiek 

Súčasťou cestnej premávky sú aj zariadenia cestnej svetelnej signalizácie, ktorá prispieva k 
zlepšeniu dopravnej situácie na území mesta a zvyšuje bezpečnosť chodcov na komunikáciách. 
Oprava cestnej svetelnej signalizácie bola realizovaná na uliciach a križovatkách: 
Hlboká - výmena batérie a oprava napájacej dosky informačnej tabule pre meranie rýchlosti 
RAMER 8RS, Nám. Slovenského učeného tovarišstva - dodávka chodeckého dopytového tlačidla, 
Hlboká - oprava radarovej hlavy informačnej tabule pre meranie rýchlosti RAMER 8RS. 
Pôvodný rozpočet bol v priebehu roka upravený rozpočtovým opatrením a finančné prostriedky 
boli presunuté na položku opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch. 

1.1.1.4 Dopravné značenie 76 346 58 346 58 346 

• údržba a oprava vodorovného n* o A* co->^ za->At 
. jrr j ,-, . . 76 346 58 346 58 346 

a zvislého dopravného značenia 
Z dôvodu zabezpečenia bezpečnej premávky a organizácie dopravy na území mesta boli 
zrealizované opravy poškodených zvislých dopravných značiek, výmena nečitateľných a 
odstránenie tých, ktoré vplyvom zmeny organizácie dopravy stratili svoj význam. V jarnom 
ajesennom období bolo obnovené vodorovné dopravné značenie (priechody pre chodcov, radiace 
pruhy na križovatkách, zastávky autobusov...) na miestnych komunikáciách. Pôvodný rozpočet bol 
v priebehu roka upravený rozpočtovým opatrením a finančné prostriedky boli presunuté na 
položku opravy MK a parkovacích plôch. 
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1.1.1.5 Parkovacia služba 16 597 8 015 6 300 

• prevádzka a servis 9 958 5 958 4 243 
parkovacích automatov 

Z položky bola uhradená oprava výsuvných stĺpikov (poolerov), údržba, opravy a servis 
parkovacích automatov za účelom zabezpečenia ich prevádzkyschopnosti, opravy liatinových 
stĺpikov, diaľkového ovládania výsuvných stĺpikov a nákup laminovacích fólií. 

• nákup termopapiera 6639 2 057 2 057 
Zakúpených bolo 240 kusov termopapiera do automatov Cale pre výdaj parkovacích lístkov 
z parkovacích automatov. 

1.1.1.6 Výbory mestských častí (VMČ) 16 597 16 597 16 597 

Na základe požiadaviek občanov boli zrealizované práce, ktoré sa týkajú dopravnej problematiky a 
sú vznášané na mesto prostredníctvom VMČ a interpelácií poslancov na uliciach: 
Tichá - úprava terénu a spevnenie plochy popri oploteniu cintorína, A. Žarnova - oprava chodníka, 
Limbová - úprava povrchu parkoviska, Nerudova č. 13 - oprava chodníka. 

1.1.1.7 Vypracovanie mostných listov 16 597 0 0 

Mestu, ako správcovi miestnych komunikácií, vyplýva zo zákona povinnosť zabezpečiť údržbu 
mostov tak, aby boli zjazdné podľa potrieb cestnej dopravy. Vzhľadom na zvýšenú poruchovosť 
miestnych komunikácií bolo potrebné zabezpečiť ich údržbu a opravu a z tohto dôvodu boli 
finančné prostriedky v celej výške rozpočtovým opatrením presunuté na položku opravy miestnych 
komunikácií a parkovacích plôch. 

1.1.2 Kapitálové výdavky 2 595 927 3 325 779 2 488 959 

1.1.2.1 Projektová dokumentácia 53 725 86 207 70 167 

Miestne komunikácie (MK) 23 170 36 020 27 965 

• rekonštrukcia MK Chovateľská 9 000 10 450 10 440 
Finančné prostriedky boli použité na úhradu za spracovanie projektovej dokumentácie pre územné 
rozhodnutie, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu i na úhradu za autorský 
dohľad projektanta. V rámci tejto investičnej akcie je navrhnutá rekonštrukcia časti Chovateľskej 
ulice od firmy Invensys po križovatku pri Trnávke (cca 320 m). Súčasťou projektovej 
dokumentácie je navrhovaná výstavba chodníkov s odvodnením komunikácie, výstavba nového 
verejného osvetlenia a sadové úpravy. 

• rekonštrukcia MK Cukrová 13 500 13 500 11990 
V roku 2010 bola vypracovaná dvojstupňová projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie 
a pre stavebné povolenie a realizáciu, ktorá riešila nielen rekonštrukciu komunikácie ale aj 
výstavbu nového chodníka a cyklochodníka, rekonštrukciu verejného osvetlenia, odvodnenie 
komunikácie a sadové úpravy oddeľujúceho zeleného pásu. Uhradená bola suma za spracovanie 
dokumentácie pre územné rozhodnutie a 90 % ceny za spracovanie dokumentácie pre stavebné 
povolenie a realizáciu. Zostávajúcich 10 % bude uhradených po nadobudnutí právoplatnosti 
stavebného povolenia. 

• rekonštrukcia MK Rajčurská 670 670 312 
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu, ktorá rieši rekonštrukciu miestnej 
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komunikácie v miestnej časti Trnava — Modranka vrátane chodníka pre peších, bola spracovaná 
v roku 2008. Keďže však nenastala zhoda s obyvateľmi ulice pri riešení majetkovo právnych 
vzťahov, realizácia projektu sa odsunula. Projektant tento stav nezapríčinil, vyplatila sa mu preto 
zostávajúca suma - 10 % ceny projektovej dokumentácie. Jej vyplatenie bolo síce viazané na 
vydanie právoplatného stavebného povolenia, to však nieje možné za týchto okolností vydať. 

• rekonštrukcia MK Chovateľská a ulica « w 7S0 4 í 7? 
Pri kalvárii (napojenie na severný obchvat) 

V rámci tejto položky rozpočtu boli uhradené projektové práce v súvislosti s napojením miestnych 
komunikácií na severný obchvat mesta. 
o Pripojenie streleckého centra (projektová dokumentácia) 1 608 
Navrhovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR), ako i pre stavebné 
povolenie a realizáciu (DSPaR) zahŕňa návrh pripojenia privádzacej komunikácie Severného 
obchvatu k Streleckému centru. Uvedené finančné prostriedky boli použité na úhradu 90 % z ceny 
za spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie. Súčasťou predmetu zmluvy bolo i 
geodetické zameranie predmetného územia vrátane územia pre dobudovanie MK Pri kalvárii. 
o Dobudovanie MK Pri kalvárii (projektová dokumentácia) 1 466 
Finančné prostriedky boli použité za spracovanie projektovej dokumentácie pre územné 
rozhodnutie a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. Projektová 
dokumentácia pre územné rozhodnutie i pre stavebné povolenie a realizáciu zahŕňa návrh 
prepojenia privádzacej komunikácie Severného obchvatu na ulicu MK Pri kalvárii. Jedná sa o cca 
70 m úsek dvojpruhovej komunikácie. 
o Úprava MK Pri kalvárii (štúdia) 1 499 
Navrhovaná štúdia bola spracovaná za účelom zistenia možností a riešení v úprave tejto 
komunikácie, ktorá svojimi sirkovými rozmermi nevyhovuje pre obojsmernú premávku. Bola 
spracovaná v dvoch alternatívach. V prvej sú navrhnuté len úpravy a rozšírenie počtu spevnených 
plôch na obchádzanie oproti idúcich vozidiel, v druhej je navrhnutá kompletná rekonštrukcia 
komunikácie s následným rozšírením na dvojpruhovú komunikáciu. 

• rekonštrukcia MK Horné Bašty 0 650 650 
Vypracovaný projekt rieši výmenu povrchu komunikácie - jestvujúceho prírodného lomového 
kameňa betónovou dlažbou, bez zmeny nivelety komunikácie, do jestvujúcich obrubníkov. 
Podložie sa čiastočne upravilo. Projekt rieši i rekonštrukciu chodníka, ktorý bude z prírodného 
kameňa. Uhradené bolo spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu. 

Chodníky a cvklochodníkv 2 000 2 000 1 361 

• chodník Átriová-Pekné pole II 2 000 2 000 1361 
Navrhovaný chodník je alternatívnym prístupom pre peších k novovybudovanému obytnému 
súboru Pekné pole III, ktorý je komunikačné priamo napojený na Átriovú ulicu. Spracovaná 
projektová dokumentácia rieši jeho umiestnenie a technické parametre, vrátane potrebného výrubu 
stromov a drevín, rekonštrukcie verejného osvetlenia a sadových úprav. Uhradených bolo 90 % 
ceny za spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu. 

Ostatné stavby 8 639 5 139 3 130 

• dokumentácia pre stavebné povolenie 6 619 1119 ?/?/) 
chodníkov menších plôch 

Prostriedky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie chodníkov 
a spevnených plôch na uliciach: 
realizácia chodníkov na ulici Komenského 250 
realizácia chodníkov na ulici Slnečná 369 



2-3/1/52 
v eurách 

Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 0 1 . __.,-
r , ,, , r , Plnenie 2010 
schválený upravený 

rekonštrukcia spevnených plôch za budovou MsU na Trhovej ulici 2 511 
Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 3 500 eur boli rozpočtovým opatrením v rámci 
programu Doprava presunuté na položku opravy miestnych komunikácií a parkovacích plôch. 

• doplatenie projektovej dokumentácie ? nnn 2 000 0 
vypracovanej v predošlom roku 

V roku 2010 nevznikla potreba čerpania rozpočtu 

Parkoviská 19916 37 122 31791 

• parkovisko Kalinčiakova 0 3 550 3 090 
Zámerom tejto investície bolo zrevitalizovať funkčne i esteticky nevyhovujúce parkovisko 
v blízkosti obytných blokov a cintorína na Ulici Terézie Vansovej a zvýšiť kapacitu parkovania. 
Rekonštrukcia priniesla nárast 24 nových parkovacích miest, bolo odvodnené parkovisko a zeleňou 
upravené blízke okolie. Uhradená bola suma za geodetické zameranie a spracovanie dokumentácie 
pre stavebné povolenie a realizáciu. 

• ostatné parkoviská 19 916 33 572 28 701 

o Parkovisko Na Hlinách 50 3 786 
Na začiatku roku 2010 bola spracovaná projektová dokumentácia parkoviska Na hlinách 50 
z dôvodu rozšírenia počtu parkovacích miest a rekonštrukcie pôvodných parkovacích plôch vo 
vnútrobloku medzi bytovými domami Na hlinách 46-54. Súčasťou bolo aj geodetické zameranie 
daného územia. Projektová dokumentácia riešila kompletnú reorganizáciu parkovania v tomto 
vnútrobloku s dôrazom na čo najlepšie využitie plochy vzhľadom k počtu parkovacích miest. 
Súčasťou projektovej dokumentácie bolo aj riešenie kontajnerových státí pri bytových domoch 
a spracovanie projektovej dokumentácie na riešenie verejného osvetlenia nového parkoviska. 
Parkovisko bolo riešené ako tri rady šikmých parkovacích státí s jednosmernou zokruhovanou 
prístupovou komunikáciou. Projektová dokumentácia spracovala návrh s 52 parkovacími miestami, 
z toho 5 pre zdravotne ťažko postihnutých. Ďalej bol v projektovej dokumentácii spracovaný návrh 
na sklopenie obrubníka pri pozdĺžnych parkovacích státiach pri pôvodnej prístupovej komunikácii 
do vnútrobloku, čím sa vytvorila parkovacia plocha s možnosťou šikmého parkovania áut. 
Súčasťou riešeného projektu je aj úprava odvodnenia parkoviska a potrebné búracie práce. 
Parkovisko je navrhované ako asfaltobetónové. Finančné prostriedky čerpané v roku 2010 boli 
použité na zaplatenie projekčných prác a to geodetického zamerania, kompletnej projektovej 
dokumentácie a čiastočný výkon odborného autorského dohľadu. 

o Parkovisko Okružná 13 1 307 
Ďalšou investičnou akciou v roku 2010 v rámci intenzifikácie statickej dopravy mesta bolo aj 
vypracovanie projektovej dokumentácie na parkovisko na Okružnej 13. Projektová dokumentácia 
bola spracovaná v stupni pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. Pred podpisom zmluvy o dielo 
bolo pre potreby zhotoviteľa projektovej dokumentácie vypracované geodetické zameranie 
predmetného územia. Samotná projektová dokumentácia bola vypracovaná a rozdelená na 2 etapy, 
pre prípad realizácie stavby parkoviska po častiach. V projektovej dokumentácii boli riešené kolmé 
parkovacie státia popri vnútrosídliskovej komunikácii zo zámkovej dlažby. Súčasťou riešenia 
projektu bolo aj posunutie chodníka za parkovacie státia a posunutie zemného valu, ktorý slúži na 
oddelenie oddychovej vnútroblokovej zóny. Prechod chodníka cez komunikáciu bol riešený 
bezbariérovo. V prvej etape bolo vyprojektovaných 14 a v druhej etape 19 parkovacích státí. 
Vyčlenené finančné prostriedky z rozpočtu 2010 boli určené na úhradu geodetického zamerania 
a kompletnej projektovej dokumentácie. Výkon odborného autorského dohľadu na stavbe nebol 
vyplatený, nakoľko sa jednalo z technického hľadiska o jednoduchšiu stavbu. 

o parkovisko Mozartova 2 1 547 
Na základe rozhodnutia vedenia mesta sa mala v roku 2010 realizovať časť D2 etapa A z projektu 
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Humanizácie OS Prednádražie II. Z úsporných dôvodov bolo potrebné spracovať aspoň 
koordinačnú situáciu a nový rozpočet s výkazom výmer pre etapu A ako dodatok k pôvodnému 
projektu Humanizácie OS Prednádražie II. Finančné prostriedky boli použité na uhradenie tohto 
doplnenia projektovej dokumentácie. 

o parkovisko na Čajkovského ulici 1-2, 2-6 1 416 
Finančné prostriedky boli použité na úhradu za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie a realizáciu vrátane geodetického zamerania za účelom zvýšenia parkovacích plôch 
v medziblokovom priestore na Čajkovského ulici. Navrhovaných je 19 nových parkovacích miest 
z drenážnej dlažby. 

o parkovisko na Tajovského ulici 7-9 (projektová dokumentácia) 1 428 
Finančné prostriedky boli použité na úhradu za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie a realizáciu vrátane geodetického zamerania za účelom zvýšenia počtu parkovacích 
plôch pred bytovým domom na Tajovského ulici. Navrhovaných bolo 21 nových parkovacích miest 
s povrchom z drenážnej dlažby. 

o parkovisko Golianova 32, 33,34,23 3 230 
Na základe požiadavky poslancov Výboru miestnej časti Juh a ich zdôvodnenia nedostatku 
parkovacích miest bola v marci 2010 vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebné 
povolenie a realizáciu na doplnenie a vytvorenie úplne nových parkovacích miest pri poslancami 
určených obytných súboroch sídliska Linčianska. Návrh kolmých parkovacích státí pri 
sídliskových komunikáciách si vyžiadal presadenie drevín. Povrchová úprava parkovísk je riešená 
z betónovej dlažby, ale i z asfaltu. Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie projektanta za 
vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu a za geodetické 
domeranie územia. 

o parkovisko Zelenečská 97-107 5 510 
Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie projektanta za vypracovanie projektovej 
dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu a za geodetické domeranie územia. Projektová 
dokumentácia, spracovaná vo februári 2010, bola zameraná na reorganizáciu parkovania 
a vytvorenie nových parkovacích miest s odvodnením cez odlučovač ropných látok, realizáciu 
prístupových chodníkov s ohľadom na bezbariérové úpravy, vybudovanie nového verejného 
osvetlenia a sadové úpravy. Parkoviskové komunikácie sprístupňujú celkovo 68 obojstranne 
umiestnených kolmých parkovacích státí. Dve miesta sú vyhradené pre imobilné osoby. 

o parkovisko A. Kubinu 26-29,30-33, 2-3 2 856 
Z dôvodu nedostatku parkovacích miest v uvedenej lokalite bola v máji 2010 spracovaná 
projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu vrátane geodetického zamerania 
územia. Projektová dokumentácia rieši doplnenie a vytvorenie úplne nových parkovacích miest 
v troch vnútroblokoch sídliska A. Kubinu v Trnave. Návrh šikmých parkovacích státí pri 
sídliskových komunikáciách si vyžiadal výrub jestvujúcich drevín. Povrchová úprava parkovísk je 
riešená z betónovej dlažby. V dvoch vnútroblokoch sú parkovacie miesta odvodnené odtokovými 
žľabmi do jestvujúcej kanalizácie a v treťom vnútrobloku je parkovisková plocha odvodnená 
spádováním do terénu. Súčasťou projektovej dokumentácie je aj odstránenie dvoch pôvodných 
betónových detských ihrísk vrátane ich zariadenia. Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie 
projektanta za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu vrátane 
geodetického domeranie územia. 

o obnova verejných priestorov Pútnickej, 
Dedinskej a L Krásku v Trnave - Modranke 3 595 

V roku 2010 bola vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu, 
vrátane odborného autorského dohľadu. V projektovej dokumentácii sú riešené nové parkovacie 
plochy a chodníky. Povrchová úprava parkovísk a chodníkov je riešená z betónovej dlažby. 
Súčasťou projektovej dokumentácie je i spracovanie sadových úprav pred bývalou požiarnou 
zbrojnicou. Cieľom projektovej dokumentácie bolo zlepšenie parametrov predmetných miestnych 
komunikácií a zorganizovať parkovanie v centre miestnej časti Modranka. 

o parkovisko Hornopotočná 3 282 
V rámci parkoviska na Hornopotočnej ulici budú prebudované jestvujúce vjazdy na šírku 6,0 m. 
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Celé parkovisko bude plynule klesať od Pekárskej ulice smerom k Hornopotočnej ulici v sklone 
3,5 %. Povrch parkoviska bude riešený zo zámkovej dlažby a bude vybudovaných 68 parkovacích 
státí. Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie 90 % ceny projektovej dokumentácie. 
V rámci diela bol spracovaný i archeologický výskum (riešené územie sa nachádza v CMZ), počas 
ktorého sa vykonali odborné a technické práce v teréne - odkrytie, zač istenie a dokumentovanie 
nálezových situácií, ako aj organizačné a administratívne práce. Časť finančných prostriedkov bola 
použitá na úhradu za tieto súvisiace činnosti. 

o parkovisko T. Tekela 15 744 
V rámci zlepšenia možnosti parkovania v obytných súboroch bolo vybudované parkovisko so 17 
novými parkovacími státiami popri sídliskovej komunikácii, záberom časti pomerne rozsiahlej 
trávnatej plochy. Vyplatených bolo 100 % z ceny za spracovanie dokumentácie pre stavebné 
povolenie a realizáciu vrátane geometrického zamerania. 

Križovatky 0 5 926 5 920 

• cestná svetelná signalizácia n cm/r <• n-> n 
ssinris »r- • r 7. 0 5 926 5 920 

(CSS) Nitrianska ulica 
Prostriedky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie: „ Realizácia CSS na ulici 
Nitrianska", v rozsahu pre stavebné povolenie. 
1.1.2.2 Realizácia 2 328 681 3 056 338 2 242 270 

Miestne komunikácie (MK) 585 428 1 048 921 550 627 

• rekonštrukcia MK Chovateľská ulica 332 000 375 000 221 759 
Jedná sa o rekonštrukciu pôvodnej komunikácie v dĺžke cca 300 m. V rámci prác bolo vybúrané 
pôvodné teleso cesty vrátane podkladových vrstiev. Z dôvodu odvodnenia novej komunikácie bola 
vybudovaná kanalizácia so sieťou uličných vpustí (10 ks) a revíznych kanalizačných šácht (7 ks). 
Potrubie pre odvod dažďových vôd je priemeru DN 300 aDN 200. Kanalizácia je napojená do 
kanalizačného zberača firmy INVENSYS. Podkladové vrstvy novej komunikácie tvoria 
štrkopiesok, štrkodrva, kamenivo spevnené cementom a dve vrstvy asfaltobetónu. Komunikácia je 
v pozdĺžnom smere ohraničená prídlažbou a cestnými obrubníkmi. Šírka novej komunikácie je 7 
m. V rámci stavby bol vybudovaný chodník pre peších po celej dĺžke novej komunikácie. Povrch 
chodníka je zrealizovaný z betónovej dlažby. Časť chodníka pri oplotení areálu Agropodnik je 
široká 2 m, časť chodníka pri záhradkárskej osade je široká 1,5 m. Súčasťou stavby bola i realizácia 
verejného osvetlenia, ktorá pozostávala z nových káblových rozvodov, dodávky a montáže 10 
kusov osvetľovacích stĺpov s výložníkmi a svietidlami. V rámci sadových úprav boli vysadené 
vzrastie stromy v počte 8 kusov. Z projektovaného dopravného značenia boli osadené zvislé 
dopravné značky. Z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok pri ukončovaní stavby nebolo 
možné realizovať vodorovné dopravné značenie a preto je v záverečnom účte navrhované 
presunutie finančných prostriedkov na dokončenie stavby vo výške 9 000 eur do rozpočtu 2011. 

• rekonštrukcia MK Horné Bašty 0 83 493 49 020 
Zrealizovaná bola rekonštrukcia povrchov na MK Horné Bašty na ploche zhodnej s pôvodným 
krytom z kamennej dlažby ohraničenej kamennými obrubníkmi. Priečny sklon je daný umiestením 
vpustov v strede vozovky. Nový povrch je vytvorený z betónovej dlažby Granum hrúbky 8 cm. 

• rekonštrukcia MK Ružová ulica 120 428 120 428 109 473 
Rekonštrukcia MK na Ružovej ulici bola realizovaná formou zásadnej opravy komunikácie 
a chodníkov. Bola rozdelená na dve etapy výstavby. I. etapa (trasa A) začínala napojením na 
Stromovú ulicu a bola ukončená na ulici Tulipánovej. Spočívala vo výmene pôvodného asfaltového 
krytu vozovky za dve vrstvy asfaltového betónu hrúbky 6+4cm a rekonštrukcie chodníkov po 
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oboch stranách, kde bola odstránená vrstva z liateho asfaltu a nahradená zámkovou dlažbou. Boli 
vytvorené dva nové prechody pre chodcov s bezbariérovou úpravou. V rámci rekonštrukcie 
komunikácie boli vymenené 4 kusy uličných vpustov a na chodníku boli osadené dva líniové 
odvodňovacie žľaby pre odtok dažďovej vody od rodinných domov. Zároveň boli osadené na 
komunikácii po oboch stranách nové betónové obrubníky aprídlažba. Bolo osadené trvalé 
dopravné značenie. II. etapa (trasa B) začínala napojením na Tulipánovú ulicu a bola ukončená na 
Ulici 9. mája. Rekonštrukcia komunikácie a chodníkov je totožná ako v I. etape. Prechod pre 
chodcov s bezbariérovou úpravou bol od Ulice 9. mája. 

• rekonštrukcia MK Hraničná ulica 133 000 290 000 140 243 
V rámci stavby bola zrealizovaná 1. etapa rekonštrukcie MK Hraničná - od ulice Seredská po ulicu 
Rajčurskú. Po ľavej strane smerom kRajčurskej ulici sa zrealizoval chodník pre peších zo 
zámkovej dlažby premenlivej šírky a dĺžky 330 m. Cesta má šírku 5,5 m s obojstrannou premávkou 
s povrchom z asfaltobetónu. Odvodnenie komunikácie je riešené cez 14 uličných vpustov do 
jestvujúcej kanalizácie. Realizácia 2. etapy až po Vodnú ulicu je naplánovaná na rok 2011. 

