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DoDAToK SPRÁVY N EzÁVtsLÉHo AU DíToRA
pre štatutárny orgán a mestské zastupĺteľstvo konsolidujúcej účtovnej jednotky mesto Trnava

k časti lI.7 Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú v konsolidovanej výročnej správe

overili sme účtovnú závĺerku mesta Trnava (d'alej aj ,,mesto") k 31' decembru 2020, uvedenú v prílohe
konsolidovanej výročnej správy mesta, ku ktorej sme dňa 22.o4.2o27vydalisprávu nezávislého audítora, ktorá
sa nachádza v prílohe konsolidovanej výročnej správy. Taktiež sme overilĺ konsolidovanú účtovnú závĺerku
mesta k 31' decembru 2020, uvedenú v prílohe konsolidovanej výročnej správy mesta, ku ktorej sme
dňa 19.11.2021 vydali správu nezávislého audítora, ktorá sa nachádza v prílohe konsolidovanej výročnej
správy. Tento dodatok sme Vypracovaliv zmysle s 27 odsek 6 zákona č.423/2oI5 Z.z. o štatutárnom audite
a o zmene a doplnení zákona č' 43I/2oo2 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon
o štatutárnom audite").

Na základe vykonaných prác opísaných v časti Il.7 spróvy nezávislého audítora - Spróvo k informócióm, ktore
sa uvódzajú v konsolidovanej výročnej správe, podľa nášho názoru:
- informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe mesta zostavenej za rok 2o2O sú v súlade

s jej individuálnou aj konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok,
- konsolidovaná výročná správa obsahuje ĺnformácie podl'a zákona o účtovníctve.

okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a sĺtuácii v nej, ktoré sme získali počas auditu
individuálnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, sme povĺnní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti
v konsolidovanej výročnej správe. V tejto súvislosti konštatujeme, že sme nezistili významné nesprávnosti
v konsolidovanej výročnej správe .

V Trnave, dňa 22.LL.202L

EKOPRAKTIK, spol. s r. o.
Kapitu|ská 14
9t7 Ot Trnava
obchodný register Trnava, odd.: Sro, č. vložky: 325lT
Licencia SKAU č.51
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I. Z^I<LADNÁ CHARAKTERISTIKA MESTA TRNAVY

1.1. Identifikačné údaje mesta
Názov: Mesto Trnava
Sídlo: Hlavná I,9I7 7I Tmava
tČo: oo: l3ll4
DIČ:2O2II75728
Štatutárny orgán mesta: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
Kontakty: +421 33 32 36 332

www.trnava.sk

1.2. Základná chaľakteľistika konsolidovaného celku
Konsolidovaný celok mesta Trnavy zahŕňa 12 rozpočtových organizácii,3 príspevkové organizácie,
5 obchodných spoločností. Metódou úplnej konsolidácie bolo konsolidovaných 17 účtovných jednotiek
a 3 účtovné jednoty boli konsolidované metódou vlastného imania.

1.3. GeogľaÍické údaje
Geogľafická poloha mesta:
Severná zemepisná širka: 48" 22'
Východná zemepisná diĺka: 17o36'
Nadmorská výška: stľed 147 m
Tľnava leží v Podunajskej nižine na Trnavskej tabuli' ktorápatri do Podunajskej pahorkatiny,
a tÚ na severozápade ohraničujú Malé Kaľpaty. Mesto je vzdialené 50 km východne
od Bľatislavy. Blízko Trnavy tečie najdlhšia slovenská rieka Váh s prítokmi Dudváh, Paĺĺrá
i Tmávka.
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1.4. Urbanistická štruktúľa
Trnava si počas svojho rozvoja až do súčasnosti zachovala charakter kompaktného bodového
mesta s pomerne jednoznačne rozmiestnenými funkciami. Ťažiskom sídla je polyfunkčné
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centrum' ktoré vývára historické jadro vymedzené hradbami na jeho východnej a zäpadnej
stĺane. Bezprostredne naň nadväzujú výrazné obýné uzemia s prevažne hromadnou býovou
výstavbou. obytné plochy sa nachádzajú i v severovýchodnej a juhozápadnej časti mesta.
ŠpeciÍické podmienky na bývanie poskyuje miestna časť Modranka s charakteľom vidieckeho
osídlenia.
Mesto Trnava je sídlom okĺesu Tmava a od I.12.2001 aj sídlom Trnavského samospľávneho
kľaja.

Tmavský samosprávny kľaj s rozlohou 4146 km2 je rozdelený na 7 okľesov:
Dunajská Stľeda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava.
okľes Tmava s rozlohou ]4I kmz tvorí 45 obcí: Biely Kostol' Bíňovce, Bohdanovce
nad Trnavou, Boleráz, Boľová, Brestovany, Bučany, Buková, Cífer' Dechtice' Dlhá, Dobrá
Voda' Dolná Krupá' Dolné Dubové, Dolné Lovčice, Dolné orešany, Homá Krupá, Homé
Dubové, Horné oľešany, Hľnčiarovce nad Parnou, Jaslovské Bohunice' Kátlovce, Košolná'
KriŽovany nad Dudváhom, Lošonec, Majcichov, MalŽenice, Naháč, opoj, Pavlice, Radošovce,
Ružindol, Slovenská Nová Ves, Smolenice, Suchá nad Pamou, Šelpice, Špačince' Šúrovce,
Trnava, Trstín, Vlčkovce, Voderady, Zav at, Zeleneč a Zy ončin.
S mestom Trnava susedia obce: Biely Kostol, Bohdanovce nad Trnavou, Brestovany' Bučany,
Dolné Lovčice, Hrnčiarovce nad Parnou, Križovany nad Dudváhom, Malženice, Ružindol,
Š elpice, Špačince, Vlčkovce, Zav ar, Zeleneé a Zv ončin.
Mesto Ttnava s rozlohou JI,5 km2 tvoria Zkatastrálnei:zemia'. Tľnava a Modľanka.

Mesto Trnava sa člení na 6 mestských častí:
Tmava _ stľed s ľozlohou Zkm2,Trnava - západs rozlohou 2O,6km2,Tmava - sever s rozlohou
22,5 kmz, Tmava - východ s ľozlohou 9,I km2, Trnava - juh s rozlohou 9,6km2 a Modranka s

rozlohou 7,7 km2.

Druhy pozemkov naúzemi mesta Trnavy:
Pozemky patľiace do zastavaného územia (intravilánu*) s celkovou rozlohou 17 ,I kmz, tvoria
24 oÁ podiel z celkovej rozlohy mesta.
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Plochy i ednotlivých druhov pozemkov
druh pozemku Výmera v m2 Vývoi

oľná pôda 48 331 893 J
vlnlce 46 2sr
záhrady r 638 472 J
ovocné sady r3r 747
trvalé trávne porasty 39 3r0
lesné pozemky 17 560
vodné plochy 787 236 J
zastavané plochy a nádvoria 16 s69 340 t
ostatné plochy 3 916 126 1

Spolu: 7r s37 935
Plochy dĺuhov pozemkov v merto Trnava

k 3ĺ.ĺ2.2020

vodné plochy
I, 0%

záhrady iné

ostatné plochy
5,56%

zaslav8né plochy
a nádvoria

23,160/o

pôda
67,5670

Zdroj : Katastrálny portól 3 L l 2'2020

Vývoj zmien vel'kosti plochy jednotlivých druhov pozemkov je porovnávaný
s predchádzaj'úcim sledovaným obdobím k 3LI2.2019. V porovnaní s rokom 2001 nastali
najväčšie zmeny v plochách: orná pôda (-4,18 k-'), Zastavané plochy a nádvoria (+2,59 k*'),
ostatné plochy (+ 1 ,8 1 km2) a v ploche pozemkov začleĺených do intľavilánu: +I,25 km2 .

*intravilán : zastavaná alebo na zástavbu určená časť územia obce

1'.5. Demogľafické údaje
Počet obyvateľov mesta Trnava k3I.12.2020:63 405
Hustota obyvateľov na km2: 886
Zmeny počfu obyvateľov v roku 2019 (k3l,I2.):
Narodených:690
Zomrelých:629
Pľisťahovaných: 933
odsťahovaných: 1 338
Celkový rozdiel: -344