• rekonštrukcia MK Cukrová ulica 0 180 000 30132 
V rámci prípravy územia pre výstavbu cyklochodníka a chodníka sa odstránili z dotknutého územia 
vzrastie stromy a kroviny, vybúrané bolo jestvujúce oplotenie areálov a vybudované nové 
v predmetných úsekoch. Celkovo bolo odstránených 30 stromov a v celom úseku budúceho 
chodníka boli odstránené kroviny. V Kynologickom areáli Kopánka bolo presadených 15 
jestvujúcich stromov za nové oplotenie areálu. Jestvujúce betónové bariérové oplotenie a tiež 
oplotenie z betónových stĺpikov a strojového pletiva bolo vybúrané. Namiesto vybúraného 
oplotenia sa zrealizovalo nové oplotenie pozdĺž navrhovaného chodníka. Nové oplotenie je z časti 
z betónových stĺpikov a dosiek v rámci areálu UNITED INDUSTRIES a.s. v dĺžke 307,15 m 
a z časti z oceľových stĺpikov a pletiva v celkovej dĺžke 138,05 m v mieste areálu Kynologického 
klubu Kopánka a zberného dvora .A.S.A. Trnava s.r.o.. Nad obe oplotenia bol osadený rad 
ostnatého drôtu. Oproti projektu bola dohodnutá zmena miesta osadenia vstupnej brány Zberného 
dvora na základe požiadavky .A.S.A. Trnava s.r.o.. 
Z dôvodu časovo náročného majetkovoprávneho usporiadania bola v roku 2010 zrealizovaná len 
príprava územia a pokračovanie v rekonštrukcii je posunuté do roku 2011. Preto je v záverečnom 
účte navrhované posunúť nezrealizované stavebné práce do rozpočtu 2011 vrátane finančných 
prostriedkov vo výške 149 868 eur rozpočtovaných v roku 2010. 

Chodníky a cvklochodníkv 109 555 83 000 51 791 

• přepojovací chodník ulíc Bottova R i non 81 fífíf) SI 791 
a Botanická 

V roku 2009 bola vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu. 
Chodník rieši prepojenie ulíc Bottova a Botanická. V rámci tohto projektuje riešená časť chodníka 
od jestvujúceho chodníka na Bottovej ulici, pokračovať bude popri hranici oplotení v ZŠ Bottova, 
ďalej medzi priestorom laboratórií a botanickou záhradou. Chodník sa napája na spevnené plochy 
polyfunkčného bytového domu na Botanickej ulici. V rámci projektuje chodník ukončený na konci 
oplotenia botanickej záhrady. Časť finančných prostriedkov bola použitá na vyplatenie 10 % z ceny 
za projektovú dokumentáciu. Ostatné finančné prostriedky boli použité na realizáciu stavby, ktorej 
predmetom bolo vybudovanie prepojovacieho chodníka v celkovej dĺžke 252 m a šírke 3,0 m zo 
zámkovej dlažby farby šedej s krajnými pásmi farby červenej osadenej do záhonových obrubníkov. 
Pozdĺž chodníka bolo vybudované osvetlenie v počte 10 kusov na stožiaroch výšky 4 m. Súčasťou 
realizácie bola aj dodávka a montáž oplotenia výšky 1,8 m a dĺžky 108,4 m s osadením 
dvojkrídlovej a jednokrídlovej bránky. 
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• cyklochodník PSA - spoluinvestorstvo 26 555 0 0 
Finančné prostriedky sú určené v zmysle zmluvy o združení medzi Mestom Trnava a firmou IN 
VEST, s.r.o. Šaľa na spolufinancovanie už vybudovaného cyklochodníka, na ktorý bude napojený 
cyklochodník do závodu PSA Peugeot Citroen. Nakoľko v roku 2010 neprišlo k združeniu 
finančných prostriedkov v zmysle zmluvy, investičná akcia bola z rozpočtu na rok 2010 vyradená. 

Rekonštrukcia povrchov miestnych 166 000 465 323 465 293 
komunikácií a chodníkov 
V roku 2010 boli zrealizované nasledujúce stavby: 

o rekonštrukcia spevnených plôch pamätníka osloboditeľov na ulici Rázusova 35 649 
Dôvod realizácie: poškodené a prepadnuté plochy pamätníka a priľahlých chodníkov. Skorodované 
stožiare - staré nátery, narušený vzhľad okolia pamätníka. 
Stavebné úpravy: odstránenie starých povrchov (asfaltového a betónového krytu), realizácia novej 
betónovej dlažby PREMAC Fórum, vyspravenie pandantu pamätníka a jestvujúcich chodníkov 
a nátery nosičov vlajok. 

o rekonštrukcia chodníka na ulici Ustianska 7 873 
Dôvod realizácie: nedokončený úsek z celkovej plánovanej realizácie z roku 2009. 
Stavebné úpravy: odstránenie živičného a betónového krytu, vytrhanie obrúb, osadenie záhonových 
a cestných obrubníkov, podklad z kameniva, betónová dlažba. 
Dokončenie realizácie rekonštrukcie chodníka o výmere 105 m2. 

o rekonštrukcia chodníka na ulici Rovná 6 760 
Dôvod realizácie: stavebnotechnický stav chodníka vykazoval poruchy, ktoré bránili bezpečnému 
pohybu peším a nebolo možné zabezpečiť jeho údržbu a čistenie. 
Stavebné úpravy: odstránenie živičného krytu, vytrhanie obrúb, osadenie obrubníkov, podklad 
z kameniva, betón, liaty asfalt. Výmera zrekonštruovaného chodníka: 154 m2. 

o rekonštrukcia chodníkov na ulici Mozartova 4 681 
Dôvod realizácie: stavebnotechnický stav chodníkov vykazoval poruchy, ktoré bránili bezpečnému 
pohybu peším, časť bola riešená provizórnou úpravou zo spevnených plôch štrkom a bolo 
naplánované ich čiastočné presmerovanie. 
Stavebné úpravy: odstránenie živičného a betónového krytu, vytrhanie obrúb, osadenie záhonových 
a cestných obrubníkov, podklad z kameniva, betónová dlažba, úprava terénu a sadové úpravy. 
Výmera zrekonštruovaného chodníka: 57 m2. 

o rekonštrukcia chodníka na ulici Tichá 9 472 
Dôvod realizácie: stavebnotechnický stav pôvodného chodníka nespĺňal kritériá komunikácie pre 
peších. Pôvodná stavba bola realizovaná položením živičného krytu na šotolinu bez konštrukčných 
vrstiev. 
Stavebné úpravy: odstránenie živičného krytu, osadenie záhradných obrubníkov, podklad 
z kameniva, betónová dlažba. Výmera zrekonštruovaného chodníka: 170 m2. 

o rekonštrukcia chodníka na ulici Rázusova 8 218 
Dôvod realizácie: pôvodný živičný kryt bol na viacerých úsekoch vypadaný v dôsledku sieťového 
rozpadu. Časť telesa chodníka bola deformovaná priečnymi a pozdĺžnymi nerovnosťami, 
zapríčinenými poklesom konštrukčných vrstiev. V tomto prípade sa jednalo o chodník smerujúci 
do centra mesta. 
Stavebné úpravy: odstránenie živičného krytu, vytrhanie obrúb, osadenie kamenných obrubníkov, 
výšková úprava kanalizačného poklopu, betónová dlažba. Výmera zrekonštruovaného chodníka: 
154 m2. 

o rekonštrukcia chodníka na ulici Dedinská 4 307 
Dôvod realizácie: stavebnotechnický stav pôvodného chodníka nespĺňal kritériá komunikácie pre 
peších. Pôvodná stavba bola realizovaná z betónu na Šotolinu bez konštrukčných vrstiev, čo malo 
za následok jeho prepadnutie na viacero úsekoch. 
Stavebné úpravy: odstránenie betónového krytu, osadenie záhradných obrubníkov, podklad 
z kameniva, betónová dlažba. Výmera zrekonštruovaného chodníka: 62 m2. 
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o rekonštrukcia autobusového státia (nika) na ulici Seredská 8 193 
Dôvod realizácie: plocha státia pre autobusy bola prepadnutá v dôsledku poklesu konštrukčných 
vrstiev telesa komunikácie. Táto porucha mala za následok, že prichádzalo k zaplavovaniu tejto 
plochy, čo bránilo bezpečnému nastupovaniu občanov využívajúcich mestskú autobusovú dopravu. 
V rámci rekonštrukcie bol upravený vjazd a výjazd pre autobusy. 
Stavebné úpravy: odstránenie živičného a betónového krytu, podklad z kameniva, betón, oceľová 
výstuž KARI, asfaltobetón. 

o rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici I. Krásku 
pred športovým areálom 23 237 

Dôvod realizácie: konštrukcia tohto úseku komunikácie bola z časti betónových panelov a betónu, 
ktorý bol na viacerých miestach vydrolený a prepadnutý. Zjazdnosť tohto úseku komunikácie pre 
potreby cestnej dopravy bola týmto stavom obmedzená. 
Stavebné úpravy: odstránenie nánosu na krajniciach, vyčistenie a zaliatie dilatačných spár liatym 
asfaltom, výstužná geomreža, spojovací postrek, vyrovnanie z asfaltobetónu, zriadenie 
asfaltobetónu hrúbky 50 mm. 
Zrekonštruovaný úsek miestnej komunikácie: 1 002 m2. 

o rekonštrukcia povrchu MK na ulici Rázusova 6 136 
Dôvod realizácie: jednalo sa o komunikáciu smerujúcu do centra mesta, ktorá vykazovala poruchy 
(výtlky a výrazný sieťový rozpad a trhliny na povrchu vozovky) živičného krytu. Touto metódou sa 
docielilo, že oprava bola rýchla, bez obmedzenia premávky a predĺžila sa životnosť povrchu 
vozovky. 
Stavebné úpravy: oprava výtlkov a trhlín tryskovou metódou - Patchmatic, náter z dvojvrstvového 
emulzného koberca EMK/EMKS. Zrekonštruovaná komunikácia o výmere: 782 m2. 

o rekonštrukcia chodníkov na ulici Komenského 50 748 
Dôvod realizácie: stavebnotechnický stav pôvodných chodníkov nespĺňal kritériá komunikácie pre 
peších. Pôvodná stavba bola realizovaná z liateho asfaltu na šotolinu bez konštrukčných vrstiev, čo 
malo za následok jeho vypadanie a prepadnutie na viacero úsekoch. Na takýchto chodníkoch 
nebolo možné zabezpečiť údržbu a čistenie. 
Stavebné úpravy: vybúrame jestvujúcej konštrukcie chodníkov, odstránenie kamenných 
obrubníkov, osadenie cestných obrubníkov, štrkodrva, podklad zdrveného kameňa, podkladový 
betón pri vjazdoch, betónová dlažba. 
Výmera zrekonštruovaných chodníkov v úseku medzi ulicou Študentská a Fándlyho: 890 m2. 

o rekonštrukcia chodníka na ulici Slnečná 80 050 
Dôvod realizácie: stavebnotechnický stav pôvodného chodníka nespĺňal kritériá komunikácie pre 
peších. Pôvodná stavba bola realizovaná z liateho asfaltu na šotoline bez konštrukčných vrstiev, čo 
malo za následok jeho vypadanie a prepadnutie na viacero úsekoch. Na takýchto chodníkoch 
nebolo možné zabezpečiť údržbu a čistenie. 
Stavebné úpravy: vybúranie jestvujúcej konštrukcie chodníka, odstránenie obrubníkov, osadenie 
cestných obrubníkov, štrkodrva, podklad z kameniva, podkladový betón pri vjazdoch, betónová 
dlažba. Výmera zrekonštruovaného chodníka: 1 273 m2. 

o rekonštrukcia povrchu MK na ulici Lipová 9 941 
Dôvod realizácie: konštrukcia vozovky bola z betónu, ktorý bol na viacerých miestach vydrolený 
a prepadnutý. Drolením betónu prichádzalo k zvýšenej prašnosti na tejto komunikácii. Zjazdnosť 
tohto úseku komunikácie pre potreby cestnej dopravy bola týmto stavom obmedzená. 
Stavebné úpravy: oprava výtlkov a trhlín tryskovou metódou - Patchmatic, dvojvrstvový náter 
z asfaltovej emulzie a kameniva. Zrekonštruovaná miestna komunikácia o výmere: 1 227 m2. 

o rekonštrukcia povrchu miestnej komunikácie na ulici Hattalova 7 840 
Dôvod realizácie: konštrukcia vozovky bola z betónu, ktorý bol na viacerých miestach vydrolený a 
prepadnutý. Drolením betónu prichádzalo k zvýšenej prašnosti na tejto komunikácii. Zjazdnosť 
tohto úseku komunikácie pre potreby cestnej dopravy bola týmto stavom obmedzená. 
Stavebné úpravy: oprava výtlkov a trhlín tryskovou metódou - Patchmatic, dvojvrstvový náter 
z asfaltovej emulzie a kameniva. Zrekonštruovaná komunikácia o výmere: 640 m2. 

o rekonštrukcia povrchu MK na ulici Bočná 15 161 
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Dôvod realizácie: jednalo sa o komunikáciu, ktorá tvorí jednu z vetiev prepojenia sídliska 
LinČianska so ZeleneČskou ulicou smerujúcu do centra mesta, ktorá vykazovala poruchy (výtlky a 
výrazný sieťový rozpad a trhliny na povrchu vozovky) živičného krytu. Touto metódou sa 
docielilo, že oprava bola rýchla, bez obmedzenia premávky a predĺžila sa životnosť povrchu 
vozovky. 
Stavebné úpravy: oprava výtlkov a trhlín tryskovou metódou - Patchmatic, dvojvrstvový náter 
z asfaltovej emulzie a kameniva. Zrekonštruovaná MK o výmere: 1 998 m2. 

o rekonštrukcia povrchu chodníka na ulici T. Tekela č. 10 1 574 
Dôvod realizácie: přepojovací chodník, smerujúci od bytových domov na ulici T. Tekela 
k chodníkom na ulici Vladimíra Clementisa. Tento chodník bol z betónu, ktorý bol na viacerých 
miestach vydrolený a prepadnutý a bránil tak bezpečnému prechodu peším hlavne v období dažďov 
a v zime. Stavebné úpravy: vrchný kryt z liateho asfaltu hrúbka 3,5cm. Zrekonštruovaný chodník 
o výmere: 102 m2. 

o rekonštrukcia povrchu MK na ulici Pekárska - Hornopotočná 6 919 
Dôvod realizácie: z dôvodu realizácie polyŕunkčného domu bolo potrebné upraviť pôvodné priečne 
aj pozdĺžne sklony komunikácie tak, aby neprichádzalo k jej zaplavovaniu. Stavba bola realizovaná 
kofínancovaním investora stavby polyfunkČného domu a mesta Trnava. 
Stavebné úpravy: frézovanie asfaltového betónu hrúbky 5 cm, rozobratie kamennej prídlažby, 
postrek živičný spojovací, kryt z asfaltového betónu hrúbky 5 cm, položenie prídlažby. 
Zrekonštruovaná MK o výmere: 340 m2. 

o rekonštrukcia povrchu MK na ulici Komenského 12 146 
Dôvod realizácie: jednalo sa o komunikáciu, ktorá vykazovala poruchy (výtlky a výrazný sieťový 
rozpad a trhliny na povrchu vozovky) živičného krytu. Touto metódou sa docielilo, že oprava bola 
rýchla, bez obmedzenia premávky a predĺžila sa životnosť povrchu vozovky. 
Stavebné úpravy: oprava výtlkov a trhlín tryskovou metódou - Patchmatic, náter emulzným 
mikrokobercom dvojvrstvovým EMKS/EMKS. Zrekonštruovaná MK o výmere: 1 234 m2. 

o rekonštrukcia chodníka na ulici Hornopotočná 8 126 
Dôvod realizácie: zrealizovať chodník z jednotnej betónovej dlažby a tým dosiahnuť estetický ráz 
celej ulice v centre mesta. 
Stavebné úpravy: odstránenie živičného krytu a krytu z kameniva, podklad z kameniva, vytrhanie 
obrúb, osadenie kamenného obrubníka, výšková úprava vodovodnej šachty, betónová dlažba. 
Zrekonštruovaný chodník o výmere: 114 m2. 

o rekonštrukcia chodníka na ulici Jána Hlubíka 24 955 
Dôvod realizácie: časť chodníka v úseku ulíc Špačinská a Suchá bola v minulosti už zrealizovaná 
z betónovej dlažby. Úsek chodníka medzi ulicami Suchá a Slnečná bol z betónu, ktorý bol vplyvom 
Času vydrolený a popraskaný, čím prichádzalo k poklesu telesa chodníka na viacerých miestach. 
Tieto poškodenia bránili v schodnosti a bezpečnému pohybu peším a jeho údržbe a čisteniu. 
Stavebné úpravy: vybúranie jestvujúcej konštrukcie chodníka, odstránenie poškodených 
obrubníkov, osadenie cestných obrubníkov, štrkodrva, podklad z drveného kameňa, podkladový 
betón pri vjazdoch, betónová dlažba. Zrekonštruovaný chodník o výmere: 525 m2. 

o rekonštrukcia spevnených plôch za budovou MsÚ v Trnave 66 603 
Dôvod realizácie: riešené územie sa nachádza v centre mesta. Priestor bol nespevnený, upravený 
len štrkodrvou a odfrézovaným asfaltobetónom bez odvodnenia, čím prichádzalo k hromadeniu 
dažďovej vody a k zaplavovaniu plôch, následkom čoho prichádzalo k poškodzovaniu priľahlých 
budov. Chýbajúce jednoznačné šířkové usporiadanie komunikačného priestoru zvádzalo vodičov 
k využívaniu plochy na parkovanie, čo zhoršovalo pohyb vozidiel respondentov. 
Stavebné úpravy: zemné práce, položenie nových podkladových štrkových vrstiev, nové 
konštrukcie povrchov z liateho asfaltu a betónovej dlažby, odvodnenie plôch odvodňovacími 
žľabmi, osadenie cestných obrubníkov, prekládka verejného osvetlenia, úprava anglických 
dvorcov, osadenie betónových palisád, realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia. 
Zrekonštruované spevnené plochy o výmere: 701 m2. 



2-3/1/59 
v eitrách 

Rozpoíet20I0 Rozpočet20I0 p l n e n j e 2 0 1 0 

schválený upravený 

o rekonštrukcia povrchu príjazdovej komunikácie a parkoviska 
na ulici Saleziánska č. 22-28 33 665 

Dôvod realizácie: asfaltový kryt na príjazdovej komunikácii a parkovisku bol zrealizovaný z 
dôvodu, že vplyvom času a erózií prichádza k postupnému droleniu a vypadávaniu plniva (kameňa) 
pôvodných betónových plôch. Realizáciou vrchného krytu zo živičného povrchu sa v tomto prípade 
jednalo len o čiastočnú rekonštrukciu, nakoľko bolo možné pôvodnú betónovú plochu využiť ako 
podkladovú konštrukčnú vrstvu pod liaty asfalt. Touto fixáciou sa proces drolenia betónu 
stabilizuje a predĺži sa tým životnosť uvedenej stavby. Ďalším aspektom, ktorý bol dôvodom 
realizácie bola skutočnosť, že povrch pôvodnej plochy parkoviska znemožňoval jeho údržbu a 
čistenie. Na takomto povrchu nebolo možné vyznačiť ani trvalé vodorovné dopravné značenie, 
ktorým by sa zadefinovala organizácia parkovania. 
Stavebné úpravy: odstránenie poškodeného - prepadnutého betónového krytu, vytrhánie 
poškodených obrúb, odstránenie živičného krytu, výšková úprava uličných vpustov, hydrantu 
a kanalizačných poklopov, osadenie obrubníkov, podklad z kameniva, betón, vyrovnanie 
nerovností liatym asfaltom z dôvodu spádových pomerov, liaty asfalt, realizácia odvodnenia 
zriadením kanalizačného vpustu a odvodňovacích žľabov, montáž kanalizačných rúr. 
Zrekonštruované plochy o výmere: 1138 m2. 

o rekonštrukcia povrchu príjazdovej komunikácie a parkoviska 
na ulici Teodora Tekela č. 7-8 33 039 

Dôvod realizácie: asfaltový kryt na príjazdovej komunikácii a parkovisku bol zrealizovaný z 
dôvodu, že vplyvom času a erózií prichádza k postupnému droleniu a vypadávaniu plniva (kameňa) 
pôvodných betónových plôch. Realizáciou vrchného krytu zo živičného povrchu sa v tomto prípade 
jednalo len o čiastočnú rekonštrukciu, nakoľko bolo možné pôvodnú betónovú plochu využiť ako 
podkladovú konštrukčnú vrstvu pod liaty asfalt. Touto fixáciou sa proces drolenia betónu 
stabilizuje a predĺži sa tým životnosť uvedenej stavby. Ďalším aspektom, ktorý bol dôvodom 
realizácie bola skutočnosť, že povrch pôvodnej plochy parkoviska znemožňoval jeho údržbu a 
čistenie. Na takomto povrchu nebolo možné vyznačiť ani trvalé vodorovné dopravné značenie, 
ktorým by sa zadefinovala organizácia parkovania. 
Stavebné úpravy: odstránenie poškodeného betónového krytu, osadenie obrubníkov, betón, 
výšková úprava vpustov a kanalizačného poklopu, vyrovnanie nerovností liatym asfaltom z dôvodu 
zabezpečenia spádových pomerov, liaty asfalt. Zrekonštruované plochy o výmere : 1 533 m2. 

Parkoviská 1 368 116 1 358 787 1074 473 

• rekonštrukcie povrchov parkovísk 66 388 55718 55 663 
Časť parkovacích plôch na území mesta tvoria betónové plochy, ktoré vplyvom času a erózie 
vykazujú poruchy (drolenie betónu a vypadávanie plniva, prepady, výtlky, následná zvýšená 
prašnosť, problém s odvodnením týchto plôch), čo sa odzrkadľuje v ich zhoršujúcom sa stave a 
sťaženej možnosti ich údržby z pohľadu čistenia. Realizáciou vrchného krytu zo živičného 
povrchu na pôvodnú betónovú plochu sa proces drolenia betónu stabilizuje a predĺži sa tým 
životnosť uvedenej stavby. 
Rozpočet bol upravený rozpočtovými opatreniami: 5 600 eur bolo presunuté na položku 
rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov a 5 070 eur bolo presunuté na položku ostatné 
parkoviská. 
V roku 2010 boli zrekonštruované plochy parkovísk na uliciach: 

o Vladimíra Clementisa č. 16-18 23038 
o Vladimíra Clementisa č. 52-60 29 678 

V súvislosti s osadením dopravného značenia bola pred budovou MŠ na Čajkovského ulici 
zrealizovaná úprava (spevnené plochy) pôvodného parkoviska. 

o Čajkovského (parkovisko pred MŠ) 2 947 
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• parkovisko Hlboká ulica 11 40 000 44 705 39 674 
Parkovisko sa nachádza v zastavanom území mesta a rieši odstavné státia pre priľahlé bytové domy 
v počte 19. Parkovisko je pripojené na jestvujúcu komunikáciu obojsmerným vjazdom dĺžky 14 m 
a šírky 4,5 m. Nová parkovacia plocha a komunikácia je po bokoch uložená do betónových 
cestných obrubníkov. Parkovacie miesta sú z betónovej zámkovej dlažby farby šedej i farebne 
rozlíšenými deliacimi čiarami z toho 18 o rozmere 2,4 m x 4,5 m a jedno 3,0 m x 4,0 m pre 
zdravotne postihnutých. Odvodnenie parkoviska je zabezpečené samostatnou kanalizačnou vetvou, 
na ktorú sú osadené 2 lapače ropných látok, ktoré zároveň slúžia ako uličné vpusty, zaústenou do 
jestvujúcej kanalizácie. Bolo zrealizované osvetlenie parkoviska dvomi stožiarmi výšky 4 m. 
Priľahlé priestory boli skrášlené sadovými úpravami podľa projektovej dokumentácie. 

• parkovisko Veterná ulica 28-30 30 000 30 000 19 883 
Predmetom stavby bolo dobudovanie nových parkovacích miest pre obyvateľov obytného domu na 
ulici Veterná č. 28 - 30, s rozšírením jestvujúceho pojazdného chodníka na šírku 4,5 m. Rozšírenie 
chodníka a parkovacie plochy sú s povrchom zo zámkovej dlažby s drenážnou funkciou 
a odvodnenie je riešené do priľahlej zelene. Jednotlivé parkovacie miesta sú od seba oddelené 
farebnou dlažbou. Verejné osvetlenie ostalo pôvodné. Súčasťou stavby sú sadové úpravy v rozsahu 
výsadby ochranného zeleného pásu na oddelenie parkovacej a oddychovej zóny radom kríkov 
a výsadbou 7 listnatých stromov. Plocha je pozdĺž parkoviska zatrávnená. Stavbou sa získalo 20 
nových parkovacích miest pre osobné vozidlá. 

• parkovisko Clementisova ulica 61 - 66 235 910 235 910 167 637 
V rámci stavby bolo vybudovaných 68 parkovacích miest z betónovej dlažby, z toho 4 pre 
imobilných s bezbariérovým prístupom na chodník. Súčasťou stavby bola i realizácia chodníka pre 
peších, obslužnej asfaltovej komunikácie a kontajneroviska. Odkanalizovanie parkoviska 
a obslužnej komunikácie je riešené cez odvodňovacie žľaby a uličné vpuste do kanalizácie, ktorá je 
napojená na novovybudovaný odlučovač ropných látok, odkiaľ je voda odvedená do verejnej 
kanalizácie. Ďalej bolo v rámci stavby vybudované nové verejné osvetlenie v počte 8 ks 
osvetľovacích stožiarov, prekládka existujúceho kábla ORANGE a sadové úpravy pozostávajúce 
z výsadby 17 vzrastlých stromov, 148 sadeníc živého plota a priľahlých trávnatých plôch. 

• parkovisko Kalinčiakova ulica 0 175 000 166 999 
Rekonštrukcia parkoviska pozostávala z výmeny pôvodných parkovacích plôch zo zatrávňovacích 
panelov zasypaných štrkom za státia z asfaltobetónu. Parkovacie státia sú s kolmým radením 
o rozmere 2,4 x 4,5 m a sú vyznačené vodorovným a zvislým dopravným značením. Súčasťou boli 
i chodníky zo zámkovej dlažby a z liateho asfaltu. Odvodnenie parkoviska bolo cez 8 ks uličných 
vpustí a cez tri odlučovače ropných látok do jestvujúcej zbernej kanalizácie. Súčasne sa vykonala 
i výšková úprava hlavného vodovodného radu z dôvodu kolízie jeho jestvujúceho kompenzátora 
s konštrukciou parkoviska. Súčasťou stavby boli i sadové úpravy. Bolo vybudovaných 98 
parkovacích státí pre osobné vozidlá, z toho dve pre imobilných. 

• parkovisko Zelenečská ulica 0 157 800 102 007 
V rámci stavby bola zrealizovaná úplná rekonštrukcia parkoviska, na základe ktorej sa zvýšila 
kapacita verejných státí. Pôvodne navrhnutá konštrukcia z betónovej dlažby bola nahradená 
konštrukciou a asfaltovým povrchom hrúbky 8 cm. Parkovisko bolo zrealizované ako obojstranné 
s prístupovými parkoviskovými komunikáciami a kolmým radením vozidiel. Súčasťou bolo 
i odvodnenie parkoviska, ktoré sa zrealizovalo pomocou uličných vpustov, cez kanalizáciu a 
odlučovač ropných látok. Súčasne sa vykonala prekládka a doplnenie verejného osvetlenia 
parkoviska. Súčasťou stavby boli i sadové úpravy, v rámci ktorých sa zrealizoval zelený pás 
rovnobežne s parkoviskom vrátane zazelenenia dopravných ostrovčekov. Rekonštrukciou sa 
získalo 70 parkovacích státí pre osobné vozidlá, z toho dve pre imobilných. 
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• parkovisko ZŠ Vančurova 0 28 700 22 606 
V rámci stavby bolo vybudovaných 15 parkovacích miest z betónovej dlažby, z toho jedno pre 
imobilných s bezbariérovým prístupom na chodník. Súčasťou stavby bola i realizácia chodníka pre 
peších šírky 2,25 m. V rámci stavby sa realizovala i prekládka existujúceho školského oplotenia 
v celkovej dĺžke 52 m. Odvodnenie parkoviska je riešené spádováním v smere k uličnej vpusti 
umiestnenej v telese existujúcej komunikácie. Zrealizovaná bola ochrana existujúceho elektrického 
kábla VN, ktorý bol umiestnený tak, že pri zachovaní jeho pôvodného uloženia by tento zasahoval 
do telesa vrchnej stavby parkoviska. Bolo preto potrebné kábel v celej dĺžke 55 m odhaliť, 
podkopať aumiestiť do chráničky. Súčasťou prác bolo i doplnenie 17 stĺpikov do preloženého 
oplotenia, nakoľko technický stav pôvodných neumožňoval ich ďalšie použitie. 

• ostatné parkoviská 995 818 630 954 500 004 

realizované odborom dopravy a „ 71 H R 71 135 
komunálnych služieb: 

Z dôvodu zlepšiť situáciu s problémom statickej dopravy na území mesta boli vo vytipovaných 
obytných súboroch v roku 2010 zrealizované rekonštrukcie a rozšírenie parkovacích plôch na 
uliciach, kde pribudli parkovacie miesta: 
Mozartova č. 7-9 (úprava nájazdu k pôvodnému chodníku) - 63 parkovacích miest 7 272 
Beethovenova (pred osobitnou školou) -16 parkovacích miest 30 006 
Jiráskova č. 14 - 13 parkovacích miest 10 971 
Jiráskova č. 31 - 7 parkovacích miest 7 393 
Šafárikova č. 6 - 6 parkovacích miest 6 201 
Na hlinách č. 27 - 8 parkovacích miest 6 003 
Veterná č. 14-3 parkovacie miesta 3 289 

realizované odborom investičnej 0 559 816 428 869 
výstavby: 

o parkovisko na ulici Golianova č. 23, 32,33,34 43 571 
Predmetom tejto stavby bolo zrealizovanie parkovacích miest vo viacerých sekciách vo vnútro 
bloku jestvujúcej bytovej zástavby na sídlisku Linčianska a na Golianovej ulici. Povrchová úprava 
parkovísk je s povrchom zo zámkovej betónovej dlažby, sčasti s povrchom zjemnozrnného 
asfaltového betónu. Vybudovaná bola aj nová parkovisková komunikácia šírky 4,5 m a chodník pre 
peších šírky 1,5 m. Chodníky sú s povrchom z liateho asfaltu. Konštrukcie parkovísk sú olemované 
cestným obrubníkom akrajníkom, chodníky záhonovým obrubníkom. Výstavbou sa získalo 52 
parkovacích státí pre osobné vozidlá. 

o parkoviská na ulici Okružná č. 13 - 1 , a H. etapa 30 649 
Parkovisko v I. etape je vybudované pozdĺž jestvujúcej sídliskovej komunikácie s priamym 
napojením a komunikáciu Okružnej ulice. Parkovisko je s kolmým státím v počte 14 parkovacích 
miest a jednotlivé státia sú vyznačené striedavo s použitím betónovej dlažby farby sivej a červenej. 
Odvodnenie parkoviska je do uličných vpustí priečnym a pozdĺžnym spádom. Pozdĺž parkoviska je 
pre chodcov vybudovaný nový chodník šírky 1,5 m s povrchom z liateho asfaltu. Parkovisko v II. 
etape je vybudované pozdĺž sídliskovej komunikácie v súbehu bytového domu s napojením na 
komunikáciu Okružnej ulice. Parkovisko obsahuje 19 parkovacích miest s kolmým státím 
z betónovej dlažby s vystriedaním sivej a červenej farby na jednotlivých státiach. Pri oboch etapách 
výstavby bolo nutné posunúť a upraviť zemný val oddeľujúci priestor parkovísk od detského 
ihriska. Súčasťou stavby bolo i osadenie zvislých dopravných značiek. Vybudovaných bolo 
celkom 33 nových parkovacích miest pre osobné vozidlá. 

o parkovisko na Hlinách č. 50 79 516 
Boli zrekonštruované parkoviská pri bytovom dome so zväčšením parkovacích plôch a tým 
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i zvýšením počtu parkovacích státí. Vytvorila sa okružná jednosmerná premávka na ploche 
parkoviska s možnosťou parkovania do 3 radov šikmých státí. Vybudovalo sa miesto pre 
kontajnery, ktoré je oplotené a lemované betónovými obrubníkmi. Samostatne bolo riešené 
osvetlenie parkoviska. Všetky plochy parkoviska majú nový povrch z asfaltobetónu. Na 
chodníkoch sa zrealizoval liaty asfalt s posypom. Státia pre zdravotne ťažko postihnutých ostali na 
pôvodných miestach. Súčasťou parkoviska je nové trvalé vodorovné i zvislé dopravné značenie. Je 
dobudované nové odvodnenie parkoviska s osadenými uličnými vpustmi s vložením odlučovacieho 
zariadenia ľahkých kvapalín a splavenín. Do chodníka bol vsadený odvodňovací žľab 
s odvodnením do verejnej kanalizácie. Rekonštrukciou sa získalo 56 parkovacích státí pre osobné 
vozidlá a plocha pre 14 veľkokapacitných kontajnerov. 

o parkovisko na Homopotočnej ulici 36 882 
Stavba bola rozdelená na 2 etapy výstavby. V roku 2010 bola realizovaná výstavba I. etapy. 
V rámci I. etapy stavby bolo zrealizované parkovisko v rozsahu 20 parkovacích státí rozmerov 
2,5 x 5,0 m s kolmým radením vzhľadom k prístupovej komunikácii, ktorá tvorí spojnicu ulíc 
Hornopotočná a Pekárska. Parkovisko vrátane komunikácie je vybudované z betónovej dlažby 
sivej farby. Deliace pásy medzi jednotlivými státiami sú farby červenej. Odvodnenie parkoviska je 
navrhnuté priečnym spádom do odvodňovacieho žľabu uloženého pri vjazde z Homopotočnej 
ulice. Súčasťou stavby bolo i osadenie nových zvislých dopravných značiek a vodorovné značky na 
vyznačenie parkovacích miest pre imobilné osoby umiestnené pri vjazdoch z oboch ulíc. 
Vzhľadom k tomu, že II. etapa predstavuje náročnejšie stavebné práce, ako i zložitejší 
archeologický prieskum, nebola v roku 2010 realizovaná a je v záverečnom účte navrhované 
posunutie jej realizácie aj s vyčlenenými finančnými prostriedkami vo výške 130 000 eur do 
rozpočtu 2011. 

o parkovisko ul. Nerudova č. 12-15 41719 
V rámci stavby sa jednalo sčasti o rekonštrukciu pôvodnej plochy na parkovanie a sčasti 
o vybudovanie novej parkovacej plochy. Povrch parkoviska je z nového asfaltobetónu buď na 
pôvodnej betónovej ploche, alebo na novovybudovanej podkladnej ploche. V rámci stavby boli 
zrealizované časti chodníkov, resp. ich prepojenia pred blokmi č. 12-15. Odvodnenie parkoviska 
je riešené spádováním do zberného žľabu, ktorý je zaústený do existujúcej uličnej vpuste. Systém 
parkovania je vyznačený vodorovným dopravným značením. Celkový počet parkovacích miest je 
50 státí, z toho 4 pre imobilných. 

o parkovisko na ulici Teodora Tekela č. 15 11 631 
V rámci stavby boli vybudované 2 parkovacie plochy. Kapacita zrealizovaných parkovísk je 14 + 3 
parkovacie miesta. Odvodnenie parkoviska je riešené pomocou vsakovacej dlažby, ktorá tvorí 
povrch parkoviska a spádováním parkovacích miest v smere k uličným vpustom umiestnených 
v telese existujúcej komunikácie. Parkovacie miesta sú z dlažby sivej farby, deliace pruhy z farby 
červenej. Obvod parkoviska (oboch plôch) je riešený z cestných obrubníkov. Priľahlé plochy 
dotknuté realizáciou stavebných prác boli upravené a zatrávnené. 

o parkovisko Tajovského 7-9 v Trnave 16 259 
Parkovisko je vybudované pozdĺž jestvujúcej komunikácie a slúži pre odstavenie osobných 
vozidiel s kolmým radením v počte 21 státí. Parkoviská sú zhotovené z betónovej dlažby striedavo 
zo šedej a červenej farby. 14 parkovacích miest je o rozmere 2,4 x 5,0 m, 6 parkovacích miest 
o rozmere 2,4 x 4,5 m a 1 parkovacie miesto o rozmere 3,5 x 4,5 m pre zdravotne postihnutých. 
Parkovisko je ohraničené betónovým obrubníkom. 

o parkoviská na Čajkovského ulici č. 1-2, 2-6 16 223 
Parkovisko sa nachádza vo vnútrobloku sídliskovej zástavby pozdĺž jestvujúcej sídliskovej 
komunikácie. Parkoviská sú vybudované z drenážnej betónovej dlažby hrúbky 8 cm farby šedej 
striedavo s červenou o rozmere 2,4 x 5,0 m (18 ks) a 3,0 x 5,0 m (1 x pre imobilných). Dlažba je 
uložená do cestných betónových obrubníkov. Súčasťou stavby bola aj realizácia dvoch spevnených 
plôch o rozmere 2,0 x 3,0 m z rovnakého materiálu pre osadenie konštrukcií na prášenie kobercov. 

o parkovisko Clementisova 16-18 26 057 
Parkovisko sa nachádza pred obytným domom. Cestná komunikácia nadväzuje na jestvujúcu sieť 
obslužných komunikácií, je vybudovaná v šírke 5,5 m a dĺžke 21 m. Po pravej strane je 
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vybudovaných 8 parkovacích miest o rozmeroch 2,4 x 5,0 m z drenážnej dlažby hrúbky 8 cm farby 
šedej s deliacimi pásmi farby červenej. Po ľavej strane bolo vybudovaných 6 parkovacích miest 
z rovnakého materiálu i rovnakých rozmerov. Dlažba je osadená do betónových cestných 
obrubníkov. Výstavbou bolo získaných celkovo 14 nových parkovacích miest. 

o parkovisko A. Kubinu 26-29, 30-33,2-3 85 259 
V rámci tejto stavby bolo zrealizovaných spolu 47 parkovacích miest jednostranných so šikmým 
radením vozidiel vzhľadom k prístupovej komunikácii. Státia sú rozdelené pre vchody 2-3: 9 státí, 
pre vchody 26-29: 24 státí, z toho 1 pre imobilných, pre vchody 30-33: 14 státí, z toho 1 pre 
imobilných. Jednotlivé státia majú šírku 2,4 m a dĺžku 4,8 m a sú zhotovené z betónovej zámkovej 
dlažby farby sivej s deliacimi pásmi farby červenej osadenej do cestných betónových obrubníkov. 
Súčasťou stavby bolo aj vybúranie detských ihrísk vo dvore A. Kubinu 26-29 a 30-33 s následným 
zavezením zeminou a zatrávnením. Okrem toho na žiadosť občanov priľahlého bytového domu 
bolo zrealizované rozšírenie sídliskovej komunikácie pre potreby pozdĺžneho parkovania pred 
bytovým domom. 

o obnova verejných priestorov Pútnickej, 
Dedinskej a I. Krásku v Trnave - Modranka 41 103 

Po ľavej strane Pútnickej ulice (oproti Farskému úradu) bolo vybudovaných 9 kolmých 
parkovacích státí z betónovej dlažby sivej s deliacimi pásmi farby červenej. Za státiami bol 
zrealizovaný chodník pre peších šírky 1 m. Oproti týmto státiam sa urobili 3 parkovacie miesta 
s pozdĺžnym radením, za nimi chodník tiahnuci sa až za nárožie Pútnickej a Rajčurskej ulice. Po 
pravej strane Pútnickej ulice (pred obchodom s potravinami) bolo vytvorených 7 kolmých 
parkovacích miest. Za státiami sa pozdĺž potravín vybudoval chodník, ktorý sa stáča doľava 
a pokračuje až k budove bývalej požiarnej zbrojnice. Prechody pre chodcov sú bezbariérové 
a zrealizované boli aj sadové úpravy v zmysle projektovej dokumentácie. 

Križovatky 99 582 100 307 100 086 

• okružná križovatka Suchovská - gg ^ „ „ 
Ružindolská 

Investičná akcia mala byť realizovaná formou spolufínancovania Trnavského samosprávneho kraja 
a mesta Trnava. Rokovania o otázke spolufínancovania neboli definitívne ukončené, z toho dôvodu 
bola investičná akcia vyradená z rozpočtu na rok 2010. 

. cestná svetelná signalizácia m m m m 

Nitrianska ulica 
Križovatka 1/51 Nitrianska cesta - Priemyselná - SAD je dôležitým dopravným uzlom a spojnicou 
dôležitých komunikácií prvej triedy. Zámerom bolo podstatné zvýšenie bezpečnosti a dopravnej 
priepustnosti križovatky, hlavne z vedľajších smerov a bezpečný prechod chodcov cez 
komunikácie križovatky. Bolo zriadené plné dynamické riadenie dopravy pomocou dopravných 
predlžovacích a výzvových detektorov ako aj výzvových tlačidiel pre chodcov. 

1.1.2.3 Dopravné značenie 45 000 23 000 22 841 

Výdavky z rozpočtu boli použité na potrebné zmeny organizácie dopravy na území mesta, kedy 
bolo potrebné na základe dopravného určenia zabezpečiť osadenie nových dopravných značiek 
a iných dopravných zariadení a tým prispieť k bezpečnosti a plynulosti dopravy v riešených 
lokalitách. 
V roku 2010 bolo osadené trvalé dopravné značenie na uliciach: 
Jána Bottu (priechod pre chodcov), Kamenná cesta (priechod pre chodcov), Kamenný mlyn 
(oceľové zábrany), Terézie Vansovej (osadenie oceľových zábran pri OS MERKÚR), Ludvika van 
Beethovena (zvislé dopravné značenie), Tehelná (zvislé dopravné značenie a vodorovné dopravné 
značenie - priechody pre chodcov), Hlboká (zvislé dopravné značenie), Bučianska (zvislé dopravné 
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značenie), V jame (zvislé dopravné značenie a vodorovné dopravné značenie - priechody pre 
chodcov), Nerudova (zvislé a vodorovné dopravné značenie - priechod pre chodcov), Čajkovského 
(vyznačenie vyhradeného parkoviska pred MŠ), Nerudova (oceľové zábrany v chodníku), 
Mozartova (zvislé dopravné značenie a vodorovné dopravné značenie - priechody, deliace čiary), 
Modranka (zónové dopravné značenie), Atómová (zvislé dopravné značenie), Spojná (zvislé 
dopravné značenie), Letecká (zvislé dopravné značenie), Rovná (zvislé dopravné značenie), 
Hviezdna (spomaľovací prah), Teodora Tekela (zvislé dopravné značenie), Nitrianska -
Priemyselná (zvislé dopravné značenie), Štefana Moyzesa (zvislé a vodorovné dopravné značenie -
priechody pre chodcov). 
Pôvodný rozpočet bol rozpočtovým opatrením upravený a finančné prostriedky boli presunuté na 
položku opravy chodníkov. 

1.1.2.4 Výbory mestských častí 16 597 28 350 24 171 

Z položky boli hradené rekonštrukcie a doplnenie verejného osvetlenia na uliciach Veterná, 
Hornopotočná, Západná, Agátová,Ľudmily Podjavorinskej. 

1.1.2.5 Ostatné súčasti dopravy 151924 131 884 129 510 

• stojiská na kontajnery 123 776 121926 121 
Pokračovanie projektu realizácie rekonštrukcie a výstavby stojísk na komunálny odpad na území 
mesta. Pri výbere realizácie umiestňovania stojísk na kontajnery boli brané do úvahy viaceré 
faktory a to tak, aby spĺňali požiadavky urbanistického hľadiska a aby bolo zrejmé, ku ktorému 
bytovému domu prislúchajú. Ďalším z faktorov je dopravno - bezpečnostné hľadisko, týmto sa 
hlavne myslí bezpečnosť chodcov, ktorí vynášajú odpad, aby zbytočne neprechádzali cez 
komunikácie. V tomto je zohľadnená aj požiadavka spracovateľa komunálneho odpadu na 
jednoduchý prístup ku kontajnerom. 
V roku 2010 boli zrealizované stojiská na uliciach : 
Mozartova č.ll, Tajovského č.3, Tajovského č.6, Andreja Hlinku č.36, Andreja Hlinku č.38, 
TamaškoviČova č. 6, Rovná č. 7, Na hlinách č. 56-59, Na hlinách č. 60-64, Čajkovského č. 43, 
Veterná č. 3, Veterná č. 9, Veterná č. 13, Veterná č. 14, Veterná č. 17, gen. Goliána č. 41-43, gen. 
Goliána č. 55-56, Jiráskova č. 22-24, Sladovnická č. 7-9, Sladovnická č. 4-6, Zelenečská č. 97-101, 
Ľudmily Podjavorinskej č. 8-9, Ľudmily Podjavorinskej č. 13-15, Ľudmily Podjavorinskej č. 16-18, 
Ľudmily Podjavorinskej č. 19-21, Čajkovského č. 5-9, Saleziánska č. 22-28, Hlboká č. 12-14, 
Vajanského (Krajský súd), Vajanského (T-PRESS), Zelenečská č. 51, Zelenečská č. 67-69, 
Zelenečská č. 77, Špačinská č. 72, Špačinská č. 76, Poštová č. 14, Poštová Č. 18, Sladovnická č. 16-
19, Juraja Slottu Č.30/A, Jána Bottu č. 6. 

• prístrešky a zastávky Mestskej IR ion n n 
autobusovej dopravy (MAD) 

V roku 2010 sa nerozširovali a nemenili trasy autobusovej dopravy a preto nebolo potrebné 
zrealizovať osadenie nových prístreškov a zastávok MAD. 
Nepoužité finančné prostriedky boli v celej výške presunuté rozpočtovým opatrením na položku 
opravy chodníkov. 

• Mestský informačno - navigačný ^^g Q g 5 g ? ?Q2 

systém 
Finančné prostriedky boli použité na doplnenie a realizáciu MINS z dôvodu riešenia značenia ulíc 
v novo vzniknutých mestských častiach (výstavba IBV) a na základe požiadaviek občanov, VMČ 
a interpelácií poslancov na uliciach: Námestie Jozefa Herdu, Átriová, Hviezdna - Átriová, Traťová, 
Traťová - Krátka, Traťová - Adama Štrekára, Traťová - Jazdecká, Roľnícka, Roľnícka — 
Čerešňová, Roľnícka - Adama Štrekára, Roľnícka - Jazdecká, Hraničná - Karola Ježíka, Karola 
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Ježíka - Pásová, Karola Ježíka - Chrenová, Pri potoku - Chrenová, Pri potoku - Orechová, Karola 
Ježíka - Orechová, Hviezdna - Petra Bohúňa. 

1.2 Podprogram MESTSKÁ 863 042 962 438 786 477 
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 

Ciele podprogramu: 
L Zvýšiť kultúru cestovania obnovou vozového parku MAD 
7 

1. Merateľný ukazovateľ j Počet zaradených nových autobusov 
Rok 2007 ! 2008 2009 2010 
Plánovaná hodnota 0 0 15 
Skutočná hodnota 0 0 
Hodnotiaca správa: 
Vzhľadom na komplikácie pri implementácii projektu „Ekologická MHD v Trnave", ktorý realizuje SAD 
Trnava, a. s., sa výstavba čerpacej stanice CNG presunula do prvého štvrťroku 2011. Z toho dôvodu budú 
nové autobusy zaradené do prevádzky v roku 2011. 

1.2.1 Bežné výdavky 863 042 950180 774 220 

• dotácia na mestskú autobusovú dopravu 863 042 950 180 774 220 
K nevyčerpaniu rozpočtu prišlo v dôsledku nerovnakej výšky zálohových platieb za výkon vo 
verejnom záujme pre dopravcu SAD Trnava, a. s.. V mesiacoch január - máj 2010 bola výška 
platieb v zmysle zmluvy platnej pre rok 2009, a teda podľa výšky rozpočtu v roku 2009. V ďalších 
mesiacoch do 3. aktualizácie rozpočtu (október 2010) bola výška platieb v zmysle pôvodne 
schváleného rozpočtu pre rok 2010. Z celkove použitej sumy predstavovala dotácia pre SAD a.s. 
773 020 eur, v sume 1 200 eur bola uhradená faktúra za servisný program k počítačovému 
programu Control (kontrolný systém) pre mestskú autobusovú dopravu. 