Počty. občanov v jedrctlivých roko<h

_ Pďelobčawspolu

- 
PoéetmtÉov

- 
Počet žien

40000

20000

2D20 2019 2Dt8 2017 ?916 13 12 ĺ l 2010

Rok

Aktuálne demografické údaje (Zdroj : egov.trnava. sk)
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1'.6. História mesta
Na kriŽovatke staých obchodných ciest vyllŽivaných od praveku, pľi riečke Trnávka, bola
za|ožená kupecká osada Trnava. Prvá písomná zmienka o nej pochá dza zrol<tl I2II . Je to listina
ostľihomského arcibiskupa Jána o donácii príjmov miestneho kostola ostrihomskej kapitule.
Trnava bola prvým mestom na inemi dnešného Slovenska, ktoré dostalo výsady slobodného
kľáľovského mesta. Udelil jej ich v ľoku 1238 uhoľský kľáľ Belo IV. Privilégiom podriadil
mesto priamo korune a vymedzil mu také práva, ktoré umožňovali rýchly rozvoj mesta.
Pôvodné polhohospodárske centrum sa začalo postupne meniť na centrum výroby, obchodu
a remesiel.
V 13' storočí si mesto vybudovalo mimoriadne ľozsiahle opevnenie na ploche takmeľ
60 hektárov. Konštrukciu opevnenia tvoľili tehlové veŽe pospáj ane ďrevozemnými valmi, ktoľé
boli neskôr nahradené murovanou hradbou.
Výsadné postavenie mesta upevňovali ďalší uhorskí kľáli. o dôleŽitom postavení mesta svedčí
aj skutočnosť,Že Trnava bola miestom stľetávania kĺáľov.
Yýznam Tmavy vzľástol najmä v 16. stoľočí, keď sa sem pred blíŽiacim tureckým
nebezpečenstvom' v ľoku 1543, presťahovalo ostľihomské arcibiskupstvo s kapitulou.
Bratislava sa stala administratívnym centrom kľajiny a Tmava prevza|a úlohu kultúľneho
a náboženského centra kľajiny.
Sedemnáste storočie sa pokladá na Slovensku za jedno z najhorších období slovenských dejín.
Charakterizujú ho stavovské povstania uhorskej šľachty proti viedenskému dvoru, ktoré sa
dotýkajú aj života Trnavy. Je paradoxom, že práve v storočí vojen a požiarov sa stáva Trnava
univeľzitným sídlom. V ľoku 1635 za|ožil Peter Pazmaĺl Tmavsku univeľzitu' najskôľ len
s filozofickou a teologickou fakultou. Pľávnická fakulta bola otvorená v ľoku 1667 a lekáľska
až v roku 1769. v 17. storočí boli postavené stavby, ktoré sú dnes náľodnou kultúrnou
pamiatkou. Staré budovy dominikánskeho kláštora boli pľestavané pre potreby univeľzity,
vystavali nové konvikty.
Do 18' storočia vsfupovala Tmava ako univerzitné mesto známe v celej Euľópe. Y roku I7]7,
keď na pokyn Márie Terézle presťahovali univerzitu do Budína, túto stratu cítila nielen Tmava,
ale celé Slovensko.
V ľoku 1792 Aĺton Bernolák vytvoril v Trnave hlavný stánok Slovenského učeného
tovarišstva.
Budovu divadla si trnavskí mešťania postavili v ľoku 1831. V júni 1846 bol daný do prevádzky
prvý úsek konskej že|eznice v Uhorsku,trať z Bratislavy do Trnavy. V ľoku 1870 začalv
Trnave pôsobiť Spolok svätého Vojtecha, ktoý v období zákazu činnosti Matice slovenskej,
pomáhal udržiav ať národné povedomie.
Bohatá históľia mesta zanecha|a výrazné stopy - mnoŽstvo architektonichých pamiatok.
Prechádzka histoľickým centľom, ktoré tvoľí mestslď pamiatkovú rezerváciu, poskytuje
možnosť zoznámiť sa s pozoruhodným architektonickým súborom, ktorý sa tu formoval
niekoľko stoľočí. Takmer pravidelný pôdorys centra mesta je vymedzený mestským
opevnením. Návštevníci si môžu preztieť mestskú vežu, radnicu' barokov,ý komplex budov
Trnavskej univerzity anajmä známe tmavské kostoly, vďaka ktorým dostala Trnava prívlastok
Malý Rím.

'l'.7. Yýznamné osobnosti mesta
Anton Bernolák (I1 62-1813)
jazykovedec a kodifikátor prvého spisovného jazyka Slovákov. V Trnave študoval a neskôr
v Trnave pôsobil. od ľoku 1792 vedirca osobnosť Slovenského učeného tovaľišstva.

6
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spisovateľ a dľamatik. Majiteľ tlačiarne v Tľnave. Napísal viac ako 50 celovečeľných hier
Z malomestského a dedinského prostredia. Bol tajomníkom Spolku sv. Vojtecha.

Ján Koniarek ( 1 878- 1 952)
slovenský sochár, ktorý od roku 1924 žil a tvoril v Trnave. Pre mesto vytvoril Pomník padlých'
sochu gen. M. R. Steflánika a pomník Antona Bemoláka.

Ján Sambucus (153 1-1584)
humanista, filológ, lekár, historik a editor antických autorov. Bol dvorným historikom
Ferdinanda I. a jeho nástupcov. Trnavský rodák a priaznivec mesta. Vo svojom diele
Emblemata venoval báseň rodnému mestu.

Jozeť Herda ( 1 9 1 0- 1 985)
zápasník, člen Urusu Tľnava' SPT Kaľlín' Dunajplavby. Štartoval na oH 1936. Klasickým
štýlom v ľahkej váhe (do 66 kg) vybojoval striebornú medailu. Reprezentoval l24-krát.
Majstrom republiky bol 15-krát.

J ozef lgnác Bajza ( 1 75 5- 1 83 6)
spisovateľ, autor prvého slovenského románu René mládenca príhody a skusenosti. V Trnave
pôsobil v rokoch 1780-1783.

Juraj Haulík (1 788-1 869)
záhrebský arcibiskup, choľvátsky bán v Záhrebe, spoluzakladatel'Matice chorvátskej a Spolku
milovníkov reči a literatúry slovenskej. Tmavský rodák.

Mikuláš oláh (I 493- 1 5 68)
humanistický vzdelanec, ostrihomský aľcibiskup, uhorský prímas so sídlom v Trnave, uhorský
kancelár, hontiansky župan, uhorský miestodržiteľ. Zakladateľ humanistickej školy v Trnave,
pre ktoru vydal štatút a osnovy. Usiloval sa pľe ňu získať štatút univerzity.

Mikuláš Schneider-Tmavský (1 88 1 - 1958)
hudobný skladatel'. V Trnave sa narodil atiežtu žil a tvoril. Na požiadanie Spolku sv. Vojtecha
v Trnave zostavil Jednotný katolícky spevník, ktoý nemá v rámci strednej Európy obdobu.
Zaradil doí 226 vlastných piesní. S jeho menom je spojená Medzinárodná spevácka súťaŽ,
ktorá sa v Tľnave uskutočňuje od roku 1972'

P eter P ázmáň (I 57 0 - I 637 )
kardinál, politik. V roku 1635 založil v Trnave Tľnavskú univerzitu. Bol mecénom mesta, s jeho
menom sa spája výstavba niektorých sakrálnych a svetských stavieb v Tmave.