1.2.2 Kapitálové výdavky 0 12 258 12 257 

• počítačový program na kontrolu nákladov MAD 0 12 258 12 257 
Súčasťou projektu „Optimalizácia mestskej autobusovej dopravy v Trnave" bola potreba 
vypracovania počítačového programu CONTROL (kontrolný systém) pre mestskú autobusovú 
dopravu v Trnave. 

PROJEKTY 40 596 47 260 46 708 

Bežné výdavky 40 596 47 260 46 708 

• Inteligentné dopravné systémy (IDS) 33194 33194 33189 
o vlastné zdroje 33 194 33194 33189 
o grantové zdroje 0 0 0 

Vláda SR uznesením č. 22 zo dňa 14.1.2009 schválila Program podpory rozvoja inteligentných 
dopravných systémov (IDS) v rámci Operačného programu doprava 2007 - 2013. Mesto Trnava 
bolo vybrané ako jedna z aglomerácií pre zavedenie IDS. Podmienkou o uchádzanie sa o tento 
grant (85 % oprávnených nákladov bude hradených z EÚ) bolo vypracovanie Technickej štúdie pre 
zavedenie IDS z vlastných zdrojov. Technická štúdia bola vypracovaná a uhradená v uvedenej 
výške. V súčasnosti prebieha jej externé posudzovanie v gestorstve Slovenskej správy ciest. Po jej 
schválení a zahájení implementácie programu budú tieto náklady refundované. 
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• Pro.motion - parkovacia politika mesta 7 402 14 066 13 519 
o vlastné zdroje 4 083 14 066 13 519 
o grantové zdroje 3 319 0 0 

Zámerom projektu bolo podporiť zmenu v správaní obyvateľov k šetreniu energií v doprave a to 
tak, že budú využívať iné dopravné prostriedky ako osobné automobily. Projekt trval tri roky 
a v roku 2010 bol ukončený. Refundáciu finančných prostriedkov očakávame začiatkom roka 
2011. Finančné prostriedky v roku 2010 boli použité na realizáciu projektových aktivít ako je 
Dopravný deň pre deti, Konferencia k prezentácii vyprodukovaného materiálu k optimalizácii 
hromadnej dopravy v Trnave. Úhrada nákladov spojených s produkciou promo materiálov, účasť 
projektového tímu na zahraničných informačných mítíngochv projektových partnerov v Slovinsku 
a Liechtenštajsku a spracovanie štúdie optimalizácie mestskej hromadnej dopravy. 
Žiadosť o refundáciu výdavkov na projektové aktivity bola podaná v 11/2010, proces kontroly trvá 
približne 3 - 6 mesiacov, príjem finančných prostriedkov je preto očakávaný v roku 2011. 

Program 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

2 573 426 1 986 008 1 871 047 

Zámer programu; 
životné prostredie a atraktívne príležitosti pre život obyvateľov mesta 

2.1 Podprogram ZELEN 978 233 1149 779 1146 119 

Ciele podprogramu: 
1. Udržať hygienickú a estetickú funkčnosť verejnej zelene 

1. Merateľný ukazovateľ 
Rok 
Plánovaná hodnota 
Skutočná hodnota 

Počet kosieb 
2007 

4,5 

2008 

5,5 

2009 
5 

4,5 

2010 
4 

4,15 1 
Hodnotiaca správa: 
Počet kosieb výrazne ovplyvňuje jednotlivé zložky životného prostredia, hygienickú a estetickú funkciu 
zelene. Čím je početnosť kosenia trávnatých plôch vyššia, tým viac sa eliminuje výskyt alergénov v ovzduší 
(peľ z kvitnúcich tráv a burín), šírenie jednoročných burín a nečistôt. Pôvodne plánované štyri kosby boli 
v priebehu roka navýšené o 0,7 kosby z dôvodu extrémne vlhkého počasia hlavne v jarných mesiacoch. 
Z dôvodu pretrvávajúceho vlhkého počasia počas celého roka, kedy boli trávnaté plochy permanentne 
podmáčané, nebolo možné časť z pridanej kosby zrealizovať. Aj napriek týmto prevádzkovým problémom sa 
podarilo splniť plánovaný počet kosieb a udržať trávnaté plochy v štandardnom stave. 

2. Merateľný ukazovateľ 
Rok 
Plánovaná hodnota 
Skutočná hodnota 

Počet novovysadených stromov 
2007 

19 

2008 

161 

2009 
80 

2010 
50 

96 156 
Hodnotiaca správa: 
Stromy sú jedinými hmototvornými prvkami v štruktúre mesta, ktoré svojim komplexom funkcií zmierňujú 
negatívne vplyvy mestského prostredia na človeka. Ovplyvňujú mikroklímu a hygienu priestoru (teplotné 
výkyvy, prašnosť, vlhkosť, kvalitu a zloženie vzduchu,...), pôsobia na psychiku človeka, estetiku prostredia 
a predstavujú súčasť kultúrneho a historického dedičstva mesta. Jednotlivé stromy boli navrhnuté na výsadbu 
so zreteľom na ich priestorové a stanovištné požiadavky a na dosiahnutie požadovaného efektu výsadby. 
Taktiež boli vysadené stromy v rámci realizácie náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny. Výsadbou 156 ks 
stromov sme prispeli k zlepšeniu kvality bývania v našom meste. 
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3. Merateľný ukazovateľ 

Rok 
Plánovaná hodnota 
Skutočná hodnota 

Plocha udržiavaných kvetinových a kríkových 
záhonov v m2 

2007 

28 189 

2008 

29 285 

2009 
31 556 
34 406 

2010 
31 800 
36 913 

Hodnotiaca správa: 
Kvetinové záhony zvyšujú atraktivitu frekventovaných lokalít hlavne v Centrálnej mestskej zóne svojou 
farebnosťou a pestrou druhovou skladbou vysadených kvetín, ktorá sa mení v závislosti od ročných období. 
Kríkové záhony dotvárajú celkovú kompozíciu priestorového usporiadania výsadby, plnia najmä hygienickú, 
psychohygienickú a izolačnú funkciu v prostredí (v závislosti od formy výsadby a jej umiestnenia) 
a v mnohých prípadoch predstavujú bariéru z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky (napr. bráni vstupu 
chodca do komunikácie mimo vyhradených miest). Zvyšovaním plôch udržiavaných kvetinových 
a kríkových záhonov sme prispeli k zvýšeniu atraktivity mesta a zlepšeniu kvality životného prostredia. 

2.1.1 Bežné výdavky 940 717 996 997 995 554 

2.1.1.1 Správazelene 934 078 990 358 988 919 

• základná údržba zelene 813 250 819 930 818 590 
V roku 2010 sa vykonali v rámci údržby verejnej zelene nasledovné pracovné činnosti: kosenie 
4,15 x (centrálna mestská zóna 6 x), jarné vyhrabanie trávnikov, jesenné hrabanie lístia, 
odburinenie krov, solitér, ruží 2x, rez živého plota 3x, rez drevín, zálievka rastlín, čistenie plôch 
zelene. Z položky boli hradené aj náklady za odvoz a uloženie triedeného biologického odpadu na 
skládku komunálneho odpadu na Zavarskej ceste, ktorého objem bol výrazne vyšší ako 
v predchádzajúcich rokoch z dôvodu extrémneho rozloženia a úhrnu zrážok počas roka. Finančné 
prostriedky schválené na zabezpečenie vyššie uvedených prác (v stanovenom objeme a pri znížení 
jednotkových cien na úroveň roku 2009) neboli postačujúce, preto bola zmluvne dohodnutá zľava 
u jednotlivých spravovateľov zelene vo výške 3 % zo základnej údržby zelene, čo predstavovalo 
čiastku 26 096 eur. 
Na území mesta bolo v mesiaci máj vysadených do záhonov a mobilných nádob 30 tisíc letničiek 

a v mesiaci september 5 250 kusov cibuľovití a 17 900 kusov dvojročných kvetín. V hodnote 220 
eur boli zakúpené kvety na vianočnú výzdobu priestorov radnice a Mestského úradu. 

• údržba zelene pri závode PSA Peugeot Citroen 49 791 49 791 49 791 
Výdavky spojené so štandardnou údržbou pozemkov vo vlastníctve mesta Trnava, ktoré sa 
nachádzajú v okolí prístupových komunikácií k závodu PSA. V priebehu roka sa kosili trávnaté 
plochy - stredy okružných križovatiek 4x, všetky ostatné plochy 2x a niektoré frekventované 
plochy boli pokosené výberovo 3x. 

• údržba nových investičných akcií 16 600 16 600 16 600 
V priebehu roka 2010 bolo do správy a údržby verejnej zelene mesta Trnava odovzdaných 
niekoľko akcií realizovaných v rámci tvorby zelene, investičných akcií mesta alebo odovzdaním 
od súkromných investorov. Údržba tejto zelene nebola zapracovaná do zmlúv na údržbu verejnej 
zelene v jednotlivých obvodoch. Novo založené plochy zelene je nutné udržiavať intenzívnejšie, 
ako už staršie výsadby, aby neprišlo k ich degenerácii a zničeniu. Z položky boli hradené výdavky 
na údržbu: Ružový park, nová výsadba záhonov na Hlavnej ulici, Parčík za Daňovým úradom, 
sadové úpravy v Modranke, sadové úpravy na Prednádraží pri Cassale, cyklochodník gen. Goliána, 
parkovisko Veterná, Kalinčiakova, Hlboká. 

• deratizácia zelene 2 987 2 587 2 560 
Bola vykonaná jarná a jesenná celomestská deratizácia na plochách verejnej zelene. 
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• sanácie, asanácie a havarijné stavy drevín 49 790 99 790 99 718 
V roku 2010 bolo vyrúbaných 607 stromov. Z toho 242 ks suchých a vyvrátených (Kamenný 
mlyn lesopark a Kamenný mlyn centrum -170 ks a v obytných súboroch 72 ks). O odstránenie 353 
ks požiadali 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. Okrem výrubov na plochách verejnej zelene bolo 
vyrúbaných 12 stromov v areáloch cintorínov. Z položky boli uhradené aj náklady spojené 
s vykonaním dvojfázového chemického ošetrenia pagaštanov konských proti škodcovi 
ploskáčikovi pagaštanovému. 

• údržba interiérových kvetov 1660 1660 1660 
Výdavky na odbornú údržbu a nákup interiérových rastlín v reprezentačných priestoroch budov 
radnice a mestského úradu. Z položky bola zabezpečená tiež vianočná výzdoba exteriéru a interiéru 
radnice a interiéru mestského úradu. 

2.1.1.2 Súťaž o najkrajší balkón 664 664 660 

Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt pri mestskom zastupiteľstve každoročne 
vyhlasuje súťaže o najkrajší balkón a o najkrajšie upravenú predzáhradku. Súťaž bola vyhlásená a 
vyhodnotená i v roku 2010. Finančné odmeny boli víťazom súťaže odovzdané v celkovej sume 660 
eur. 

2.1.1.3 Granty na ekológiu a životné 5 975 5 975 5 975 
prostredie 

Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt pri mestskom zastupiteľstve v roku 2010 
prerokovala predložené žiadosti o dotácie v oblasti ekológie a životného prostredia. Primátorom 
mesta bolo schválené udelenie dotácie pre 21 projektov. 

2.1.2 Kapitálové výdavky 37 516 152 782 150 565 

• výsadba stromov 16 600 14110 14110 
V roku 2010 bolo na území mesta vysadených celkovo 90 tzv. odrastených stromov, z toho bolo 
64 kusov novovysadených, 26 kusov náhradná výsadba za fyziologicky odumreté a vandalmi 
dolámané stromy. Finančné prostriedky rozpočtované na túto položku pokryli náklady spojené 
s nákupom a následnou výsadbou takéhoto vysokého počtu drevín z dôvodu, že na nákup stromov 
bola použitá elektronická aukcia, ktorá výrazne znížila náklady na kúpu stromov. 

• výsadba kvetinových záhonov - okružná 4 316 5 088 5 088 
križovatka Nitrianska 

V rámci položky bol upravený stred novovybudovanej okružnej križovatky na Nitrianskej ceste 
výsadbou záhonov trvaliek v počte 1 281 rastlín. 

• výsadba zelene 16 600 120 786 120 704 
Finančné prostriedky boli použité na realizáciu výsadieb v nasledovných lokalitách mesta: Ulica 
Hlavná - záhony z 284 kusov trvaliek, 150 ruží a 65 krov, Ulica Hospodárska - 3 kusy 
solitérnych krov, Ulica Tamaškovičova - 60 m2 trávnik, Ulica Púpavová - 235 m2 trávnik, 
vnútroblokové priestranstvo na Ulici A. Kubinu - 28 stromov, 470 krov a 2 600 m2 trávnik, Parčík 
za Daňovým úradom - 26 stromov, 2 969 krov, 148 ruží, 3 275 kusov trvaliek a 148 kusov tráv, 
areál MŠ Limbová - 6 stromov, 147 krov a 833 m2 trávnik, okolie požiarnej zbrojnice Modranka -
3 kusy stromčekových ruží, 9 kusov trvaliek, parkovisko pri MsÚ - 1 strom, 35 krov, okružná 
križovatka na Spačinskej ulici - 51 krov, 195 kusov trvaliek a 229 kusov tráv. 
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Uhynutá a vandalmi zničená zeleň bola nahradená novými výsadbami skupín krov a živých plotov 
na uliciach Zelenečská -124 kusov, Veterná - 25 kusov, Špačinská -132 kusov. 

• sadové úpravy pri Pomníku hrdinov 0 6 468 6 204 
Výdavky spojené súpravou okolia Pomníka hrdinov - terénne úpravy, výsadba 136 kusov 
popínavých drevín a 4 stromy v mobilných nádobách. V rámci položky bola zrealizovaná 
aj výsadba solitérnych a záhonových ruží v Ružovom parku v počte 967 kusov. 

• areál zdravia — intenzifikácia zelene 0 1350 694 
V rámci intenzifikácie zelene Areálu zdravia v Modranke bolo vysadených 5 kusov tzv. 
odrastených stromov, 7 kusov popínavých drevín a 30 m živého plota (50 kusov krov) 
oddeľujúceho detské ihrisko od parkoviska. 

• výstavba studne 0 4 980 3 765 
Pôvodná studňa, nachádzajúca sa v areáli bývalých technických služieb na Priemyselnej ulici, bola 
na začiatku roka znepřístupněná z dôvodu výstavby Mestského priemyselného a technologického 
parku. Pre potreby mesta Trnavy, hlavne v oblasti údržby zelene a miestnych komunikácií, bolo 
nutné vybudovať novú studňu na vhodnom mieste s bezproblémovým prístupom. Finančné 
prostriedky boli použité na vyvŕtanie novej studne, realizáciu rúrových rozvodov, osadenie 
studňovej skruže, elektroinštalačné práce a osadenie vodomeru a hydrantovej uzamykateľnej 
skrine. 

2.2 Podprogram HUMANIZÁCIE 800 027 712 682 616309 
OBYTNÝCH SÚBOROV 

Cieľ podprogramu: 
1. Zlepšiť podmienky bývania obyvateľov mesta v obytných súboroch 

1. Merateľný ukazovateľ 

Rok 
Plánovaná hodnota 
Skutočná hodnota 

Plocha upraveného priestoru v obytných súboroch 
v m2 

2007 

0 

2008 

1 825 

2009 
42 000 
2 734 

2010 
18 000 
42 982 

Hodnotiaca správa: 
Humanizácia obytných súborov predstavuje úpravu verejných medziblokových priestorov na územiach 
sídlisk, ktoré už svojou zastaralou vybavenosťou a vzhľadom neplnia súčasné funkcie a neumožňujú ich 
plnohodnotné využívanie obyvateľmi. Preto mesto Trnava zabezpečuje postupnú obnovu takýchto území, 
ktorá sa týka predovšetkým výmeny technicky a morálne opotrebovaných detských ihrísk, lavičiek, 
odpadkových nádob, obnovy zelene, prípadne súvisiacej rekonštrukcie poškodených povrchov chodníkov 
a ostatnej technickej infrastruktury. V rámci „humanizácie" boli vytvorené kultivované verejné 
priestranstvá, ktoré zabezpečia obyvateľom veľkých obytných súborov možnosť spoločenského vyžitia 
v exteriéri, mimo vlastných bytov. V roku 2010 boli zrealizované vybrané lokality obytných súborov - Na 
hlinách (2 200 m2), Linčianska (2 682 m2), Prednádražie II. (2 800 m2) a A. Kubinu (300 m2). 
Mesto Trnava riešilo aj také verejné priestranstvá, ktoré slúžili ako veľkoplošné sídliskové trávnaté plochy 
bez akejkoľvek vybavenosti mobiliárom, a teda bez možnosti využitia obyvateľmi na krátkodobý relax 
a spoločenské kontakty. Takou lokalitou bolo v roku 2010 územie v obytnom súbore Hlboká č. 11 až 20, 
pracovne nazvané „Parčík za daňovým úradom". Veľká trávnatá plocha o výmere 35 000 m 2 bola upravená 
v dvoch etapách - v roku 2009 a 2010. 
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2. Merateľný ukazovateľ 

JRok 
Plánovaná hodnota 
Skutočná hodnota 

Plocha novoupravených území pre oddychovo-
rekreačné využitie v m2 

2007 

-

2008 

-

2009 
85 000 

663 

2010 
149 100 

0 
Hodnotiaca správa: 
V roku 2010 bola plánovaná realizácia investičnej akcie „Revitalizácia areálu Kamenný mlyn", ktorá však 
bola viazaná na získanie grantov z prostriedkov EÚ. V priebehu roka nebola zverejnená žiadna vhodná 
výzva na podanie žiadosti, preto bol projekt z rozpočtu mesta na rok 2010 vyradený. 

2.2.1 Bežné výdavky 0 0 0 

2.2.2 Kapitálové výdavky 800 027 712 682 616 309 

2.2.2.1 Projektová dokumentácia 36 119 37 977 35 123 

Humanizácia obytných súborov 4619 7117 7115 

• humanizácia obytného súboru Linčianska 3 319 5 377 5 377 
Finančné prostriedky boli čerpané na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie a realizáciu (4 527 eur), ktorá riešila v obytnom súbore Linčianska chodník pre peších, 
dve oddychové zóny s mobiliárom, sadové úpravy a rekonštrukciu verejného osvetlenia. Časť 
prostriedkov bola použitá na doplatenie projektovej dokumentácie vypracovanej v roku 2009, 
vypracovanie zámeru verejnej práce (850 eur) a na odborný autorský dohľad. 
V rokoch 2007 a 2008 bola vypracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie na 
celé územie obytného súboru Linčianska v Trnave. V roku 2009 bola vypracovaná projektová 
dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu, ktorá podrobnejšie riešila Časť územia sídliska, 
a bola zameraná na úsek cyklochodníka a chodníka pre peších prepájajúceho Zelenečskú ulicu 
s nákupným centrom v sídlisku. Z dôvodu dodatočného nesúhlasu zástupcov výboru mestskej 
mestskej časti Trnava - Juh s budovaním cyklochodníka sa v roku 2010 projekčné oddelil 
chodník pre peších od cyklochodníka, vrátane dvoch odpočívadiel a ďalších, vyššie spomínaných 
stavebných objektov. 

• humanizácia obytného súboru Na hlinách 1 300 1 740 1 738 
V roku 2010 bolo doplatených 10 % ceny za spracovanie projektovej dokumentácie (1 199 eur), 
ktorá v riešených dvoroch č. 1 - 6 navrhuje nové funkčné využitie osadením hracích zostáv, 
prvkov drobnej architektúry a celkovou úpravou plôch verejnej zelene, vrátane rekonštrukcie 
verejného osvetlenia. Uhradená bola i cena autorského dozoru za dvor č. 6, ktorý bol realizovaný v 
roku 2010 (539 eur). 

Zeleň športovo-rekreačných plôch 31500 30 860 28 008 

• doplatok projektovej dokumentácie 1500 1500 0 
z predchádzajúceho roku 

Výdavok nebol čerpaný, nebolo potrebné doplatiť finančné prostriedky za spracované projektové 
dokumentácie. 

• revitalizácia areálu Kamenný mlyn 30 000 29 360 28 008 
Zaplatená bola projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (27 883 eur), stavebný zámer 
verejnej práce (125 eur), ktoré budú mestu Trnava slúžiť ako podklad k prípadnej žiadosti 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EU. Projektová dokumentácia pre 
realizáciu stavby rieši prvé tri etapy územia Kamenného mlyna. Cieľom navrhovaného riešenia je 
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obnova časti areálu Kamenného mlyna, vrátane jeho vhodného napojenia na jestvujúce 
komunikačné trasy a zvýšenie estetickej a ekologickej hodnoty územia. Projektová dokumentácia 
rieši objekt infocentra (ekocentra) pre zvýšenie environmentálneho povedomia návštevníkov 
a obyvateľov mesta, obnovu technicky a morálne zastaralého detského ihriska, rekonštrukciu 
pôvodného amfiteátra, doplnenie chodníkov pre peších, bežecké trasy, nové verejné osvetlenie 
a sadové úpravy na odstránenie prestarnutých drevín a doplnenie nových výsadieb. 

2.2.2.2 Realizácia 763 908 674 705 581186 

Humanizácia obytných súborov 497 908 468 590 395 072 

• humanizácia obytného súboru Na hlinách 49 790 67 290 66 900 
Realizácia prác tejto stavby bola rozdelená do viacerých charakterových odvetví, a to: 
- drobná architektúra: zrealizovaná široká škála hracích prvkov pre deti z agátového dreva 

(hojdačky, preliezky, hracia zostava, posed a pod.) 
- mobiliár: lavičky, informačné tabule, odpadové koše, socha sovy z dreva a pod. 
- sadové úpravy: zrekultivované dotknuté plochy zelene, výsadba tzv. odrastených stromov, 

trvalkových záhonov a trávnikov vrátane výrubu pôvodných stromov a kríkov 
- verejné osvetlenie: pôvodné osvetľovacie stĺpy v počte 4 ks boli nahradené novými 

a doplnené o ďalšie 2 ks nových stĺpov, vrátane nových káblových rozvodov vedených v zemi 
- komunikácie: súčasťou realizovaných prác bolo i vybudovanie chodníka pre peších šírky 1,5 m 

a dĺžky 68,0 m zo zámkovej dlažby. Odvodnenie priľahlého svahu je zabezpečené 
novovybudovanou vsakovacou priekopou. 

• humanizácia obytného súboru Prednádražie II 265 551 263 051 211186 
Časť finančných prostriedkov bola použitá na doplatok 10 % z ceny za spracovanie projektovej 
dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu ana vyplatenie 50 % odborného autorského 
dohľadu, nakoľko ešte nebol zrealizovaný celý rozsah projektu. 
Predmetom realizácie spevnených plôch bolo vybudovanie chodníkov v priestoroch medzi 
Tajovského ulicou a zdravotným strediskom, reštauráciou a nákupným strediskom. Od Mozartovej 
ulice sa vybudovalo parkovisko s kolmými státiami v počte 20, pred zdravotným strediskom 
parkovisko s 9 parkovacími miestami. Zo stavebného objektu kanalizácia bolo v tejto fáze 
zrealizovaných 5 vpustov na Mozartovej ulici a tiež sa uložili rozvody pre budúce možné dopojenie 
fontány. V rámci projektu verejného osvetlenia bolo rozmiestnených 9 ks osvetľovacích stožiarov 
výšky 6 m. Z mobiliáru bolo rozmiestnených 6 lavičiek, 7 košov na odpadky a 1 stojan na bicykle. 
Cieľom zrealizovaných sadových úprav bolo vytvoriť príjemné a esteticky zaujímavé prostredie 
doplnené aj zeleňou - odrastenými stromami, živými plotmi a trávnatými plochami. 
Realizačné náklady boli znížené o náklady na fontánu, ktorej realizácia bola odložená. 

• humanizácia obytného súboru A. Kubinu 82 985 55 098 46 721 
Stavebné úpravy riešili rozmiestnenie hracích prvkov a zariadení v troch vnútroblokoch obytného 
súboru na Ulici Andreja Kubinu 9-19. Vo vnútrobloku č. 1 bolo osadené pieskovisko, hojdačka, 
malá hracia zostava, pružinová hojdačka, vrátane úprav dopadových zón. Vo vnútrobloku č. 2 bola 
osadená hracia zostava pre deti do 12 rokov a úprava dopadovej zóny. Vnútroblok č. 3 bol 
doplnený pružnou hojdačkou, pedálovým kolotočom a úpravou dopadových zón. 

• humanizácia obytného súboru Linčianska 99 582 83 151 70 265 
Humanizácia obytného súboru Linčianska spočívala v rekonštrukcii tranzitného chodníka od Ulice 
gen. Goliána po spevnenú plochu obchodného centra. V mieste križovania chodníkov bol 
vybudovaný kruh s vonkajším polomerom 7 m. Súčasťou bolo i vybudovanie druhej odpočinkovej 
plochy. Napojenie chodníka na miestnu komunikáciu bolo zrealizované bezbariérovým prechodom 
pre chodcov. Pozdĺž chodníka boli zrekonštruované jestvujúce stožiare vonkajšieho osvetlenia 
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doplnené o 2 nové stožiare. V rámci humanizácie boli v miestach oddychových plôch osadené 4 
nové lavičky a odpadkové koše po 2 kusy v každej oddychovej zóne. Súčasťou boli i sadové 
úpravy. V rámci nich bolo vysadených 6 odrastených stromov a záhony s kríkovou a štrkovou 
úpravou. 
Výsledné náklady na realizáciu stavby boli nižšie z dôvodu uskutočnenia verejného obstarania 
formou elektronickej aukcie. 

Parky, parčíky a detské ihriská 266 000 206 115 186 114 

• parčík za daňovým úradom 266 000 206115 186114 
V roku 2010 bola uskutočnená 2. etapa realizačných prác v riešenom území. Touto etapou bola 
ukončená obnova a kultivácia územia v obytnom súbore Hlboká, pracovne nazývaná „Parčík za 
daňovým úradom". 
V území bolo vybudované: 

rampa pre chodcov, imobilné osoby a matky s kočíkmi 
- dve odpočinkové zóny upravené mobiliárom 
- dve detské ihriská — veľké pre vekovú kategóriu od 2 do 15 rokov na svahu za budovou VUC 

a malé „Pod Agátkou" pre vekovú kategóriu od 3 do 12 rokov. Veľké ihrisko bolo vybudované 
z hracích prvkov a zariadení, ktorých základný konštrukčný materiál z ocele sa vyznačuje 
vysokou odolnosťou voči vandalizmu. Malé detské ihrisko bolo vybudované z agátových 
hracích prvkov z dôvodu rešpektovania „Genius loci" pod kopcom s agátovým porastom, ako aj 
z dôvodu vysokej odolnosti prírodného drevného materiálu. 

- mobiliár - 30 ks lavičiek, 2 ks kruhových lavičiek, 8 ks odpadkových košov, 1 ks informačná 
tabuľa 

- porealizačné zameranie a geometrický plán. 

Časť finančných prostriedkov bola použitá na doplatok prác z roku 2009 na rekonštrukciu 
chodníkov a nové spevnené plochy (25 070 eur). 
Rozpočet nebol dočerpaný z dôvodu, že plánované ozelenenie územia bolo financované z položky 
„výsadba zelene". 

2 3 Podprogram ÚZEMNOPLÁNOVACIE 34120 43 552 41075 I 
DOKUMENTÁCIE A ŠTÚDIE 

Cieľ podprogramu: 
L Spodrobniť a prehĺbiť územnoplánovaciepodklady a dokumentáciu ako nástroj pre riešenie 

vybraných projektov 

1. Merateľný ukazovateľ 
Rok 
Plánovaná hodnota 
Skutočná hodnota 

Počet vybraných projektov 
2007 

-
8 

2008 
-
8 

2009 
5 
3 

2010 
6 
5 

Hodnotiaca správa: 
V roku 2010 bola zabezpečená dokumentácia spodrobňujúca územnoplánovacie podklady: SEA pre ÚPN 
mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) - „Zmena B/2010 - Mostné prepojenie Nitrianska cesta - od 
Zavarského", EIA pre „Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia" a „Obytný satelit Kočišské", stavebný zámer 
verejnej práce pre „Obnova verejných priestorov Hlavnej ulice Trnava" a urbanistická štúdia pre „Obytná 
zóna Trnava - Kočišské". 
Nakoľko obstaranie dokumentácií SEA a EIA vyplýva až z konkrétnych požiadaviek v priebehu roku, nie je 
možné naplánovať presný počet týchto projektov. 
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2.3.1 Bežné výdavky 24160 30 360 28 015 

• zmeny územného plánu (ÚPN) 10 000 6433 5 378 
Čerpanie finančných prostriedkov na zabezpečenie zmien platného ÚPN mesta Trnava 
(Aktualizované znenie 2009): 
- mostné prepojenie Nitrianska - od Zavarského (1 150 eur), podklad pre vyhlásenie stavebných 

uzáver (1 650 eur), 
- zapracovanie hraníc nových urbanistických obvodov (1 600 eur) 
- zapracovanie Zmien a doplnkov 01-05/2010 (700 eur) 
- kašírovanie územných plánov mesta Trnava (278 eur). 

• strategické environmentálne posudzovanie 7 000 2 677 2 677 
(SEA) 

Finančné prostriedky boli čerpané na obstaranie strategického dokumentu pre Územný plán mesta 
Trnava (Aktualizované znenie 2009) - Zmena B/2010 - Mostné prepojenie Nitrianska cesta - od 
Zavarského. 

• environmentálne posudzovanie (EIA) 5 500 7 200 7 200 
Finančné prostriedky boli čerpané na obstaranie zámerov navrhovaných činností podliehajúcich 
posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie a to: Skládka odpadu Boleráz - rekultivácia, Obytný 
satelit Kočišské. 

• obnova verejných priestorov Hlavnej ulice 0 1 190 1190 
Aby bolo možné zaradiť mestom plánovaný projekt obnovy Hlavnej ulice do rozvojového programu 
verejných prác, a teda uchádzať sa s projektom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
z fondov EÚ, bola v zmysle zákonnej úpravy zabezpečená dokumentácia „Stavebný zámer 
verejnej práce". 

• urbanistická štúdia Kočišské 0 5 000 4 998 
V roku 2010 bola vypracovaná urbanistická štúdia „Obytná zóna Trnava - Kočišské", 
zohľadňujúca úpravy a zmeny, ktoré nastali v dotknutom území oproti jestvujúcej dokumentácii. 
Jednalo sa o zmeny rozsahu a štruktúry navrhovanej bytovej výstavby, optimalizovanie nákladov na 
výstavbu komunikácií, sietí verejnej technickej infrastruktury a verejných priestorov vo vzťahu 
k zníženiu počtu bytov, vytvorenie kvalitného obytného prostredia atraktívneho pre investorov 
a budúcich užívateľov a zohľadnenia vydaných rozhodnutí Krajského pozemkového úradu v Trnave 
o záberoch poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre výstavbu verejných komunikácií. 

• štúdie, expertízy, posudky 1660 1660 400 
V roku 2010 bol pre potreby stavebného úradu vypracovaný svetelno-technický posudok vo veci 
prestavby objektu Materiálovo-technologickej fakulty STU na Bottovej ulici. 

• oddychovo rekreačná zóna Kočišské - 0 6 200 6172 
golfové odpalisko 

Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné 
rozhodnutie. Projektová dokumentácia rieši výstavbu golfového odpaliska, ktoré je situované na 
severovýchodnom okraji lokality Kočišské, v blízkosti areálu Kamenný mlyn. Ide o územie, kde je 
nevyhnutná realizácia športovo rekreačnej zóny ako eliminácie negatívneho dopadu pripravovanej 
bytovej výstavby. V projektovej dokumentácii je riešené odpalisko, niekoľko jamkovísk a niekoľko 
detských ihrísk. Súbor je doplnený o príslušnú technickú vybavenosť - miestne komunikácie, 
parkovisko, sociálne a technické zázemie. Nezastavané plochy sú riešené sadovými úpravami. 
V rámci diela bola spracovaná i projektová dokumentácia bilancie skrývky humusového horizontu 
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poľnohospodárskej pôdy. 

2.3.2 Kapitálové výdavky 9 960 13 192 13 060 
• pasport zelene 9 960 13192 13 060 
Výdavky na zber, databázovú a grafickú úpravu údajov o jednotlivých sadovníckych prvkoch 
v obvode zelene č. 8 - Hlboká. Časť tohto obvodu zelene bola spracovaná už v roku 2009, 
avšak pre optimálne využitie spracovaných dát pasportu zelene bolo dôležité, aby tieto údaje 
pokrývali celý obvod zelene. 

2.4 Podprogram PRENESENÝ 73 891 59995 59 995 
VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY 

Bežné výdavky 73 891 59 995 59 995 

• stavebný úrad Trnava 
• stavebný úrad Zavar 
• špeciálny stavebný úrad pre miestne 

komunikácie a účelové komunikácie Trnava 
• špeciálny stavebný úrad pre miestne 

komunikácie a účelové komunikácie Zavar 
• starostlivosť o životné prostredie 

Rozpočtované výdavky na prenesený výkon štátnej správy boli financované z poskytnutých 
transferov štátneho rozpočtu SR. 

61001 
0 

3 024 

0 

9 866 

47182 
1 576 

3 382 

115 

7 740 

47182 
1 576 

3 382 

115 

7 740 

PROJEKTY 687155 20 000 7549 

Bežné výdavky 20 000 20 000 7 549 

• projekt CIRCUSE 20 000 20 000 7549 
o vlastné zdroje 20 000 20 000 7 549 
o grantové zdroje 0 0 0 

Projekt sa zaoberá manažmentom funkčného využitia územia a aktiváciou územných potenciálov 
hnedých plôch, vnútroareálových voľných plôch a území mestskej obnovy. V rámci projektu sa 
uskutočňuje komunikácia a prieskum potenciálu rozvoja mesta spoločne s 12 obcami mikroregiónu 
Trnava. 
Mesto Trnava zorganizovalo v rámci stanovených projektových aktivít pracovné stretnutie, na ktoré 
boli prizvaní starostovia priľahlých obcí, pričom im bolo vysvetlené fungovanie daného projektu. 
Následne boli uskutočnené pracovné výjazdy do zapojených obcí v projekte za účelom zmapovania 
možností a daností každej obce. V priebehu roka sa uskutočnil aj pracovný výjazd k susednému 
rakúskemu partnerovi s cieľom ukážky revitalizovaných brownfieldov. Zároveň bol rakúsky partner 
pozvaný na exkurziu po trnavskom okrese. Projektový tím sa zúčastnil aj na zahraničných 
pracovných mítingoch projektových partnerov v Katoviciach (Poľsko) a Leipzig (Nemecko). 
Finančné zdroje boli použité na úhradu bežných výdavkov súvisiacich s projektom (cestovné 
a ubytovanie, náklady na propagáciu a pod.). Na uvedené výdavky bola koncom roka 2010, podľa 
harmonogramu, vypracovaná žiadosť o platbu. Nakoľko systém kontroly trvá približne 6 mesiacov, 
refundované finančné prostriedky s podielom refundácie 85 % z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja sú očakávané v roku 2011. 
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Kapitálové výdavky 667155 0 0 

• revitalizácia areálu Kamenný mlyn 667 155 0 0 
o vlastné zdroje 33 358 0 0 
o grantové zdroje 633 797 0 0 

Realizácia investičnej akcie bola viazaná na získanie grantov z prostriedkov EÚ, nakoľko nebola 
zatiaľ zverejnená výzva, akcia bola pri 3. aktualizácii z rozpočtu 2010 vyradená. 

Program ODPADOVÉ 6 711504 3 266405 2812 238 
HOSPODÁRSTVO 

Zámer programu: 
Efektívny a hospodárny zber, preprava a zneškodňovanie odpadov a podpora rozvoja 
environmentálneho povedomia občanov Mesta Trnava 

Ciele programu: 
1. Znižovať množstvo všetkých druhov vyprodukovaného odpadu 
2. Eliminovať zakladanie čiernych skládok 
3. Zvyšovať environmentálne povedomie občanov 
4. Maximalizovať množstvo vyseparavaných komodít odpadov 

1. Merateľný ukazovateľ i Celkové množstvo vyprodukovaného odpadu v tonách 
Rok 2007 2008 2009 2010 
Plánovaná hodnota 50 000 50 000 50 000 50 000 
Skutočná hodnota 44 694 34 324 ' 34 584 39 335 
Hodnotiaca správa: 
Celkové množstvo vyprodukovaného odpadu za mesto Trnava je v porovnaní s predchádzajúcim rokom 
o 13,74 % vyššie. Najväčší nárast vzniká v produkcii drobných stavebných odpadov. V porovnaní s rokom 
2009 dochádza k ich nárastu o viac ako 91 %. (v roku 2009 vyprodukovaných 1 818,55 tony, v roku 2010 
vyprodukovaných 3 475,03 tony). Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác, ktoré 
odovzdajú občania mesta v zberných dvoroch. Uvedený nárast spôsobila zvýšená stavebná činnosť 
u občanov mesta. 
Množstvo vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu mierne klesá, avšak vzhľadom k roku 2009 
len o 0,01 %. Množstvo vyprodukovaných veľkorozmerných odpadov v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom rastie o 12,17 %. 
V celkovom množstve vyprodukovaného odpadu je zahrnutá taktiež aj čierna skládka brániaca výstavbe 
severného obchvatu mesta (1 065 ton odpadu). 

- , , . ,, , j . „ Celkove náklady vynaložené na likvidáciu čiernych 
2. Meratelny ukazovatel \ ,.,, , /, * 

' skládok v eurach 
Rok 2007 I 2008 2009 2010 
Plánovaná hodnota 33 193,92 33 193,92 ; 28 214 30 000 
Skutočná hodnota 23 112 32 127 34 684 63 319 
Hodnotiaca správa: 
Náklady na odstraňovanie čiernych skládok v roku 2010 výrazne prevyšujú ich pôvodne rozpočtovanú 
výšku. Pôvodne bolo na divoké skládky v roku 2010 rozpočtovaných 30 000 eur. Avšak v jarných mesiacoch 
2010 bolo mesto Trnava nútené operatívne odstrániť skládku, ktorá bránila výstavbe severného obchvatu 
mesta. Skládka sa nachádzala pri streleckom areáli „Štrky". 
Keďže skládka sa nachádzala v katastrálnom území mesta Trnava a pôvodca skládky nebol známy, bolo 
mesto nútené odstrániť čiernu skládku na vlastné náklady. Celkové náklady na odstraňovanie skládky 
dosiahli výšku 23 300 eur. Celkovo bolo odstránených 1 065 ton odpadu. 
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3. Merateľný ukazovateľ Podiel vyseparovaného množstva odpadu v kg na 
obyvateľa 

Rok 2007 2008 2009 2010 
Plánovaná hodnota li 22 27 28,7 
Skutočná hodnota 17,47 20,29 25,49 21,84 
Hodnotiaca správa: 
Separovaný zber druhotných surovín je v meste Trnava zavedený od roku 1997. Od tohto času mesto Trnava 
prostredníctvom informačných kampaní, kalendárov, letákov a televíznych spotov neustále zvyšuje 
environmentálne povedomie občanov mesta. Mesto Trnava sa snaží maximalizovať vyseparovane množstvo 
druhotných surovín taktiež z dôvodu minimalizácie ukladania odpadu na skládku Trnava - Zavarská cesta 
a tým zabezpečiť jej dlhšiu životnosť. V roku 2010 bola dosiahnutá hodnota separácie druhotných surovín na 
jedného obyvateľa v množstve 21,84 kg. Vzhľadom k predchádzajúcemu roku dochádza k zníženiu množstva 
vyseparovaného odpadu na jedného obyvateľa ol6,71 % (3,65 kg). Uvedený stav spôsobila najmä nižšia 
kúpyschopnosť obyvateľstva, ktorú vyvolala hospodárska kríza. 

4. Merateľný ukazovateľ 

Rok 
Plánovaná hodnota 
Skutočná hodnota 

Celkové množstvo vyseparovaného odpadu podľa 
komodít v tonách 

2007 
1 100 

1 153,21 

2008 
1400 

1 339,42 

2009 
1 800 

1 685,02 

2010 
1900 

1 443,75 
Hodnotiaca správa: 
Separovaný zber druhotných surovín je v meste Trnava zavedený od roku 1997. Od tohto času mesto Trnava 
prostredníctvom informačných kampaní, kalendárov, letákov a televíznych spotov neustále zvyšuje 
environmentálne povedomie občanov mesta. Vyseparovane množstvo odpadov má každým rokom rastúci 
trend. V roku 2010 nastáva vzhľadom kroku 2009 pokles množstva vyseparovaných druhotných surovín. 
Zberné nádoby na separovaný zber druhotných surovín sa v súčasnosti nachádzajú na takmer všetkých 
stojných miestach pre zberné nádoby na zmesový komunálny odpad. Mesto Trnava vytvára pre svojich 
občanov pre využívanie separovaného zberu optimálne podmienky. Je už len na zodpovednosti občanov ako 
túto možnosť využijú. Frekvencia zvozu zberných nádob na separovaný zber druhotných surovín sa upravuje 
podľa aktuálnej potreby. V roku 2010 bolo vzhľadom k predchádzajúcemu roku vyseparovaných o 16,71 % 
(241,27 ton) druhotných surovín menej. Uvedený stav spôsobila najmä nižšia kúpyschopnosť obyvateľstva, 
ktorú vyvolala hospodárska kríza. 

3.1 Bežné výdavky 

• zber, preprava a zneškodňovanie 
komunálneho odpadu 

o vlastné zdroje 
o grantové zdroje 

zber komunálneho odpadu z domácností 
a firiem 
zákonný poplatok za uloženie odpadu 
separovaný zber druhotných surovín 
zberné dvory 
malé odpadové koše 
náklady na odstraňovanie čiernych skládok 
odvoz veľkokapacitných kontajnerov z firiem 

Zber komunálneho odpadu z domácností a firiem 

2 328 062 

2 136403 

2 119 806 
16 597 

1 338 403 

120 000 
255 000 
300 000 

65 000 
30 000 
28 000 

2 456 226 

2 274 000 

2 225 836 
48164 

1 376 000 

85 000 
275 000 
380 000 

65 000 
65 000 
28 000 

2 437 188 

2 254 971 

2 206807 
48164 

1 353 020 

84 502 
285 128 
379 593 

63 086 
63 319 
26 323 

Náklady na zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu z rodinných domov, bytových 
domov a podnikateľských subjektov v meste Trnava sú priamo úmerné počtu obyvateľov 
a množstvu prevádzok nachádzajúcich sa na území mesta Trnava. Zber zmesoveho komunálneho 
odpadu sa z rodinných domov uskutočňuje prostredníctvom 110, 120 alebo 240 litrových zberných 
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nádob. Ich veľkosť a počet je priamo závislý od počtu obyvateľov, ktorým nádoby prináležia. 
U rodinných domov sa zber zmesoveho komunálneho odpadu uskutočňuje raz za 14 dní. Zber 
komunálneho odpadu z bytových domov sa uskutočňuje v drvivej väčšine prípadov z 1 100 
litrových zberných nádob. Ich počet je taktiež priamo závislý od počtu obyvateľov, ktorým 
prináležia. U bytových domov je frekvencia vývozu nádob trikrát týždenne, avšak vyskytujú sa aj 
ojedinelé prípady, keď sa zvoz uskutočňuje raz prípadne dva razy do týždňa. Veľkosť zbernej 
nádoby a frekvencia jej zvozu u podnikateľského subjektu je priamo závislá od činnosti, ktorú 
podnikateľský subjekt vykonáva. 
Zákonný poplatok za uloženie odpadu 
Uvedená položka predstavuje náklady na uloženie zmesoveho komunálneho odpadu 
vyprodukovaného v rodinných domoch, bytových domoch a podnikateľských subjektoch v meste 
Trnava. Výška zákonného poplatku za uloženie odpadu je priamo úmerná množstvu ukladaného 
odpadu na skládke. V zmysle § 4, ods. 3 zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov, 
príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku sú príjmom rozpočtu obce, v ktorej 
katastrálnom území sa skládka nachádza, teda príjmom mesta Trnava. 
Separovaný zber druhotných surovín 
Finančné prostriedky boli vynaložené na zber a prepravu druhotných surovín v meste Trnava. 
Separovaný zber sa v rodinných domoch uskutočňuje prostredníctvom vrecového systému. Zber sa 
uskutočňuje jedenkrát za štyri týždne. Separovaný zber z bytových domov sa uskutočňuje 
prostredníctvom 1 100 litrových nádob. Papier, plasty, tetrapaky a plechovky sa zbierajú dojednej 
a tej istej nádoby. Dôvodom zberu viacerých komodít do jednej nádoby je skutočnosť, že mesto 
Trnava disponuje dotrieďovacou linkou. Tá sa nachádza na Zavarskej ceste v Trnave a jej výstavba 
bola spolufinancovaná z prostriedkov Recyklačného fondu. Zber uvedených komodít z bytových 
domov sa uskutočňuje dvakrát do týždňa. Zber skla sa uskutočňuje prostredníctvom špeciálnych 
zberných nádob (tzv. zvonov). Ich vyťaženosť sa sleduje nepretržite a frekvencia ich vývozu je 
priamo závislá od rýchlosti ich zaplnenia. 
Zberné dvory 
Zberné dvory poskytujú pre občanov mesta bezplatnú službu. V súčasnosti je spoločnosťou 
.A.S.A. Trnava spol. s r.o. prevádzkovaných šesť zberných dvorov. Sú rozmiestnené rovnomerne 
po celom území mesta. Ich hlavnou úlohou je predísť vzniku divokých skládok. Každoročne sa 
upravuje ich prevádzková doba tak, aby poskytli občanovi službu v čo najvyššom komforte. 
Náklady na prevádzku zberných dvorov sú priamo úmerné od celkového množstva a druhu 
odovzdaného odpadu. 
Malé odpadové koše 
V súčasnosti je v meste rozmiestnených 818 kusov malých smetných nádob. Frekvencia ich výsypu 
a taktiež aj ich počet je priamo úmerný od lokality, kde sa malé odpadové koše nachádzajú. Výsyp 
malých smetných nádob sa v centre mesta v letných mesiacoch uskutočňuje dvakrát denne, v iných 
lokalitách postačuje výsyp raz týždenne. Počet malých smetných nádob sa upravuje neustále 
v zmysle požiadaviek. 
V uvedenej položke sú započítané taktiež aj náklady na výsyp košov na psie exkrementy. 
V súčasnosti sa na území mesta nachádza 42 kusov takýchto košov. V roku 2010 sa upravila 
frekvencia ich výsypu z raz týždenne na dvakrát týždenne. 
Divoké skládky 
Pôvodne bolo na divoké skládky v roku 2010 rozpočtovaných 30 000 eur. Avšak v jarných 
mesiacoch 2010 bolo potrebné operatívne odstrániť skládku, ktorá bránila výstavbe severného 
obchvatu mesta. Skládka sa nachádzala pri streleckom areáli „Strky". Keďže skládka sa nachádzala 
v katastrálnom území mesta Trnava a pôvodca skládky nebol známy, bolo povinnosťou mesta 
odstrániť Čiernu skládku na vlastné náklady. Celkové náklady na odstraňovanie skládky dosiahli 
výšku 23 300 eur. 
Odvoz veľkokapacitných kontajnerov z firiem 
Náklady na odvoz veľkokapacitných kontajnerov z firiem sú priamo závislé od počtu a frekvencie 
zvozu kontajnerov, ktoré si podnikateľské subjekty podnikajúce na území mesta Trnava zvolia ako 
variant zbernej nádoby. 
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• účelová finančná rezerva na uzatvorenie, 190 000 180 567 180 567 
rekultiváciu a monitoring skládky odpadu 

Účelovú finančnú rezervu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky je mesto Trnava 
povinné vytvárať v zmysle § 22 zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Výška účelovej 
finančnej rezervy je úmerne závislá od množstva uloženého odpadu na skládke v predchádzajúcom 
roku. 