Václav Jelínek (I7 37 - 1823)
kníhtlačiar, v jeho tlačiarni v rokoch 1788-1841 vytlačili viac ako 800 titulov knih, z toho viac
ako 200 v slovenčine.

Zoltán Kodály (I 882 - 19 61 )
významný maďarský hudobný skladateľ. V Tmave študoval na gymnáziu. Pľiateľ a spolužiak
Mikuláša Schneidera-Trnavského.

7
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uhorsko-pol'ský kľáľ, mecén mesta' ktorý sa zaslížiĺ o jeho rozkvet. V Trnave vo svojej kuľii
aj zomrel 10.9.1382. Pochovaný je v Stoličnom Belehrade (Szekesfeheľvár).

1.8. Pamiatky mesta
Bohatá história mesta zanechala dnešnej generácii duchovné posolstvo a dedičstvo. Historické
centrum bolo v ľoku 1987 vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu.
Trnava je známa predovšetfuým množstvom sakĺálnych pamiatok od gotických po barokové,
pre ktoré dostala prívlastok Malý Rím. Medzi najhodnotnejšie sakĺálne pamiatky patrí prvý
ľanobarokový kostol na Slovensku - Katedrála sv. Jána Kľstiteľa s bohatou výzdobou.
Skvostom interiéru je kolosálny celodľevený hlavný o|tár z roku 1640, vysoký takmer 20 m
a široký takmer 15 m. V roku 2003 ju pri svojej návšteve Slovenska navštívil Sv. otec Ján
Pavol II' Najstarším kostolom v Tľnave je pôvodne románsky kostol sv. Mikuláša. Na jeho
základoch vyrástol gotický honosný chrám bazilikálneho typu. V 18. storočí bola na sevemej
strane kostola pristavená baroková kaplnka Panny Márie Tľnavskej. Vďaka milostivému obľazu
žehnajúcej Panny Márie je Trnava známym pútnickým miestom. Neopakovateľné čaro majú
staľobylé ulice s kláštornými komplexmi' meštianskymi domami a v neposlednom ľade
s monumentálnym areálom budov Trnavskej univerzity. Mestské opevnenie, jedno
z najstarších na Slovensku, predstavuje veľmi hodnotnú stavebnú pamiatku svojho druhu
apatrí k ĺajvýznamnejším ťortifikačným celkom v stredoeurópskom priestore. Dominantou
námestia i celého mesta je renesančná mestská veža, z ochodze ktorej sa naskytuje
panoľamatický výhl'ad na mesto a turisticky priťažllve okolie.

Mestská veža
Renesančná dominanta Trojičného námestia bola postavená v roku I574 ako pozorovatel'ňa.
Má štvorcový pôdorys' osem pod|aži. ochodza je vo výške 29 m, celková výška veže je 57 m.
Horné podlažie anárožiazdobi iluzívne kvádrovanie. Na vľchole barokovej kupoly je pozlátená
socha Panny Márie - Immaculaty. Hodinový stľoj vo veži pochádza z roku 1729 a ovláda päť
ciferníkov. Zvony z roku 1692 odbijajú štvťhodiny a celé hodiny. Na juŽnom priečelí sú jediné
zachované slnečné hodiny v meste.

Súsošie Naj svätej šej Trojice
Impozantné barokové súsošie vývoril Ján Krištof Khien v roku 1695. Na rohoch štvorhranného
zák|adu sú sochy: sv. Florián, sv. Agáta, sv. František Xaveľský a sv. Anton Paduánsky. V
kamennom hrobe je ležiaca socha sv. Rozálie, na vľchole 4 m vysokého stlpa súsošie
Najsvätejšej Trojice korunujúce Pannu Máľiu. Na kartušiach umiestnených uprostred stien
zŕkladusú eľby mesta Tmavy, Uhoľského kĺáľovstva, biskupa Štefana Dolného a reliéťPanny
Márie Immaculaty.

Mestské opevnenie
Jedno z mála zachovaných najstarších tehlových opevnení na Slovensku. Malo obdlžnikový
tvar s rozmermi 800 x 700 m. Vývoľilo priestor pre mesto 56 ha' čím sa Trnava zarad1lav 13.
storočí medzi najväčšie mestá v strednej Európe. Múr opevnenia bol miestami aŽ I0 m vysoký
aI70 _230 cm široký s 35 štvorpodlaŽnýmlvežami. V opevnení boli štyri brány, dve na juŽnej
a dve na seveľnej stľane. okrem týchto brán boli dve malé bránky, tzv. fortne pre peších vo
východnej a západnej časti opevnenia.

Katedrála sv. Jána Kĺstiteľa
Prvá ranobaroková stavba na Slovensku' patrí k najkrajším v Euľópe. Postavili ju talianski
aľchitekti Pietro a Antonio Spazzovci. Tvoľila súčasť univerzitných budov. Skvostom interiéru
je pôvodný celodrevený hlavný oltár z roku 1640, vysoký 20,3 m a široký 14,8 m. oltár je
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bohato zlátený a polychromovaný, tvoria ho tri oltárne obrazy, 2] sôch svätých Starého a
Nového zákona v nadživotnej velkosti a viacero malých. Hlavným oltárnym obrazomje Krst
Ježiša Kľista, na ktoľý nadväzuji ďalšie scény zo života sv. Jána Krstiteľa v kaľtušiach na
klenbe kostola. Pod kostolom je kľypta, v ktorej sú pochovaní členovia Spoločnosti Ježišovej a
rodina palatina Mikuláša Esterháziho. od ľoku 1977 je katedrálou Trnavskej arcidiecézy.Y
roku 2003 ju navštívil Svätý otec Ján Pavol II.

Bazilika sv. Mikuláša
Je charakteristickou dominantou Tmavy, postavená v ľokoch I380-I42I. Gotická tľojloďová
bazilikas dvojveŽovým priečelím a barokovými kaplnkami má vo svätyni osem vysokých okien
s kamennými kĺužbami a ťarebnými vitrážami. Najstarším oltárom je ranobarokový oltáľ
Všetkých svätých (1659)' V barokovej kaplnke Panny Márie Trnavskej je milostivý obraz,
vďaka ktorému je Trnava známym pútnickým miestom. V bočných kaplnkách sú vzácne
renesančné a barokové epitafy ostľihomských arcibiskupov. Na juhovýchodnej strane
presbytéria Baziliky sv. Mikuláša bol objavený románsky kamer - kostnica, najstaršia sakľálna
stavba Trnavy.

Ďalšie významné pamiatky sú:
Kostol sv. Anny - uršulínsky
Kostol sv. Jozefa - paulínsky
Kostol Nanebovzatie Panny Márie _ klariský
Kostol sv. Heleny
Evanjelický kostol a.v.
Kostol sv. Jakuba - františkánsky
Kostol Naj svätej šej Troj ice_ jezuitský
Súsošie sv. Jozefa
Arcibiskupský palác
Teologická a Filozofická fakulta
Lekárska fakulta
Seminár sv. Vojtecha - Adalbeľtínum
Generálny seminár _ Rubrorum
Mariánsky seminár - Marianum
Semináľ sv. Šteťana _ Stefaneum
oláhov seminár
Šľachtický konvikt
Kopplov kaštieľ
Dom hudby
Divadlo
Synagógy
Radnica
Západné kľídlo radnice

1.9. Symboly mesta
erb mesta vlajka mesta pečať mesta
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1'. ĺ. 0. Štľuktúľa samospľáYy
Mesto Trnavaje samostatým samosprávnym-Územnýmcelkom azdruŽuje občanov, ktorí majú
na jeho uzemi trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá v zmysle zäkona 36911990 Zb'
o obecnom zrtadení v zneni neskorších predpisov uskutočňuje úkony súvisiace so spľávou
mesta, jeho majetku a uskutočňuj e zá|eŽitosti, ktoré ako jeho samosprávnu pôsobnosť upravuje
osobitný zákon.
Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta orgánmi mesta, hlasovaním obyvateľov
mesta, veľej ným zhr omaŽdením obyvateľov mesta.
orgánmi mesta Trnava v zmysle citovaného zákona sú: mestské zastupiteľstvo a primátoľ
mesta.
Mestské zastupiteľstvo je zastupitel'ský zbor mesta vo volebnom období 2018 - 2022 zloŽený
z3l poslancov zvolených v priamych vol'bách obyvateľmi obce. oľgánmi mestského
zastupiteľstva sú: Mestská rada mesta Trnavy a komisie mestského zastupiteľstva.
Mestské zastupiteľstvo mesta Tľnavy zriadilro aj poriadkový útvar Mestskú políciu mesta
Tľnavy a Mestský hasičský zbor mesta Tmavy.

Primátor mesta je predstaviteľom mesta a jeho najvyšším výkonným orgánom. Funkcia
pľimátora je verejnou funkciou. Funkčné obdobie primátoľa sa skončí zloženim sl'ubu
novozvoleného primátora.

Primátora zastupuje záshlpca primátora v rozsahu určenom pľimátorom v písomnom poverení.
Zástupcu primátora poverí primátor zastupovaním do 60 dní oďzložeĺia sl'ubu pľimátora; ak
tak neuľobí, zástupcu primátoľa zvolí mestské zastupiteľstvo. Zástupcaprimátora môŽe byť len
poslanec. Primátoľ môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov pľimátoľa, pričom určí ich
poradie. Vo volebnom období 2018 - 2022určil primátoľ dvoch zástupcov primátora.

Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným oľgánom mestského zastupiteľstva.
Zároveťl plní funkciu poradného orgánu pľimátora. Tvorí ju najviac jedna tretina poslancov
mestského zastupiteľstva, pričom v jej zložení sa prihliada na zastúpenie politických strán
v mestskom zastupiteľstve.

Za členov Mestskej rady mesta Trnavy pľe volebné obdobie 2018 _ 2022boli zvolení poslanci:
o Mgr. Tibor Pekarčík
. Ing' Peter Šujan
. Juraj Fuzák
. Ing.Juraj Novota
o Bc. Marcel Kĺajčo
. Mgr. Marek Neštický
o Emanuel Gľonský
. PhDr. Eva Nemčovská, PhD.
. Juraj Šarmír
. MUDr' Štefan Krištofík, MPH.