• informačno - propagačná činnosť o 1659 1659 1650 
odpadoch 

Z položky bolo v priebehu roka 2010 financovaná výroba 11 krátkych náučno-vzdelávacích relácii 
0 odpadovom hospodárstve. Celkové náklady na výrobu krátkych filmov predstavovali čiastku 
1 000 eur. Uvedené krátke filmy sú vysielané nepretržite od decembra 2010 v Mestskej televízii 
Trnava. V závere roka bola v čiastke 650 eur z uvedenej položky financovaná výroba a distribúcia 
harmonogramov vrecového separovaného zberu v rodinných domoch v meste Trnava na rok 2011. 

32 Kapitálové výdavky 46194 810 000 374 871 

• skládka komunálneho odpadu Trnava - 13 000 3 000 1151 
Zavarská cesta - P D (4. kazeta) 

V roku 2010 bola z rozpočtu mesta doplatená zvyšná časť zo sumy za vypracovanie projektovej 
dokumentácie (10 % realizačného projektu). Realizačný projekt na 4. etapu úložiska skládky 
Trnava - Zavarská cesta bol vypracovaný a odovzdaný ešte na konci roku 2009 a riešil rozšírenie 
úložiska skládky z dôvodu už nepostačujúcej kapacity skládky na základe požiadavky 
prevádzkovateľa skládky .A.S.A. Trnava s.r.o.. Zo zvyšnej časti finančných prostriedkov boli 
uhradené geodetické práce potrebné pred začatím realizácie stavby. 

• skládka komunálneho odpadu Trnava - 33 194 800 000 367571 
Zavarská cesta - realizácia (4. kazeta) 

IV. etapa skládky komunálneho odpadu je priamym pokračovaním predchádzajúcich etáp 
výstavby. Všetky dotknuté plochy sa nachádzajú v priestore pod plánovaným telesom skládky. 
Pred samotným začatím zemných prác bolo vykonané odstránenie náletového porastu 
drevín, krov a 5 listnatých stromov. Boli vykonané zemné práce v rozsahu odkopu a vytvarovania 
samotného telesa skládky v rozsahu 2 sektorov a obslužných komunikácií. Prebytočná zemina bola 
uložená na medzidepóniu vedľa telesa skládky. Bolo vykonané hutnenie upravenej pláne dna 
a svahov a vykonala sa skúška hutniaceho pokusu, na základe ktorého bol navrhnutá technológia 
vykonania minerálneho tesnenia samotnej skládky. Na minerálne tesnenie sa začalo s pokládkou 
tesniacej fólie, ktorá však bola z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok (teplota klesla pod 
+5 °C) zastavená ako i celá stavba. Súčasťou prác bolo i vyhotovenie odvodu dažďovej kanalizácie 
v rozsahu zemných prác, vybudovania hlavného zvodného drénu priesakovej a povrchovej vody 
a šácht na ňom. Začali sa práce i na odplynení skládky. V súvislosti so zastavením stavby bol 
s dodávateľom stavebných prác uzatvorený dodatok zmluvy o dielo, ktorým bolo ukončenie stavby 
posunuté do roku 2011. Preto je v záverečnom účte navrhované posunúť ukončenie výstavby 
skládky do rozpočtu 2011 vo výške 252 800 eur vrátane zdrojov na jej financovanie z úverových 
zdrojov z roku 2010. Predpoklad ukončenia stavby v prípade vhodných klimatických podmienok je 
do 30. 4. 2011. 

• skládka komunálneho odpadu Trnava - Zavarská cesta - 0 7 000 6 149 
rekultivácia 1. etapa -projektová dokumentácia 

Pri spracovávaní realizačného projektu na 4. etapu rozšírenia úložiska skládky bola hlavným 
projektantom tejto skládky uložená podmienka pre spustenie prevádzky rozšíreného úložiska 
skládky, že je potrebné z dôvodu vyváženej bilancie vodného hospodárstva skládky zrekultivovať 
a uzavrieť 1. časť tejto skládky. Nakoľko na konci roku 2010 bolo naplánované začatie 
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realizačných prác na 4. etape úložiska, tak na začiatku 2. polroku 2010 bol vypracovaný realizačný 
projekt na rekultiváciu a uzavretie 1 .etapy skládky Trnava - Zavarská cesta. Finančné prostriedky 
boli čerpané na úhradu 90 % sumy za vypracovanie realizačného projektu. Tento rieši samotnú 
rekultiváciu a uzavretie skládky vrátane recirkulačného potrubia, odplynenie skládky a sadové 
úpravy na rekultivovanej časti. Uzavretie skládky sa skladá z niekoľkých navrhnutých vrstiev, 
ktoré bránia priesaku dažďových vôd do telesa skládky a zároveň odvádzajú dažďovú vodu 
z povrchu rekultivovanej časti. Odplynenie skládky bude riešené tzv. horným odťahom, na ktorý 
budú napojené jednotlivé odplyňovacie studne. Uzavretie skládky bude mať aj pozitívny vplyv na 
zvýšenie tvorby bioplynu v telese skládky, ktorý je možné využívať ako druhotný zdroj energie. 
Sadové úpravy uzavretia skládky majú za úlohu hlavne začlenenie do okolitej krajiny. Na výsadbu 
budú použité kroviny s plytkým koreňovým systémom rôznych druhov do zatrávnenej plochy. 

PROJEKTY 4 337 248 179 179 

Bežné výdavky 65 639 0 0 

• projekt Skládka odpadu Boleráz - 50 639 0 0 
rekultivácia 

o vlastné zdroje 2 532 0 0 
o grantové zdroje 48107 0 0 

Projekt bol schválený a v júli 2010 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku. V roku 2010 sa uskutočnili verejné obstarávania v réžii mesta Trnavy na zabezpečenie 
verejného obstarávania na dodávateľa stavby a externý projektový manažment. Dokumentácia bola 
odoslaná na overenie Riadiacemu orgánu. Výdavky sa očakávajú po uzavretí zmlúv s víťaznými 
uchádzačmi a začatí činnosti externého manažmentu a verejného obstarávania. 

• projekt Zariadenie na zhodnocovanie 15 000 0 0 
odpadov Trnava 2. etapa výstavby 

o vlastné zdroje 15 000 0 0 
o grantové zdroje 0 0 0 

Plánované výdavky sa presúvajú do roku 2011 z dôvodu spracovávania pripomienok k verejnému 
obstarávaniu. 

Kapitálové výdavky 4 271 609 179 179 

• projekt Skládka odpadu Boleráz - 1859 577 179 179 
rekultivácia 

o vlastné zdroje 92 979 179 179 
o grantové zdroje 1 766 598 0 0 

Na realizáciu uvedenej investičnej akcie mesto Trnava získalo nenávratný finančný príspevok 
z fondov EÚ. V súčasnosti bola podpísaná zmluva s vykonávateľom externého manažmentu 
a bude uskutočnené výberové konanie na zhotoviteľa stavby. Pre potreby Rozvojového programu 
priorít verejných prác, ktorého spracovateľom je Trnavský samosprávny kraj, bol spracovaný 
stavebný zámer na uvedenú investičnú akciu. V roku 2010 bola uhradená cena za jeho spracovanie. 

• projekt Zariadenie na zhodnocovanie 1943 916 0 0 
odpadov Trnava 2. etapa výstavby 

o vlastné zdroje 97196 0 0 
o grantové zdroje 1846 720 0 0 

Mesto Trnava uzavrelo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom 
životného prostredia SR na výstavbu zariadenia na zhodnocovanie odpadov Trnava — 2. etapa 
výstavby. V súčasnosti mesto Trnava spracováva pripomienky na základe výzvy Ministerstva 
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životného prostredia SR k dokumentácii verejného obstarávania, z tohto dôvodu sa pôvodne 
plánované výdavky projektu presunuli z roku 2010 do roka 2011. 
Nakoľko verejná súťaž na výber dodávateľa stavby bola zrušená, bude potrebné ju vykonať znova. 

• projekt Kompostáreň Trnava — obnova 
strojového parku 

o vlastné zdroje 
o grantové zdroje 

Projekt nebol v roku 2010 schválený. 

468116 

23 406 
444 710 

0 

Program BYTOVÁ VÝSTAVBA 191 521 223 253 223 080 

Zámer programu: 
Vytváranie podmienok pre skvalitňovanie a rozširovanie bytového fondu na území mesta 

Ciele programu: 
1, Koordinovať a spolupôsobiť pri územno-plánovacej príprave území mesta pre rozširovanie 

bytovej výstavby v rámci reálnych možností územia 
2. Zabezpečiť a udržať regulatívy UPN v rozhodovacom procese pre lokality kde sa plánuje bytová 

výstavba _ _ _ _ _ _ ^ ^ _ _ _ _ _ _ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ 

. ,r . v ' T i V Počet bytových jednotiek financovaných verejnou 
1. Meratelny ukazovateľ s s J J S J 

'• správou Rok 
Plánovaná hodnota 

2007 2008 
24 112 

Skutočná hodnota 24 112 

2009 
0 
0 

2010 
0 
0 

Hodnotiaca správa: 
V roku 2010 Mesto Trnava nerealizovalo žiadnu bytovú výstavbu. 

2. Merateľný ukazovateľ i Plocha sanovaných priestorov bytových domov v m2 

Rok 2007 i 2008 
Plánovaná hodnota 
Skutočná hodnota 

2009 
9 165 
9 165 

2010 
742,5 
600,0 

Hodnotiaca správa: 
Suterén bytového domu na Veternej ulici v Trnave zatekal, najmä po dažd'och sa objavovala na podlahe 
voda, preto sa spracoval projekt sanácie, ktorý riešil zatekanie postupnosťou viacerých krokov. Realizovala 
sa nová vonkajšia hydroizolácia na vyspravenu prímurovku, po obvode objektu sa položilo drenážne 
potrubie, napojené na verejnú kanalizáciu, ktoré odvádza dažďovú vodu. Výkop sa spätne zasypal, zhutnil 
a vnútorné poškodené omietky sa po otlčení a vysušení muriva nahradili sanačnými omietkami. Sanovaných 
vnútorných omietok bolo 820 m2. Sanáciou bytového domu sa zlepšili podmienky na bývanie, suterénne 
priestory obyvatelia môžu opäť využívať na pôvodne stanovené účely. 

, , , . ,, , , ,, Počet bytových jednotiek v pripravovanom uzemi 3. Meratelny ukazovatel \ , .f , f , r r 

i bytovej výstavby 
Rok 2007 2008 

Plánovaná hodnota (podľa štúdií) 

Skutočná hodnota (podľa stavebných 
povolení) 

2009 
60 RD 
150 b.j. 
25 RD 
46 b.j. 

2010 
50 RD 
125 b.j. 
80 RD 
134 b.j. 

Hodnotiaca správa: 
Stavebný úrad povolil 80 novostavieb (rodinných domov) na území mesta Trnava za rok 2010 najmä 
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v lokalitách IBV Pekné pole III, Za traťou II, III. V rámci HBV bolo vybudovaných 134 bytových jednotiek 
z toho 51 b.j. na Koniarekovej ulici, 50 b. j . na Starohájskej ulici, 14 b. j . na Halenárskej a 19 b.j. na 
Hviezdoslavovej. 

4J. Bežné výdavky 25 551 26 489 26 489 

4.1.1 Prenesený výkon štátnej správy 25 551 

25 551 

165 970 

26 489 

26489 

196 764 

26 489 

26 489 

196 591 

• agenda ŠFRB 

4.2 Kapitálové výdavky 

• malometrážne byty pre mladé rodiny na 165 970 159 465 159 462 
ulici Veterná — sanácia suterénu 

Časť finančných prostriedkov bola použitá na úhradu projektu, ktorý rieši problém so zatekaním 
suterénu návrhom novej hydroizolácie objektu z exteriérovej časti a osadením drenážneho potrubia 
po obvode bytového domu. Ďalej boli uhradené stavebné práce, ktoré boli v rámci akcie 
zrealizované v roku 2010. Oprava hydroizolačného systému zahŕňala nasledovné práce: 
odstránenie poškodených vnútorných omietok, vysušenie a očistenie muriva z interiéru, aplikácia 
sanačnej omietky z interiéru na vysušené murivo, odkopanie objektu z exteriérovej strany, 
realizácia zvislej hydroizolácie a zvislej drenáže, zasypanie výkopu a úprava soklovej časti. Úplné 
ukončenie stavby je plánované v roku 2011. 

• nájomný bytový dom na Coburgovej ulici 0 28 799 28 799 
(zádržné) 

Finančné prostriedky boli použité na úhradu zádržného dodávateľovi stavby výmenou za bankovú 
záruku. 

• obytný súbor Kočišské - komunikácie, úprava 0 8 500 8 330 
projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie 

Finančné prostriedky boli použité na úhradu za spracovanie projektovej dokumentácie, ktorá rieši 
mestom Trnava definovaný zámer upraviť, resp. zmeniť rozsah a štruktúru novonavrhovanej 
bytovej výstavby v zóne Kočišské nasledovne: 

nahrádza objekty radových rodinných domov, dvojdomov, štvorbytoviek 
redukuje rozsah verejných komunikácií 
ruší sa navrhovaná kruhová križovatka 
projektová dokumentácia zohľadňuje priestorové riešenie vypracovanej projektovej 
dokumentácie - Oddychovo rekreačná zóna Kočišské Verejné športovisko. 

5 Program 999 775 1010 469 991597 
VEREJNÉ OSVETLENIE 

Zámer programu: 
Moderné verejné osvetlenie s efektívnou prevádzkou 

Cieľ programu: 
1. Rekonštruovať, modernizovať a rozširovať sieť verejného osvetlenia v zmysle svetelno-

technického projektu verejného osvetlenia 
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1. Merateľný ukazovateľ j Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste 
Rok 2007 1 2008 2009 2010 
Plánovaná hodnota 5 810 5 940 
Skutočná hodnota 5 670 5 712 5 940 6 148 
Hodnotiaca správa: 
Každoročne je spracovávaný pasport verejného osvetlenia, ktorého cieľom je evidovať prírastky a úbytky 
v počte svetelných bodov, štruktúra verejného osvetlenia, typy výbojok, údaje o zrealizovanej modernizácii 
a rekonštrukcii. V priebehu roka 2010 pribudlo na území mesta 208 svetelných bodov, čo predstavuje 3,5 
% nárast. Nové svetelné body boli budované z finančných prostriedkov rozpočtu mesta, alebo budované 
inými investormi a odovzdané do majetku a správy mesta. 

. , , , „ , , . „ Počet zrekonstruovaných a zmodernizovaných 
2. Merateľný ukazovatel _ , , , , , J ' 

svetelných bodov 
Rok I 2007 I 2008 2009 
Plánovaná hodnota 118 

2010 
~55~ 

Skutočná hodnota j 347 148 63 71 
Hodnotiaca správa: 
V roku 2010 bola zrealizovaná modernizácia a rekonštrukcia svetelných bodov na ulici Oblúková 10 
kusov, Hlavná 42 kusov a na ulici Ľ. Podjavorinskej v počte 19 kusov. To predstavuje prekročenie 
plánovanej hodnoty o 16 kusov. Cieľom rekonštrukcie a modernizácie je optimalizovanie funkčnosti 
verejného osvetlenia, znižovanie nákladov na spotrebu, minimalizovanie poruchovosti, zlepšenie svetelných 
podmienok z hľadiska dodržania noriem, zvýšenia bezpečnosti a komfortu bývania v danej lokalite. 

, , , v r i , v ' Podiel rekonštrukcie a modernizácie na úspore 
3. Meratelny ukazovatel ! » » . • / • • _ i elektrickej energie ^ ^ 
Rok 1 2007 ! 2008 2009 
Plánovaná hodnota [ 0,179% 

2010 

Skutočná hodnota i 4,73% j 1,98 % 0,094% 0,066 % 
Hodnotiaca správa: 
V rámci rekonštrukcie a modernizácie svetelných bodov sú inštalované energeticky menej náročné svetelné 
zdroje s cieľom dosiahnutia úspory spotreby elektrickej energie. V roku 2010 bola modernizáciou 71 
svetelných bodov s nižším inštalovaným príkonom dosiahnutá úspora z celkovej spotreby za rok 22 720 
kWh t.j. cca 0,066 %, čím bola plánovaná hodnota prekročená o 0,016 %. 

4. Merateľný ukazovateľ 

Rok 
Plánovaná hodnota 
Skutočná hodnota 

• Podiel rekonštrukcií súvisiacich s havarijným stavom 
i verejného osvetlenia 

2007 2008 2009 
45 % 

4,03 % 44,59 % 23,81 % 

2010 
7 5 % 
86% 

Hodnotiaca správa: 
V roku 2010 bolo z dôvodu havarijného stavu zrekonštruovaných 61 svetelných bodov, čo predstavuje 86 % 
podiel z celkového počtu zrekonštruovaných svetelných bodov a predstavuje prekročenie plánovanej hodnoty 
0 11 %. 

5A Bežné výdavky 693 745 918140 913 659 

• údržba verejného osvetlenia 298 745 310 745 309 833 
Údržbu verejného osvetlenia na území mesta zabezpečuje dodávateľská firma a v rámci údržby sú 
odstraňované poruchy na mestskej sieti verejného osvetlenia t. j . opravy nefunkčných svietidiel, 
vandalizmom zničených krytov stožiarov, krytov svietidiel, výbojok, žiariviek, výmena káblov, 
nátery stožiarov, preventívne prehliadky, oprava vianočnej výzdoby a iné výkony súvisiace 
s každodennou prevádzkou verejného osvetlenia. 
Nad rámec bežnej údržby bola zrealizovaná prekládka verejného osvetlenia na ulici Coburgova, 
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oprava verejného osvetlenia v miestnej časti Medziháj, výmeny skorodovaných stožiarov na ulici 
Veterná, Juraja Slottu, Jiráskova, Vladimíra Clementisa. Ďalej boli uhradené pripojovacie poplatky 
za pripojenie nových vetiev verejného osvetlenia realizovaných mestom Trnava a prevzatých 
investícií do majetku mesta od cudzích investorov. 

• prevádzka verejného osvetlenia 395 000 607 395 603 826 
V roku 2010 boli za elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením a cestnou svetelnou 
signalizáciou uhradené finančné prostriedky vo výške 603 826 eur. Suma predstavuje úhradu 
doúčtovania za rok 2009 a zálohové platby v priebehu roka 2010. 
V roku 2009 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zvýšil cenu za distribúciu elektriny o cca 45 %, 
čo sa prejavilo vo vyúčtovacích faktúrach od ZSE za rok 2009, ktoré mesto uhradilo v januári 2010. 
Zároveň v priebehu roka 2010 prišlo k zmene dodávateľa elektrickej energie, z čoho vyplynulo iné 
nastavenie zálohových platieb ako pri tvorbe rozpočtu. Z uvedených dôvodov bol rozpočet 
v priebehu roka zvýšený. 

52 Kapitálové výdavky 76 346 80 846 72 940 

• rekonštrukcia verejného osvetlenia 66 388 66 388 60 265 
V roku 2010 bola zrealizovaná rekonštrukcia časti poškodených svietidiel na ulici Hlavnej a 
rekonštrukcia verejného osvetlenia na ulici Ľudmily Podjavorinskej. 

• požiadavky výborov mestských časti 9 958 14 458 12 675 
Z položky požiadavky výborov mestských častí bolo v roku 2010 zrealizované doplnenie verejného 
osvetlenia na ulici Hlboká 23-26 v hodnote 7 618 eur, modernizácia na ulici Oblúková v hodnote 3 
995 eur a doplnenie 1 verejného osvetlenia na ulici Štefana C. Parráka v hodnote 1 062 eur. 

PROJEKTY 229 684 11483 4 998 

Kapitálové výdavky 229 684 11483 4 998 

• projekt Rekonštrukcia a modernizácia 
verejného osvetlenia v obytných súboroch 229 684 U 483 4 998 
Prednádražie a Hlboká 

o vlastné zdroje 11483 11483 4 998 
o grantové zdroje 218 201 0 0 

Ministerstvo hospodárstva SR schválilo projekt v marci 2010. Po podpise zmluvy sa realizovalo 
verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Príjmy z projektu sú očakávané v roku 2011, keď sa 
začne projekt realizovať. V roku 2010 boli uhradené zvláštnych zdrojov výdavky na projektovú 
dokumentáciu a na realizáciu verejného obstarávania, ktorá bola zabezpečená externe. Časť 
výdavkov vo výške 6 485 eur bude zaplatená zvláštnych zdrojov v roku 2011, preto je 
v záverečnom účte navrhované, aby rozpočet 2011 na tento projekt bol o túto sumu zvýšený. 

Program ULIČNÝ MOBILIÁR 117172 117 559 115 275 

Zámer programu: 
Kultúrne a optimálne slúžiace verejné zariadenia 

Ciele programu: 
L Zabezpečiť hygienickú prevádzku verejných WC 
2. Zabezpečiť pravidelnú údržbu a hygienu detských ihrísk 
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Plnenie 2010 

1. Merateľný ukazovateľ: j Počet prevádzkovaných verejných WC 
Rok ! 2007 2008 2009 2010 
Plánovaná hodnota 
Skutočná hodnota 
Hodnotiaca správa: 
Počet prevádzkovaných verejných WC zostal i v roku 2010 nezmenený. Prítomnosťou obsluhy verejných 
WC a každodenným čistením vnútorných priestorov a údržbou zariadení bola zabezpečená hygienická 
prevádzka verejných WC. 

_ , , „ , , , „ i Priemerný naklad na udrzbu detského ihriska 2. Meratelny ukazovatel: , . 1 v eur ach 
Rok 2007 2008 2009 
Plánovaná hodnota 553 564 
Skutočná hodnota 173 342 

2010 
409 
439 

Hodnotiaca správa: 
Skutočné náklady na údržbu jedného detského ihriska boli vyššie z dôvodu zvýšeného počtu opráv zariadení 
detských ihrísk po útokoch vandalov. Pravidelným čistením a výmenou piesku v pieskoviskách sa podarilo 
zabezpečiť hygienickú čistotu pieskovísk v zmysle nariadenia vlády SR č. 313/2006 Z. z. 

3, Merateľný ukazovateľ: í Počet nových prvkov detských ihrísk 
Rok i 2007 ! 2008 S 2009 2010 
Plánovaná hodnota I 20 20 
Skutočná hodnota í 13 7 
Hodnotiaca správa: 
Počet nových hracích prvkov už existujúcich detských ihrísk bol nižší z dôvodu uvedenia do prevádzky 
nových detských ihrísk v rámci projektov humanizácie sídlisk. 

6A Bežné výdavky 117172 117 559 115 275 

• verejné WC 38173 38173 37 614 
Výdavky spojené s údržbou a obsluhou piatich verejných WC, úhrada spotrebovaných energií, 
vodného a stočného. 

• verejné fontány 13 941 12 359 12 333 
Platby za energie, vodné a stočné, údržbu a obsluhu trinástich fontán v meste. 

• detské ihriská 38 504 41288 41271 
Výdavky na údržbu 94 detských ihrísk, to znamená - údržba hracích prvkov, výmena piesku 
v pieskoviskách, pravidelné celosezónne čistenie piesku v pieskoviskách, nákup náhradných dielov 
na opravy a rekonštrukcie detských zariadení na existujúcich ihriskách. 

• dotácia na detské ihrisko Dolné bašty 8 630 8 630 8 630 
V sume 8 630 eur bola poskytnutá dotácia pre Trnavský skauting na obsluhu a údržbu detského 
ihriska na Dolných baštách. 