Komisie sú zriaďované v zmysle $ 15 zákona 36911990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni
neskoľších predpisov mestským zastupiteľstvom ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a
kontľolné orgány. Sú zloŽené Z poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených
mestským zastupiteľstvom. Čo do počtu sú zľiaďované diferencovane' v závislosti od počtu
poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb.
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Vo volebnom období 2018 - 2022boli ustanovené stále komrsre:

o Finančná komisia
o Komisia kultúry
o KomisiamládeŽe a športu
o Komisia sociálnych vecí a zdravia
o Komisiabytová
. Komisia stavebná, územného plánovania a dopravy
o Komisia školstva avzdelávania
o Komisia životĺeho prostredia a pľírodných hodnôt
o Majetková komisia
. Komisia na riešenie mandátov a sťažností
o Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií
o Komisia na udeľovanie ocenení mesta Tľnavy

Vybory mestských častí zriad'uje mesto v zmysle $ 23 zäkona SNR č.36911990 Zb. o obecnom
ztiadenív mestských častiach s vlastným izemímvýboľy mestských častí (VMČ)' VMČ tvoria
všetci poslanci zvolení v pľíslušnom volebnom obvode a členovia zradov občanov s trvalým
pobytom v príslušnom volebnom obvode' Na čele výboru mestskej časti je predseda. Predsedu
výboru mestskej časti zvolia členovia výboru mestskej časti na svojom prvom zasadnutí.

Mestský úrad je výkonným oľgánom mestského zastupiteľstva a pľimátora. Je zložený
zo zamestnancov mesta a zabezpeéuje organizaéné a administratívne veci mestského
zastupiteľstva,primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom. Mestský úrad
viedla prednostka Ing. Katarína Koncošová.
organizačná štruktúra Mestského úradu v Tľnave bola v priebehu roka 2020 upravená
niekol'kými rozhodnutiami o organizačnej zmena Dtn 2092019 bola schválená nová
organizačná štruktúra MsÚ v Tľnave s účinnosťou od 1.I.z\zo,ktorou boli najmä:

o vytvorené:
- odbor strategického plánovania a pľojektového manažmentu,
- odbor právny,
- odbor majetkový,

o zrušené:
- útvar pľojektového manažmentu,
- poradca primátora pre správu Mestskej pamiatkovej rczervácie Trnava,
- poradca primátora pre kultúru a hovorca mesta Trnava'

. zmenené:
- útvar veľejného obstarávania na odbor verejného obstarávania,
- odbor vzdelávania, špoľtu a kultúry na odbor školstva, mládeže a športu

Rozhodnutím o organizačnej zmene s platnosťou od 27.5.2020 bol zrušený odbor dopravy
a komunálnych služieb spolu s úsekmi a reťeľátmi a boli vývoľené:

. odboľ dopravy s referátmi:
- ľefeľát dopravy a cestného hospodáľstva,
- referát technických činností dopravy,
- referát paľkovacej služby,

. odbor komunálnych a cintorínskych služieb s úsekmi a ľefeľátmi:
- úsek komunálnych služieb,

- referát obchodu a sluŽieb,
- referát VPS,
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- úsek cintorínskych služieb,
- referát spľávy aprevádzky pohrebísk a cintorínov.

Rozhodnutím o organizačnej Zmene s platnosťou od 25.6.2020 bol zrušený odboľ
priemyselného parku a inovačných procesov, práva a povinnosti zpracovnoprávnych vzťahov
pľešli na pľíspevkovú organlzáciu Mestský zimný štadión. organizačná zmena nadobudla
účinnosť dňom 1.9.2020.

Uznesením Mestského zastupitel'stva č. 455/2020 prijatým ďía 30.6.2020 bola schválená
zmena názvu príspevkovď1 organizácie ,,Mestský zimný štadión" na ',Správa majetku mesta
Trnava, p. o.'o Schválený bol Dodatok č. 1 kZriaďovacej listine, rozšírenie podnikateľskej
činnosti, prevod správy majetku zo správy príspevkovej organizácie Spľáva kultúrnych
a športových zariadení mesta Trnava, zveľenie majetku v priemyselnom parku na Ulici
Priemyselná 5,Trnava. Uznesením bol schválený aj Dodatok č. 1 1k Zriaďovacej listine Spľávy
kultúrnych a športových zariaďeni mesta Tmava ako i rozšírenie podnikateľskej činnosti tejto
prí spevkov ej or ganizácie.

Volebné obdobie 2018 -2022

Primátor mesta Trnavy Prvá zástupkyňa primátora Druhý zástupca primátora
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JUDr' Peter Bročka, LL.M. PhDr. Eva Nemčovská, PhD. Mgr. Tibor Pekarčík

Do kompetencie prvej zástupkyne primátora PhDr. Evy Nemčovskej, PhD. patrí činnosť
sociálneho odboru a odboru školstva' mládeŽe a športu v oblasti školstva. Dľuhým zástupcom
primátoľa je Mgr. Tibor Pekaľčík, do ktorého pôsobnosti patrí činnosť odboľu ekonomického,
odboru dopravy, odboru komunálnych a cintorínskych služieb a odboľu právneho a
m aj etkového v obl asti m aj etkových záleŽito sti.