• lavičky 11286 11286 11277 
Výdavky na údržbu lavičiek umiestnených na verejných priestranstvách mesta, ktorá zahŕňa nátery, 
výmeny opotrebovaných a poškodených častí lavičiek, prípadne výmenu celej zdevastovanej 
lavičky. Na základe žiadosti výborov mestských častí alebo priamo občanov boli odstránené 
niektoré lavičky, resp. osadené nové. 
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• uličné tabule a vlajky 3 319 3 319 
Výdavky na nákup zástav, uličných tabúľ, orientačných a súpisných čísiel. 

Plnenie 2010 

1 755 

• Mestský informačno-navigačný systém 3 319 2 504 2 395 
(MINS) 

Finančné prostriedky boli použité na výmenu poškodených častí systému, resp. na jeho doplnenie 
novými orientačnými tabuľami. 

Program SLUŽBY 1527 796 1116 095 1 094 067 

Zámer programu: 
Kvalitné komunálne služby a čisté a udržiavané verejné prostredie 

7.1 Podprogram ČISTENIE 
A UDRZBA 

774 435 739 585 721 051 

Ciele podprogramu: 
1. Udržiavať a čistiť verejné priestranstvá 
2. Zabezpečiť celoročnú zjazdnosť, schodnosť a bezpečnosť miestnych komunikácii 

1. Merateľný ukazovateľ Dĺžka čistených komunikácií v km 
Rok 2007 2008 2009 2010 
Plánovaná hodnota 
Skutočná hodnota 241,919 241,919 

,241,919 
245,4Í9 

245,419 
246,919 

Hodnotiaca správa: 
Cieľom strojného čistenia komunikácií je zabezpečenie zjazdnosti komunikácií, zníženie prašnosti, zlepšenie 
estetického vzhľadu a životného prostredia. Strojné čistenie je vykonávané na miestnych komunikáciách 
podľa stanoveného harmonogramu. Nárast dĺžky čistených komunikácií ovplyvňuje investičná činnosť 
mesta - budovanie nových komunikácií ako aj preberanie dokončených investícií od iných investorov. 

2. Merateľný ukazovateľ \ Plocha udržiavaných námestí a parkovísk v m2 

Rok 2007 2008 2009 
Plánovaná hodnota i 116 362 
Skutočná hodnota 116362 116362 | 117 112 

2010 
117112 
123 612 

Hodnotiaca správa: 
Čistenie námestí a parkovísk je vykonávané ručne aj strojne v zmysle zmluvne dohodnutých intervaloch. 
V roku 2010 v rámci realizácie intenzifikácie statickej dopravy pribudlo cca 6 500 m2 parkovacích plôch. 

3. Merateľný ukazovateľ j Náklad na m2 bežnej strojovej údržby miestnych 
'. komunikácií v eurách 

Rok 2007 2008 2009 2010 
Plánovaná hodnota 
Skutočná hodnota 0,68 0,61 

_0,63 
0,88 

0,88 

Hodnotiaca správa: 
Vplyvom cestnej premávky sú nečistoty na komunikáciách sústredené prevažne pri krajniciach a teda nie je 
potrebné pri bežnom znečistení vykonávať čistenie v celej šírke vozovky. Plocha strojného čistenia je bežne 
vykonávaná v šírke cca 1,5 m a je závislá od typu čistiaceho stroja a záberu zametacích kief. Vzhľadom na 
podiel nárastu dĺžky komunikácií a uhradených finančných prostriedkov za čistenie v roku 2010 bol skutočný 
náklad na 1 m2 bežnej strojovej údržby nižší o 0,09 % ako plánovaná hodnota. 
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Rozpočet 2010 
schválený 

774 435 

722 985 

v eurách 
Rozpočet 2010 

upravený 

739 585 

686 485 

Plnenie 2010 

721 051 

686 284 

29 542 
9 792 

19 750 

29 542 
9 792 

19 750 

U 507 
5 528 
5 979 

7.1.1 Bežné výdavky 

• čistenie a zimná údržba miestnych 
komunikácií 

o čistenie miestnych komunikácií 640 000 590 000 589 900 
V roku 2010 boli na strojné a ručné Čistenie komunikácií, chodníkov, parkovísk, námestí 
a vnútroblokových priestorov na celom území mesta vyčerpané finančné prostriedky vo výške 
589 900 eur. Územie mesta je rozdelené do dvoch rajónov a čistenie je vykonávané podľa 
harmonogramu. 

o zimná údržba 82 985 96485 96384 
Zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov, námestí je vykonávaná podľa schváleného 
plánu zimnej údržby, v ktorom je určené poradie dôležitosti jednotlivých komunikácií z hľadiska 
intenzity dopravy. 

• menšie obecné služby (MOS) 
o vlastné zdroje 
o grantové zdroje 

Finančné prostriedky z vlastných zdrojov ako aj príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
boli použité na mzdu koordinátora a na oprávnené výdavky spojené s organizovaním MOS 
(spotrebný materiál, pracovný odev, pracovná obuv, úrazové poistenie). V roku 2010 pracovalo 
v rámci MOS od 24 do 41 pracovníkov. MOS zabezpečovali v meste Trnava čistenie plôch zelene 
a práce spojené s čistením verejných priestranstiev. 

• starostlivosť o odchytené zvieratá 11618 11618 11556 
Finančné prostriedky boli použité na prevádzku útulku pre opustené zvieratá ana starostlivosť 
o odchytené zvieratá, ktorú na základe písomnej dohody zabezpečuje Združenie na ochranu 
zvierat. 

• rekreačný areál Kamenný mlyn 3 319 3 319 3 319 
Finančné prostriedky boli použité na Čistenie centrálnej časti Kamenného mlyna a na starostlivosť 
o pávy. 

• iné služby 6 971 8 621 8 385 
Finančné prostriedky boli čerpané na opravy a čistenie máp mesta, úhradu stočného z dažďovej 
vody, nákup vreciek na psie exkrementy, osádzanie informačných tabuliek, odstránenie 
a likvidáciu uhynutých zvierat z miestnych komunikácií. 

7-2 Ä S K E SLUŽBY 9 6 0 5 1 2 2 4 8 0 7 2 2 3 4 4 7 

Cieľ podprogramu: 
L Zabezpečovať čisté a udržiavané cintoríny 

1. Merateľný ukazovateľ: 
Rok 
Plánovaná hodnota 
Skutočná hodnota 

j Rozloha udržiavaných cintorínskych plôch v m2 

2007 2008 2009 
96 600 96 600 
96 600 96 600 

2010 
102 368 
114 051 

Hodnotiaca správa: 
Rozloha cintorínov v meste Trnava sa upravila z dôvodu rozšírenia cintorína na Kamennej ceste a cintorína v 



2-3/1/87 
v eurách 

Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 p . • 20I0 
schválený upravený 

Modranke. Rozloha udržiavaných jednotlivých cintorínov je k 31.12.2010 nasledovná: 
Kamenná cesta 51262 m2 

* Terézie Vansovej 39 453 m2 

Evanjelický cintorín 14 364 m2 

* Cintorín v Modranke 8 972 m2 

. , , *v r t .v \ Naklad na vyprodukovaný odpad za rok na jedno 2. Meratelny ukazovatel: , . , . *\ r , \ hrobové miesto v eurach 
Rok 2007 
Plánovaná hodnota 

2008 2009 

Skutočná hodnota 1,19 1,14 

2010 
1 

1,1 
Hodnotiaca správa: 
Výška nákladov na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov na jedno hrobové miesto sa vzhľadom 
k predchádzajúcemu roku mierne znížila. Celkové náklady stúpli, avšak výrazne sa zvýšil počet hrobových 
miest. 

3. Merateľný ukazovateľ: Celkový počet hrobových miest 
Rok 2007 1 2008 2009 
Plánovaná hodnota 
Skutočná hodnota 14 354 14 526 

2010 
14 728 
17 288 

Hodnotiaca správa: 
Nárast počtu hrobových miest je spôsobený rozšírením cintorína na Kamennej ceste a cintorína v Modranke. 
Počet hrobových miest bol k 31. 12. 2010 na jednotlivých cintorínoch nasledovný: 

• Kamenná cesta 5 504 hrobových miest 
• Terézie Vansovej 8 398 hrobových miest 
• Evanjelický cintorín 1 809 hrobových miest 
• Cintorín v Modranke 1 577 hrobových miest 

7.2.1 Bežné výdavky 51351 118 229 116 891 

• zber, preprava a zneškodňovanie odpadov 14 937 19 217 19 207 
Výdavky boli použité na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov zo všetkých cintorínov 
(cintorín Kamenná cesta, cintorín na ulici Terézie Vansovej, Evanjelický cintorín, cintorín 
Modranka) v meste Trnava. Tieto činnosti sa vykonávajú v zmysle koncesnej zmluvy. Vývoz 
odpadu sa uskutočňuje prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov. Zber v zmysle koncesnej 
zmluvy zabezpečuje spoločnosť .A.S.A. Trnava spol. s r.o. Rozpočet bol v priebehu roka 2010 
z dôvodu zvýšenej produkcie odpadov na cintorínoch v meste Trnava aktualizovaný. Zvýšenie 
nákladov na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov bolo spôsobené zvýšením počtu hrobových 
miest a rozšírením udržiavaných cintorínskych plôch. 

• energie 6 000 6 750 6 692 
Finančné prostriedky boli v zmysle koncesnej zmluvy použité na úhradu faktúr za spotrebované 
energie (elektrická energia, plyn, voda) na cintoríne T. Vansovej, evanjelickom cintoríne 
a cintoríne v Modranke, ktoré spravuje mesto Trnava. Rozpočet bol v priebehu roka aktualizovaný, 
nakoľko jeho výška nepostačovala na úhradu skutočnej spotreby energií. 

• sociálne pohreby 2 556 2 276 2 232 
Finančné prostriedky boli použité na uhradenie cintorínskych a pohrebných služieb, ktoré priamo 
súvisia s pochovávaním sociálne odkázaných občanov mesta. Z rozpočtu boli hradené výdavky na 
úhradu pohrebných a cintorínskych služieb pre zomrelých občanov, ktorí nemajú rodiny 
a nezanechali finančné prostriedky na tieto služby. Celkovo boli z uvedenej Čiastky v roku 2010 
financované cintorínske a pohrebné služby pre 8 osôb. 
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• starostlivosť o hroby významných osobností 7 883 788 645 
Vo výške 645 eur bol na starostlivosť o vojnové hroby mestu poukázaný finančný príspevok 
Ministerstva vnútra SR v sume 645 eur na vojenskom cintoríne. Z príspevku bolo financované 
kosenie trávy na výmere 2 400 m a hrabanie lístia na výmere 939 m . V priebehu roka bol 
pôvodný rozpočet znížený o náklady na rekonštrukciu pamätníka osloboditeľov - 2. etapu, ktorá 
mala byť financovaná z dotácie Ministerstva vnútra SR. Nakoľko mestu Trnava dotácia nebola 
pridelená, rekonštrukcia nebola realizovaná. 

• príspevok pre Stredisko sociálnej J0Q7S 8 Q 1Q8 8811') 
starostlivosti 

Finančné prostriedky v čiastke 18 115 eur boli prostredníctvom Strediska sociálnej starostlivosti 
vynaložené na úhradu elektrickej energie, vody a plynu spotrebovaných na cintoríne Kamenná 
cesta. Príspevok v čiastke 70 000 eur bol Stredisku sociálnej starostlivosti poskytnutý na opravu 
strechy na dome smútku Kamenná cesta. 
Použitie príspevku je súčasťou samostatného materiálu Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Strediska 
sociálnej starostlivosti za rok 2010 - príloha č. 1. 

7.2.2 Kapitálové výdavky 44 700 106 578 106 556 

• cintorín na Kamennej ceste 38 700 47 700 47 678 

o rozšírenie cintorína 38 000 38 700 38 700 
o rekonštrukcia domu smútku 0 9 000 8 978 

V zmysle Dodatku k Zmluve o dielo zo dňa 17. 9.2009, ktorej predmetom bolo rozšírenie cintorína 
na Kamennej ceste v Trnave, boli uhradené výdavky za práce vykonané v 2. etape rozširovania 
cintorína. 
Na základe Dodatku k zmluve o dielo č. 18/11/2009 na zhotovenie stavby - Stavebné úpravy 
objektu domu smútku Kamenná cesta, boli uhradené výdavky za rekonštrukciu strechy domu 
smútku. 

• cintorín na ulici T, Vansovej - £ nnn n n j „. . . . ,, —-L 6 000 0 0 
rekonštrukcia verejného WC 

Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v cintoríne na ulici Terézie Vansovej nebola v roku 2010 
realizovaná z dôvodu nefunkčnosti kanalizačnej prípojky. 

• cintorín Modranka 0 58 878 58 878 
Dňa 20. 5. 2010 bola uzatvorená zmluva o dielo medzi mestom Trnava a spoločnosťou RIGSTAV 
spol. s r.o.. Predmetom zmluvy bola rekonštrukcia domu smútku a zhotovenie novej komunikácie 
v cintoríne v miestnej časti Modranka. Počas prebiehajúcich rekonštrukčných prác bolo zistené, že 
k budove domu smútku nieje vybudovaná prípojka vody ani kanalizačná prípojka. Z tohto dôvodu 
bolo nutné vykonať ich dodatočné dobudovanie. Preto bol dňa 17. 8. 2010 uzatvorený Dodatok č. 1 
k Zmluve o dielo, na základe ktorej bolo zrealizované dobudovanie kanalizácie a vodovodnej 
prípojky. 

7.3 Podprogram TRHY 128 460 151203 149 335 

7.3.1 Bežné výdavky 128 460 151203 149 335 

• Tradičný trnavský jarmok (TTJ) 90 951 96 422 94 998 
Výdavky na organizačné, materiálne a kultúrne zabezpečenie akcie. Zúčtovanie TTJ 2010 bolo 
predložené na rokovanie MZ 15.2. 2011 ako samostatný materiál. 
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• Vianočné trhy (VT) 33194 50 466 50 022 
Výdavky na organizačné, materiálne a kultúrne zabezpečenie akcie. Zúčtovanie VT 2010 je 
predkladané na rokovanie MZ ako samostatný materiál v termíne predkladania záverečného účtu. 

• inštalovanie vianočných stromov 4 315 4 315 4 315 
Z finančných prostriedkov boli uhradené faktúry za dovoz, odvoz, montáž a demontáž vianočných 
stromov na ulici Hlavnej, Trojičnom námestí a na námestí sv. Mikuláša. 

PROJEKTY 528 850 500 234 

Bežné výdavky 17 150 500 234 

• projekt Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom 17 itn snn 714 
čistiacej techniky miestnych komunikácií 

o vlastné zdroje 2 568 500 234 
o grantové zdroje 14 582 0 0 

Projekt bol schválený a v júni 2010 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku. Bola inštalovaná veľkoplošná tabuľa k projektu. Mesto Trnava vo verejnom obstarávaní 
vybralo externé spoločnosti na odbornú pomoc pri implementácii a zabezpečenie verejného 
obstarávania na nákup čistiacich áut. Prebieha proces prípravy verejného obstarávania. 
Pravdepodobne bude podaná žiadosť o časové predĺženie projektu. Výdavky sú očakávané až na 
konci realizácie projektu v roku 2011. 
Vlastné zdroje predstavujú 5 %-né kofinancovanie projektu mestom Trnava a neoprávnené 
výdavky na projekt. 

Kapitálové výdavky 511700 0 0 

• projekt Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom r,, 7^« fí * 
čistiacej techniky miestnych komunikácií 

o vlastné zdroje 25 585 0 0 
o grantové zdroje 486115 0 0 

Kapitálové výdavky, súvisiace s nákupom 3 čistiacich áut, sa očakávajú až na konci projektu, po 
uskutočnení procesu verejného obstarávania v roku 2011. 

S N A STAROSTLIVOSŤ 4 I 0 5 1 0 6 3 2 6 5 0 1 5 2 9 6 6 8 1 8 

Zámer programu: 
Kvalitnejší život pre sociálne slabšie a inak znevýhodnené skupiny obyvateľov 

8.1 Podprogram 
JEDNORAZOVÉ DÁVKY 250 069 276825 223 734 
A FINANČNÉ PRÍSPEVKY 

Ciele podprogramu: 
L Zlepšovať kvalitu života dôchodcom, rodinám s deťmi a osobám vyžadujúcim osobitnú 

starostlivosť prostredníctvom poskytnutia jednorazových sociálnych dávok, darov a dotácií 
v zmysle VZN 

2. Podporovať charitatívne organizácie na území mesta 
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T , . „ „ , , ,, Podiel poskytnutých dávok dôchodcom, rodinám 
1, Meratelny ukazovatel . „, \ ** ^ J •' • t i á »• . ^ » . ., ' j s deťmi a osobám vyzadu/ucim osobitnú starostlivosť 
Rok 2007 2008 2009 
Plánovaná hodnota 
Skutočná hodnota 

65% 
54% 54% 44% 

2010 
50% 
65% 

Hodnotiaca správa: 
Vychádzajúc z dlhodobých poznatkov a súčasného stavu zvyšovania nezamestnanosti a tým rastu sociálne 
odkázaných občanov, bolo plánované 5 0% čerpanie zo schváleného rozpočtu počas sledovaného obdobia. 
Zvýšené čerpanie o 15 % oproti ptánovej hodnote možno prisúdiť zhoršenej ekonomickej situácii v dôsledku 
výpadkov príjmov klientov zo zamestnania a celkovému nárastu cien v minulom roku. Ciel zvýšenia kvality 
života prostredníctvom jednorazových dávok, darov a dotácií sme naplnili nad očakávanú hodnotu. 
Skutočnosť čerpania predstavuje 65 %. 

2. Merateľný ukazovateľ 
Rok 

Počet podporených akcií charitatívnych organizácií 
2007 2008 2009 

Plánovaná hodnota i - 21 
Skutočná hodnota 27 22 12 

2010 
14 
14 

Hodnotiaca správa: 
V porovnaní s plánovanou hodnotou a skutočnou z roku 2009 bolo naplánovaných na rok 2010 14 akcií. Pri 
plánovaní tejto hodnoty bola východiskom skutočnosť, že menšie charitatívne akcie sa z dôvodu 
ekonomickej výhodnosti spájajú, a niektoré boli organizované iba v danom roku. V roku 2010 bolo 
podporených 14 podujatí s charitatívnymi organizáciami. 
Možno spomenúť niektoré. Podujatia organizované na zviditeľnenie a podporu zdravotne postihnutých a ich 
integráciu medzi zdravú populáciu ako Deň slnečnice, Na kolesách proti rakovine, Biela pastelka, Deň 
nezábudiek, Veľtrh sociálnych aktivít, Zbierka pre Unicef, Najmilší koncert roka pre deti z detských 
domovov, Pochod zdravia pre seniorov a benefičně koncerty pre hospic a Ligu proti reumatizmu boli 
spojené so zbierkami, ktorých výťažok bol použitý pre spomenuté organizácie. Začiatkom roka bol 
odovzdaný výťažok z plesu. Obdarených bolo celkovo 22 organizácií pôsobiacich na území mesta Trnava 
pre telesne a mentálne postihnutých spoluobčanov. 
Na podnet verejnosti vznikli podujatia: Dúhový dvor - je organizovaný na podporu a integráciu telesne a 
mentálne postihnutých ľudí, ich postupné začleňovanie do spoločnosti a Veľtrh pre seniorov organizovaný v 
rámci Mesiaca úcty k starším, ktorý ponúka seniorom možnosti ako aktívnejšie využívať svoj voľný čas. 
Okrem osvety a vzdelávacích aktivít mesto vytvára aj príležitosť na spoločenské stretnutia a zábavu. V 
spolupráci s Centrom pomoci pre rodinu bolo organizované podujatie Deň rodiny, ktorého sa zúčastnilo 250 
rodín z Trnavy. 
V roku 2010 vzniklo nové podujatie - Májový kvet, ktoré je venované ženám a je spojené s predajnou 
výstavou kvetov, módnou prehliadkou, službami pre ženy a výstavou "Trnavské návrhárky". Pre pozitívnu 
odozvu verejnosti bude organizované aj v roku 2011. 
V závere roka boli podporené výťažkom z predaja vareného vína zariadenia, v ktorých zostávajú deti a 
týrané ženy aj počas vianočných sviatkov. Zorganizovaná bola štedrú večeru pre osamelých a bezdomovcov 
a v závere Vianočných trhov už tradičné podujatia Radničný čaj a Betlehemské svetlo. 
Je možné konštatovať, že prišlo k naplneniu cieľa a finančné prostriedky boli vynaložené efektívne. 

8X1 Bežné výdavky 250 069 276 825 223 734 

8.1.1.1 Jednorazové dávky a príspevky 88 000 129 619 84 096 

• starostlivosť o starých občanov 22 000 21479 14 371 
Jednorazové dávky sú vyplácané sociálne odkázaným občanom na základe VZN č. 318/2008 
o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok v znení novely. Predložených bolo 181 žiadostí. 

• starostlivosť o rodiny s deťmi 25 000 25 000 13 131 
Pri rodinách s deťmi bolo predložených 153 žiadostí. 
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• starostlivosť o sociálne odkázaných 5 000 5 000 ? 759 
občanov 

Sociálne odkázaní občania podali 86 žiadostí o dávku. 

• tvorba úspor detí v detských domovoch 36 000 28 340 3 575 
V zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto poskytovalo finančné 
prostriedky na tvorbu úspor deťom v detských domovoch. 

• Katolícka jednota Slovenska 0 18 360 18 360 
Na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi podľa § 75 
ods.14 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 
Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov boli Katolíckej jednote Slovenska 
poskytnuté finančné prostriedky na poskytovanie opatrovateľskej služby. 

• Trnavská arcidiecézna charita 0 31440 31400 
Na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi podľa § 75 
ods.14 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 
Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov boli Trnavskej arcidiecéznej charite 
poskytnuté finančné prostriedky na poskytovanie opatrovateľskej služby. 

8.1.1.2 Charita a tretí sektor 13 500 20 102 15 902 

• spoluúčasť mesta na charitatívnych H 500 14 107 H 867 
podujatiach 

Mesto Trnava v roku 2010 organizovalo podujatia charitatívneho charakteru a podujatia 
zamerané na špecifické skupiny obyvateľstva. Malé podujatia organizované na zviditeľnenie a 
podporu zdravotne postihnutých a ich integráciu medzi zdravú populáciu ako Deň slnečnice, Na 
kolesách proti rakovine, Biela pastelka, Deň nezábudiek, Veľtrh sociálnych aktivít, Zbierka pre 
Unicef, Najmilší koncert roka pre deti z detských domovov, Pochod zdravia pre seniorov a 
benefičně koncerty pre Hospic Svetlo boli spojené so zbierkami, ktorých výťažok bol použitý pre 
spomenuté organizácie. 
Okrem nich mesto zorganizovalo tri nosné podujatia: Májový kvet - nové podujatie venované 
ženám spojené s predajnou výstavou kvetov, módnou prehliadkou a službami pre ženy, Dúhový 
dvor - 5. ročník podujatia na podporu a integráciu telesne a mentálne postihnutých ľudí, ich 
postupné začleňovanie do spoločnosti a 2. ročník podujatia Veľtrh pre seniorov organizovaný v 
rámci Mesiaca úcty k starším, ktoré ponúka seniorom možnosti ako aktívnejšie využívať svoj 
voľný čas. Okrem osvety a vzdelávacích aktivít vytvára aj príležitosť na spoločenské stretnutia a 
zábavu. V spolupráci s Centrom pomoci pre rodinu bolo organizované podujatie Deň rodiny, v 
spolupráci s cirkvami Ekumenické dni, hodová omša na Trojičnom námestí a významnú púť -
Trnavská novéna 2010. 
V závere roka boli podporené výťažkom z predaja vareného vína zariadenia, v ktorých zostávajú 
deti a týrané ženy aj počas vianočných sviatkov a organizované boli podujatia v rámci Vianočných 
trhov - Radničný čaj a Betlehemské svetlo. 

• charitatívna podpora 0 6 000 2 040 
Charitatívna podpora je určená na obohatenie a spestrenie vianočných sviatkov pre ľudí, ktorí 
počas Vianoc zostávajú bez rodiny, sú umiestnení v zariadeniach, ľudí opustených a bez domova. 
V tomto roku dostali príspevok nasledovné zariadenia: Denný stacionář na Okružnej ulici, ZOS na 
Hospodárskej a Coburgovej ulici, Zariadenie pre seniorov na ulici T. Vansovej, Zariadenie pre 
seniorov Křižovaný nad Dudváhom pre obyvateľov z Trnavy, Domov sociálnych služieb Zavar pre 
obyvateľov z Trnavy. 
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Príspevok k Vianociam vo forme balíčka dostali opatrovaní a nesvojprávni spoluobčania a 
viacdetné sociálne odkázané rodiny. Z tejto položky bola financovaná Štedrá večera pre opustených 
a bezdomovcov v spolupráci so Strediskom sociálnej starostlivosti, Trnavskou arcidiecéznou 
charitou a Katolíckou jednotou Slovenska. 

8.1.1.3 Dotácie 76 321 76 321 75 236 

• charita 
• zdravotne postihnutí 
• zdravé mesto 
• primárna protidrogová prevencia 
• združenie Rodina 
• hospic Svetlo n.o. 

8.1.1.4 Prídavky na deti 

6 630 6 630 6 420 
11 600 
3 320 
3 320 
33 194 
18 257 

11 600 
3 320 
3 320 
33 194 
18 257 

11 560 
2 995 
2810 
33 194 
18 257 

8 999 11254 10 541 

Finančné prostriedky na vyplácanie štátnych sociálnych dávok - prídavkov na deti, ktoré ešte 
nemajú stanovenú osobu na preberanie rodinných prídavkov súdom a túto úlohu prebralo do 
určenia zákonného opatrovníka mesto. Takto vyplatených rodinných prídavkov bolo v sume 1 462 
eur a vyplatených zadržaných rodinných prídavkov za záškoláctvo bolo v sume 9 079 eur. 

8.1.1.5 Prispevok na pomoc v hmotnej núdzi 59 749 34 369 34 369 

Čerpanie bolo vo výške 34 369 eur, z toho hmotná núdza na stravu pre základné školy bola 
v čiastke 20 851 eur, pre školské jedálne pri materských školách 2 110 eur, pre špeciálne školy 
5 483 eur. Príspevok na školské potreby pre základné školy predstavuje čiastku 4 481 eur, pre 
materské školy 50 eur a pre špeciálne školy 1 394 eur. Príspevky boli poskytované v zmysle 
výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z 5. decembra 2007 č. 29775/2007-II/1 o 
poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
v znení výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z 26. novembra 2008 č. 
23609/2008/II/1. Dotácie sú poskytované na stravu, školské potreby pre materské školy, základné 
školy (zriaďovateľ mesto Trnava) a špeciálne školy (zriaďovateľ Krajský školský úrad). 

3 500 3 500 2 883 8.1.1.6 Vyhotovenie posudkov odkázanosti 
na sociálnu službu 

Táto položka bola vytvorená v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. na vyhotovenie posudkov 
odkázanosti na sociálnu službu pre žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre 
seniorov v Trnave, Zariadení opatrovateľskej služby v domácnosti a pobyt v Dennom stacionáři. Za 
rok 2010 bolo vyhotovených 285 posudkov. 

8.1.1.7 Konferencia poskytovateľov 
sociálnej služby 

0 1 660 707 

Dňa 18. 11. 2010 sa uskutočnila v rámci programu PHSR, pod záštitou primátora mesta Trnavy 
konferencia, zameraná na riešenie bytovej problematiky pre odkázané skupiny obyvateľstva, s 
cieľom skvalitniť koordináciu a informovanosť občanov. Na konferenciu bolo pozvaných 75 
hostí. Zároveň jednotlivé pozvané organizácie prispeli svojim príspevkom do programu s cieľom 
obohatiť konferenciu svojimi poznatkami a skúsenosťami s danou problematikou. 
Výstupom konferencie bolo vydanie zborníka, ktorý obsahuje jednotlivé spracované príspevky, 
ktoré boli na konferencii odprezentované. 
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8.2 Podprogram ZARIADENIA 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

2 845 242 2 922 250 2 705 579 

Ciele podprogramu: 
1. Zvyšovať úroveň poskytovaných služieb v Zariadení pre seniorov 
2. Rozširovať možnosť stravovania dôchodcov 
3. Zlepšovať podmienky ubytovania pre zdravotne znevýhodnených občanov v ZOS Coburgova 

T , , * p r T v \ Počet upravených kúpeľ nív Zariadení pre seniorov v 
1. Meratelny ukazovateľ r * r 

Rok 2007 2008 | 2009 
Plánovaná hodnota - i - 10 
Skutočná hodnota 0 3 10 

2010 
3 
3 

Hodnotiaca správa: 
V roku 2010 boli v Zariadení pre seniorov v Trnave zrekonštruované 3 kúpeľne. Išlo najmä o úpravy 
týkajúce sa izolácie sprchovacích kútov a vymaľovania. Pri plánovaní úprav kúpeľní bol kladený dôraz na 
nutnú úpravu a zabezpečenie úrovne poskytovaných sociálnych služieb v uvedenom zariadení. 

2. Merateľný ukazovateľ 

Rok 

j Počet prijímateľov sociálnej služby na jedného 
I zamestnanca Zariadeniapre seniorovy Trnave 

' 2007 2008 2009 2010 
Plánovaná hodnota 2,7 2,7 
Skutočná hodnota 2,46 2,24 2,21 2,19 
Hodnotiaca správa: 
Zariadenie pre seniorov v Tmavé malo plánovaný počet zamestnancov 55. Z dôvodu zvýšenia kvality 
poskytovaných služieb v roku 2007 bol ich počet zvýšený o 6 a v roku 2008 o ďalších 5 zamestnancov. 
Financovaní sú z prostriedkov mesta. Počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca bol v roku 
2010 ovplyvnený aj tým, že pri dlhodobej práceneschopnosti viacerých zamestnancov, aby bola zachovaná 
úroveň poskytovaných služieb, boli na dobu určitú prijatí odborní zamestnanci, ktorí Štatisticky zvýšili počet 
zamestnancov. Znížením počtu klientov na 1 zamestnanca je možné lepšie sa venovať osobitne každému 
klientovi. 

3. Merateľný ukazovateľ 

Rok 

\ Medziročný nárast počtu odohraných obedov 
dôchodcami 

2007 2008 2009 2010 
Plánovaná hodnota 5 % 5 % 

2,61 % 2,32 % 15,12% 15,24% Skutočná hodnota _ 
Hodnotiaca správa: 
Stredisko sociálnej starostlivosti má vo výpožičke kuchyňu v budove bývalej ZŠ na Mozartovej ul. Z tohto 
dôvodu sa zvýšila kapacita na prípravu jedál. Na túto skutočnosť reflektovali klienti, ktorých záujem mohol 
byť v dostatočnej miere uspokojený. Ďalšou skutočnosťou, ktorá ovplyvnila nárast odobratých jedál, bolo 
otvorenie výdajne stravy v Modranke. Počet odobratých obedov v roku 2010 predstavuje nárast 15,24 %. 
Rozširovanie priestorov pre prípravu stravy pre seniorov sa ukázalo ako efektívne a žiadané. 

4. Merateľný ukazovateľ Debarierizácia vstupu do ZOS Coburgova 
Rok 2007 2008 2009 
Plánovaná hodnota - - 1 
Skutočná hodnota 0 0 0 

2010 
1 
0 

Hodnotiaca správa: 
Investícia sa vzhľadom na krátenie rozpočtu mesta neuskutočnila. 
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2 850 664 

1 805 070 

/ 394 792 
410 278 

Plnenie 2010 

2 633 993 

1 608 869 

1 228 438 
380 431 

8.2.1 Bežné výdavky 

8.2.1.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej 
starostlivosti 

• príspevok na Činnosť 
• príspevok na opatrovateľskú službu 

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti ako samostatný 
materiál (príloha 1). 

8.2.1.2 Zariadenie pre seniorov v Trnave 978 192 1045 594 1025 124 

• výdavky zo zdrojov mesta-zvýšeniepočtu m m g 4 m g 4 m 

zamestnancov 
Z dôvodu zvýšenia kvality poskytovaných služieb bolo v predchádzajúcich rokoch prijatých 11 
zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú financovaní zo zdrojov mesta. Tieto výdavky okrem 
mzdových nákladov zahŕňajú aj výdavky s nimi súvisiace. 

• výdavky z vlastných príjmov 305 300 346260 325 790 
Z vlastných príjmov sú financované bežné výdavky zariadenia. 

• zostatok nepoužitých vlastných príjmov 0 2173 2173 
z roku 2009 

Zostatok nepoužitých vlastných príjmov z roku 2009 bol poskytnutý Zariadeniu pre seniorov 
v Trnave na financovanie bežných výdavkov. 

• výdavky z transferu Ministerstva financií SR 588 492 612 761 612 761 
Z Ministerstva financií SR bola mestu Trnava poskytnutá dotácia pre Zariadenie pre seniorov 
v Trnave na bežné výdavky, ktorá bola aj v plnej výške použitá v súlade s účelom poskytnutia. 

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Zariadenia pre seniorov v Trnave za rok 2010 je samostatnou 
prílohou materiálu (príloha č. 4). 

8.2.2 Kapitálové výdavky 137 755 71586 71586 

8.2.2.1 Príspevok pre Stredisko sociálnej 137 755 71586 71586 
starostlivosti 

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti ako samostatný 
materiál (príloha 1). 

8.3 Podprogram PROJEKTY 17 500 17 660 15 477 
PODPORY ROZVOJA 
SOCIÁLNEJ OBLASTI 

Ciele podprogramu: 
1, Realizovať vzdelávacie a preventívne podujatia pre širokú laickú verejnosť v oblastí sociálnych 

služieb, telesného, duševného zdravia a pohybových aktivít 
2. Realizovať komunitnú sociálnu prácu v prostredí marginalizovanej rómskej komunity v lokalite 

Coburgova _ _ _ ^ _ _ _ _ _ 
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1. Merateľný ukazovateľ \ Počet uskutočnených vzdelávacích aktivít 
Rok 2007 2008 j 2009 2010 
Plánovaná hodnota - I - 15 li 
Skutočná hodnota i 38 37 12 21 
Hodnotiaca správa: 
Okrem tradičného Kurzu zdravej výživy, ktorý bol realizovaný už 15-ty krát, sa v roku 2010 uskutočnilo 8 
diskusných fór na témy duševného zdravia a závislostí, prednáškové aktivity Ligy proti 
reumatizmu, prednášky v rámci Týždňa boja proti drogám a osvetové podujatie Zubná hliadka. Súčasťou 
vzdelávania širokej verejnosti boli publikované odborné články v Novinkách z radnice, ktoré pripravil 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Tmavé. Vzdelávacie a preventívne podujatia sa uskutočnili aj nad 
rámec plánovanej hodnoty. 

2. Merateľný ukazovateľ \ Počet zapojených občanov do projektu 
Rok i 2007 2008 2009 2010 
Plánovaná hodnota 
Skutočná hodnota 20 % 38% 

50% 
40% 

50% 
40% 

Hodnotiaca správa: 
Projekt „Komunitné centrum" je určený pre oblasť Coburgovej ulice, kde žije prevažná časť rómskeho 
obyvateľstva nášho mesta. Tento rok bolo do projektu zapojené rovnaké percento občanov ako v roku 
2009. Našim cieľom do budúcnosti bude do tohto projektu zapájať stále vyššie percento obyvateľov tejto 
lokality. 

8.3.1 Bežné výdavky 17 500 17 660 15 477 

8.3.1.1 Kancelária Zdravé mesto 17 500 17 660 15 477 

• Zdravé mesto - činnosť 8 000 8 000 6142 
V roku 2010 prebehol 15. ročník kurzov zdravej výživy s výdavkami na nákup potravín, honorárov 
lektorov. Mesto participovalo na podujatiach Súťaž hliadok mladých zdravotníkov, Na kolesách 
proti rakovine, Deň zeme a Deň narcisov. Prvýkrát sme organizovali v spolupráci s OZ Život 
a zdravie Diskusné fórum. Na jeseň sa uskutočnili podujatia pre seniorov - Pochod zdravia 
a Veľtrh pre seniorov. Pochodu sa zúčastnilo cca 380 nadšencov. Taktiež sa realizoval Týždeň boja 
proti drogám a kampaň Zubná hliadka. 

• Dni zdravia 9 500 9 660 9 335 
Jubilejný 15. ročník Dní zdravia bol realizovaný v priestoroch radnice, Trojičného námestia a ZUŠ 
M. Sch. Trnavského. Služby boli poskytované v rámci preventívnych vyšetrení a masáží. Súčasťou 
podujatia boli aj kultúrno-športové aktivity. Výdavky boli použité na materiálno - technické 
zabezpečenie podujatia, služby, propagáciu, kultúrny program a nákup zdravotníckeho materiálu. 
Vyhodnotenie podujatia bolo schválené na zasadnutí MZ v októbri 2010. 

PROJEKTY 992 295 48280 22 028 

Bežné výdavky 51870 48 280 22 028 

• projekt Skvalitnenie úrovne v Zariadení pre - - afí fí 11710 n 710 
seniorov v Trnave 

o vlastné zdroje 800 1321 1320 
o grantové zdroje 16 000 11889 11890 

Mesto Trnava po uzavretí Zmluvy o poskytnutí dotácie uskutočnilo prieskum trhu a z poskytnutej 
dotácie nakúpilo polohovacie postele a matrace pre Zariadenie pre seniorov v Trnave. 
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• program podpory komunitno - sociálnych 15 070 ? 5 070 8 818 
pracovníkov 

o vlastné zdroje 7 000 11370 8 818 
o grantové zdroje 28 070 23 700 0 

Projekt bol ukončený v marci 2010. Bežné výdavky tvorili najmä mzdy a odvody terénnych 
sociálnych pracovníkov, telekomunikačné a poštové služby a výdavky na informovanie a publicitu. 

Kapitálové výdavky 940 425 0 0 

• projekt Zariadenie pre seniorov v Trnave, 
ul. T. Vansovej - rekonštrukcia a 940 425 0 0 
modernizácia 

o vlastné zdroje 53 530 0 0 
o grantové zdroje 886 895 0 0 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu nebola schválená 
v roku 2010, nakoľko v rámci odborného hodnotenia nedosiahla minimálnu bodovú hranicu 
skupiny hodnotiacich kritérií. Z toho dôvodu bola investičná akcia vyradená z rozpočtu. 

9 Program ŠKOLSTVO 14 057 223 13 368 255 12 713 698 
A VZDELÁVACÍ SYSTÉM 

Zámer programu: 
Efektívne fungovanie materských a základných škôl, celoživotné vzdelávanie občanov 

9,1 Podprogram ŠKOLSTVO 12 251 641 12 903 050 12 551 517 

Cieľ podprogramu: 
1. Zlepšiť kvalitu prostredia a zvýšiť kapacitu priestorov pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 

v základných amatérských školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Trnava 

L Merateľný ukazovateľ j Nárast počtu detí navštevujúcich materské školy 
Rok j 2007 I 2008 2009 I 2010 
PÍánovaná hodnota 40 , 15 100 85 
Skutočná hodnota I 36 11 
Hodnotiaca správa: 
V zmysle stanoveného cieľa sa v rokoch 2009 - 2010 uskutočnili kroky pre zvýšenie kapacít priestorov pre 
výchovno-vzdelávaciu činnosť v materských školách rekonštrukciou nebytových priestorov vo vlastníctve 
mesta pre otvorenie novej MŠ Spartakovská 10. 
Mesto využilo vlastné priestory - budovu bývalej materskej školy na zriadenie novej MŠ na Spartakovskej 10 
v Tmavé pre 85 detí. Nárast počtu detí v roku 2010 vo výške 4, zohľadňuje zníženie počtu detí v triedach 
podľa platnej legislatívy - zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 
Dôležitým prvkom k napĺňaniu cieľa pre rozvoj predškolskej výchovy v kvalitnom prostredí bolo zriadenie 
nového právneho subjektu - ZŠ s MŠ Vančurova 38, ktorý nahradil nevyhovujúce prostredie na materskej 
škole Hollého 8. 

„ _ _ • _ * » _ . v \ Počet novovytvorených tried v školách 2. Meratelny ukazovatel . f % , _..„_-,«* _ \ v znad ovatelskej posobnosti Mesta Trnava 
Rok |_ 2007 
Plánovaná hodnota 1 

2008 2009 
0 6 

2010 

Skutočná hodnota 0 
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Hodnotiaca správa: 
V roku 2010 neboli vytvorené nové triedy v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava. 
MŠ Spartakovská 10 bola zriadená k_l. 9. 2009, prevádzka materskej školy začala k 1.1.2010. 

3. Merateľný ukazovateľ 

Rok 

Počet detí, žiakov, pedagógov a rodičov zapojených do 
nových vzdelávacích projektov 

2007 r 2008 2009 2010 
Plánovaná hodnota S - - 670 670 
Skutočná hodnota - - 670 840 
Hodnotiaca správa: 
V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013 sa materské školy 
zapojili do projektu Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých. Do projektu bolo v roku 2010 zapojených 
840 detí, rodičov a pedagógov. V roku 2008 nebol predmetný ukazovateľ sledovaný. 
Projekt "Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých" od začiatku vytvára podmienky a priestor, aby sa 
deťom predškolského veku hravou formou priblížil jazyk susedov. Pre pedagógov a lektorov bolo pripravené 
ďalšie vzdelávanie nielen formou prednášok a seminárov, ale v roku 2010 mali možnosť v rámci hospitácie 
navštíviť materské školy v Rakúsku, privítať rakúskych partnerov v trnavských materských školách a rozšíriť 
svoje vedomosti v rámci konferencie o vzdelávaní, ktorá sa uskutočnila 11. 11. 2010 v Tmavé na tému 
"Cudzí jazyk - brána do sveta poznávania". V rámci propagácie projektu pravidelne informujeme rodičov o 
realizácii projektu priamo na stretnutí rodičov v materskej škole a v spolupráci s partnerskými rakúskymi 
materskými školami sme v roku 2010 vydali nástenné kalendáre, ktoré dostalo každé dieťa v materskej škole. 

9.1.1 Bežné výdavky 11415 641 11830129 11556 578 

9.1.1.1 Budovy škôl a školských zariadení 47 000 48 719 48 718 

Finančné prostriedky boli použité na riešenie havarijných a nepredvídaných situácií v budovách 
škôl a školských zariadení. Bola zaplatená faktúra za maliarske práce vykonané v základných 
školách v hodnote 11 338 eur, oprava havárie vodoinštalácie na ZŠ Spartakovská 5 - elokovane 
pracovisko v Jame v hodnote 3 500 eur, identifikácia úniku vody v systéme ústredného kúrenia na 
ZŠ Gorkého v hodnote 346 eur, oprava havárie poškodeného múra telocvične na ZŠ K. Mahra 
v hodnote 1 997 eur, oprava zatekajúcej strechy na ZŠ Gorkého - elokovane pracovisko Limbová 
v hodnote 10 299 eur, oprava kanalizácie na ZŠ A. Kubinu v hodnote 163 eur, oprava netesnosti 
plynu na kotly ústredného kúrenia na ZŠ Gorkého v hodnote 93 eur. Na ZŠ s MS I. Krásku boli 
vykonané maliarske práce po rekonštrukcii elektroinštalácie 3 092 eur, na ZŠ Gorkého chemické 
vyčistenie kotla ústredného kúrenia v hodnote 119 eur, na ZŠ K. Mahra oprava strechy telocvične v 
časti šatní v hodnote 10 000 eur, na ZŠ Vančurova oprava ústredného kúrenia na prízemí pavilónu 
„A" a oprava prístupovej cesty v hodnote 6 000 eur, na ZŠ s MŠ I. Krásku výmena obehového 
čerpadla v systéme ústredného kúrenia v hodnote 1 771 eur. 

9.1.1.2 Originálne kompetencie na úseku 5 200 872 5 234 237 5 178 621 
školstva 

• ZUŠ M. Sch. Trnavského, Štefánikova 2, 447 953 492 953 492 953 
Trnava 

Finančné prostriedky v rozpočte boli určené na financovanie osobných a prevádzkových výdavkov 
ZUŠ M. Sch. Trnavského. Osobné výdavky boli čerpané vo výške 427 030 eur, prevádzkové 
výdavky vo výške 65 923 eur. V rámci osobných výdavkov boli finančné prostriedky čerpané na 
tarifné platy, osobné príplatky, ostatné príplatky, doplatky k platu, poistné a príspevky do 
poisťovní, nemocenské dávky, na odchodné. V oblasti prevádzky ZUŠ boli financované energie, 
vodné, stočné, poštovné služby, interiérové vybavenie, výpočtová technika, všeobecný materiál, 
knihy, časopisy, učebnice, učebné pomôcky, softvér a údržba výpočtovej techniky, údržba strojov, 
prístrojov a zariadení, údržba učebných pomôcok, nájomné budov, priestorov a objektov, školenia, 
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kurzy, semináre, všeobecné služby, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, dane, odmeny 
zamestnancov mimopracovného pomeru. 

• ZUŠ Mozartova 167196 192 271 192 271 
Finančné prostriedky boli použité na financovanie osobných a prevádzkových výdavkov základnej 
umeleckej školy Mozartova. V rámci osobných výdavkov bola vyčerpaná suma vo výške 145 420 
eur na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, odmeny, doplatok k platu, poistné a príspevok do 
poisťovní, odchodné, nemocenské dávky. 
Finančné prostriedky v rámci prevádzky predstavovali objem 46 851 eur a boli použité na 
cestovné, energie, vodné, stočné, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, 
učebné pomôcky, interiérové vybavenie, údržbu výpočtovej techniky, budov, priestorov, školenia, 
kurzy, semináre a porady, všeobecné služby, náhrady, poplatky a odvody, stravovanie, poistné, 
prídel do sociálneho fondu. 

• CVČ- Kalokagatia, Strelecká 1, Trnava 126 951 136 951 136 951 
Finančné prostriedky rozpočtu boli čerpané na financovanie osobných a prevádzkových výdavkov 
školského zariadenia CVČ Kalokagatia. Na osobné výdavky bolo použitých 107 070 eur ana 
prevádzku 29 881 eur. 

• školské kluby pri základných školách 402 850 482 739 482 739 
Osobné výdavky vo výške 473 345 eur boli čerpané na financovanie miezd, poistného a 
príspevkov do poisťovní, odmien, náhrad príjmov. Prevádzkové výdavky boli vo výške 9 394 eur 
boli čerpané na financovanie prídelov do sociálneho fondu, energie, nákup materiálu. 

• školské jedálne pri základných školách 482 330 566 410 565 533 
Z rozpočtovej položky boli financované bežné výdavky školského stravovania pri základných 
školách. Na osobné výdavky bolo použité 429 181 eur ana prevádzku 136 352 eur. V rámci 
prevádzkových výdavkov boli finančné prostriedky vo výške 56 063 eur použité na úhradu 
režijných nákladov na stravovanie žiakov ZŠ J. Bottu 27, stravujúcich sa v Športovom gymnáziu J. 
Bottu 31, Trnava. 

• Materská škola v ZŠI. Krásku 78 737 83 996 83 996 
Finančné prostriedky v danej položke rozpočtu sú určené na zabezpečenie financovania osobných a 
prevádzkových výdavkov predškolského zariadenia v ZS s MŠ I. Krásku 29. Finančné prostriedky 
boli použité takto : 
• osobné výdavky 71526 
- tarifné platy 45 987 
- osobný príplatok 2 247 
- ostatné príplatky 673 
- odmeny 2 585 
- doplatky k platu 888 
- poistné a príspevky do poisťovní 18 751 
- nemocenské dávky 395 
• prevádzka 12 470 
-materiál 651 
- energie 8 986 
- cestovné 31 
- údržba 171 
- prídely do sociálneho fondu 2 631 