Poslanci Mestského zastupitel'stva Mesta Trnavy vo volebnom období 2018 - 2022

Volebný obvod č. 1: Tľnava _ stľed (Staľé mestoo Špíglsál)
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lng. luraj Novota Bc. MaÍCel KIajčoPhDr. Kataŕína Ďurková, PhD. M8ľ. MaÍek Neštický Ladislav Bpňo
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Volebný'obvod č.2: Tľnava - západ (Prednádražie)
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Volebný obvod č. 3: Tľnava - seveľ (Kopánka, Ziúvor, Vodáľeň)
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Volebný obvod č.4: Trnava -východ(Družba, Hlboká, Vozovka}
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Volebný obvod č. 5 Trnava - juh (Linčianska, Tulipán)
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Volebný obvod č. 6 Trnava - Modranka
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1.11.Paľtnerské mestá
Program spolupráce mesta Trnavy s partnerskými mestami v zahraniči na základe solidarity
a ľovnoprávneho postavenia existuje už dve desat'ročia a je vhodným prostriedkom
na zbližovanie medzi občanmi a na posilnenie pocitu pľináležitosti k európskemu spoločenstvu.
Paľtnerské vzťahy mesta Trnavy s mestami v zahraniči sa rozvíjajú na základe podpísaných
zml'ív o vzájomnej paľtnerskej spolupráci.
Spolupráca mesta existuje i na multilaterálnom zákIade v ľámci partneľstva v Kooperačnej sieti
európskych miest strednej vel'kosti so sídlom v St. Pôltene (Rakusko) a Centrope _
Stľedoeuľópskeho regiónu so sídlom vo Viedni a Bratislave.

r Balakovo (Rusko)
}. Bŕeclav (Ceská republika)
l l Casale Monferľato (Taliansko)

- Charkov (Ukrajina)
L Chomutov (Ceská republika)
L Novo mesto (Slovinsko)
r Sangerhausen (Nemecko)
E Szombathely (Maďarsko)
E Y ar aŽdin (Chorvátsko)

-Zabrze (Poľsko)

Í.12. Škol'tuo a vzdelávanie
Mesto Trnava nadväzuje na tľadíciu mesta vzdelanosti súvisiacu so založením Trnavskej
univerzity v roku 1635. V systéme celoživotného vzdelávania je zapojený celý komplex
verejných, súkromných a cirkevných školských inštitúcii a zariadení od mateľs\ých škôl
aŽ po univerzity, vrátane centier volhého času, mládežníckych organizácií a občianskych
zďruženi, ktoré vyplňajú volhý čas detí amládeže.

Na území mesta pôsobia nasledovné verejné školy:
9 zák|adných škôl s materskými školami (súčastoou subjektov je 14 mateľských škôl)

. Zákĺadnó škoĺa s mateľskou školou,

. Zákĺadnó škoĺa s materskou školou,

. Základná škola s materskou školou,

. Základná škola s materskou škoĺ.ou,

. Zákľadnó škola s materskou školou,

. Základná škola s materskou školou,

. Základná škola s materskou škoĺou,
]5, Tľnava

. Základná škola s mateľskou školou,

. Zákĺadná škoĺa s mateľskou školou,

Ulica Andreja Kubinu 34, Trnava
Uĺica Atómová ], Trnava
Uĺica Jána Bottu 27, Trnava
Ulica Maxima Goľkého 2], Trnava
Ulica lvana Krasku 29, Trnava
Uĺica Kornela Mahra ] ], Trnava
Ulica Námes tie Slovens kého učeného tovariš s tva

Ulica Spartakovská 5, Tľnava
Uĺica Vančurova 38, Trnava

1 základná škola
o Súĺcľomná základná škoĺa' Zavaľskó 9, Trnava

2 zákl.adné umelecké školy
. Základnó umelecká škola, Ulica Mozartova ]0, Tľnava
. Zókladnó umelecká škola M. Sch. Trnavskeho, Šrcftnikova 2, Trnava

1 centrum vol'ného času
. Centrum volhého času Kalokagatia, V jame 3, Trnava
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4 materské školy bez pľávnej subjektivity
. Materská škola Hodžova 40, Trnava
. Mateľskó škola T. Tekela 1, Trnava
. Materská škola Vajanského 3, Trnava
o Materskó škola V.jame 27, Trnava

Na území mesta pôsobia nasledovné neverejné školy:
a) súkromné:
1základná škola s materskou školou

. Súkromnó zókladnó škola s materskou školou, Limbova 3, Trnava

3 základné umelecké školy
. Súlĺľomná základná umelecká škola, Zómočnícka 36/], Trnava
. Súkľomná základná umeleckó škola pľi štúdiu baletu Dušana Nebylu, Kalinčiakova

291 I/47, Trnava
. Súkromná základná umelecká škola, Ružindolskó 3, Tľnava

3 mateľské školy
. Mateľská škota KUZELNÁ Šrôĺr,q, s'ľ.o', Maľkovičova 2300/40, Trnava
. Súkromná mateľskó škola AKo U MAMY, Maľkovičova ]/A' Trnava
, Súkľomná materskó škola Meduška, Dedinská 27, Tľnava _ Modľanka

2 centrá špeciálno_pedagogického poľadenstva
o Súkľomné centľum špeciálno-pedagogickeho poradensna, Sladovnícka 22, Tľnava
. Súlcľomné centrum špeciálno-pedagogickeho poradenstva _ Centrum detskej reči,

Námestie Jozefa Herdu 1, Trnava

1 centrum pedagogicko-psychologického poľadenstva a pľevencie
. Súlĺromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,

Sladovnícka 22, Tľnava

b) cirkevné:
l' základná škola s mateľskou školou

. Cirkevnó zókladná škola s materskou školou A. Merici, Halenárska 45, Tľnava

1 materská škola
. Cirkevná materská škola sv. Alžbety, Ustianska 434/3, Trnava

l zák|adná škola
. Základná škola Narnia, Mozartova ]0, Trnava

Mateľské školy
Všetky mateľské školy sa V Zmysle nového školského zákona ľiadia štátnym vzdelávacim
programom, ktoľý je najvyšším kurikulárnym dokumentom. Škokke vzdelálvacie programy si
každá MS pľispôsobuj e svoj im potľebám.
Materské školy pokračujú arozvíjajisúčasné zameranie MŠ v oblastiach:

. podpoľy zdravia a zdtavého životného štýlu,
o pľoV€noie obezity,
. environmentálnejvýchovy,
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. ľudových tradícií,

. podpoľy estetického citenla,

. odstraňovaniapohybovej negramotnostidetí,

. tvorivej dramatiky,

. podpory nadpriemerne nadaných detí,

. jazykového vzdelávania, apod.
Cieľom materských škôl je dosiahnuť priaznivú sociálnu, emocionálnu a kognitívnu úroveň
detí pred vstupom do základnej školy priľodzenou foľmou fuy azážitkovým učením.

V Trnave je okrem verejných škôl aj cirkevná škola zameraná na kľesťansko-humanistický
prístup uplatňovaný prostredníctvom Preventívneho výchovného systému, ktorého hlavnými
pľvkami sú ľozum, láskavosť a viera. Súkromné mateľské školy sú zamerané na individuálny
prístup k deťom a výchovu v dvojjazyčnom prostľedí.

Zák|adné školy
Základná škola podporuje rozvoj osobnosti žiakavychádzajúc zo zŕĺsadhumanizmu, rovnakého
zaobchádzania, tolerancie, demokĺacie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej,
etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základĺe poznatky, zručnosti a
schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, špoľtovej,
zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potľebné na jeho orientáciu v živote a
spoločnosti a najeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie. Základná škola zabezpečuje devät'ročnú
povinnú školsku dochádzku v dvoch stupňoch, V ktorých sa vzdelávante realizuje
samostatnými, na seba nadväzujúcimi vzdelávacimi programamĺ (Švľ). Prvý stupeň základnej
školy tvorí spravidla prvý aŽštvrtý ročník. Druhý stupeň tvorí piaty až ďeviaty ročník.

Smeľovanie a zameľanie základných škôl mesta Trnavy
Mesto Trnava je chaľakteristické prudkým ľozvojom priemyslu, hlavne automobilového
a následným rozvojom všetkých služieb. Uplatnenie na tľhu práce tu nájdu najmä absolventi
škôl s technickým zameraĺim' počítačovo gramotni, jazykovo zdatĺí. Preto musia by'
v školskom vzdelávacom programe (Šw) vo vyššej miere zastúpené prírodovedné predmety,
inťormačné technológie, cudzie jazyky a environmentálna výchova. Uvedené priority majú
všetky školy vo svojich Šw. zá.oveň však zabezpečujú aj predpoklady na všestranný
harmonický rozvoj dieťaťa, rozvíjají telesnú výchovu' nepovinné predmety a záujmové
Wilžky, a podporujú vnímavosť žiakov k umeleckým, hudobným a vývarným hodnotám.
Zákl'adné u melecké školy
Záklaďne umelecké školy zabezpečujú umeleckú výchovu a vzdelávanie ptevažne žiakom
záklaďných škôl. Základné umelecké školy poskýujú aj štúdium pre deti vo veku pred plnením
povinnej školskej dochádzky, Žiakov stredných škôl a dospelých. Záklaďné umelecké školy
pripravujú na štúdium odboľov vzdelávania umeleckého zamerania v stľedných školách
a v konzervatóriách, pripravujú aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo
umeleckým zameranim. Y základných umeleckých školách sú zľiadené hudobné, vývarné,
tanečné a liteľámo-dramatické odbory.

Centrum vol'ného času
Centrum voľného času zabezpečuje záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb
do veku 30 rokov v ich voľnom čase počas celého ľoka. Centrum voľného času usmerňuje
ľozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utváľa podmienky na ľozvíjanie
a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov uŽitočného
vyuŽívania ich volhého času a zabezpečuje podľa potrieb suťaŽe ďeti záklaďných a stľedných
škôl.
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Gymnáziá, stľedné školy a stľedné odboľné školy
Sedemdesiattisícové kľajské mesto Tľnava disponuje dobrou vedomostnou skladbou
absolventov stredných a vysokých škôl a vytvára dobľé pľedpoklady ďalšieho rozvoja Tmavy
a jej ľegiónu v oblasti priemyslu, sluŽieb, zdravotníctva, potľavinárstva, školstva a iných
odvetví. od 1. septembľa 2OO8 na zák|ade Metodického usmernenia MŠ č. 9/2008-RI
z 18. augusta 2008 k vykonaniu zákona č. 24512008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektoých zákonov došlo k zmene názvov stredných odborných
učilíšť na stredné odborné školy.

Vysoké školy
Mateľiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univeľzity so sídlom v Tľnave
Materiálovotechnologická fakulta bola zriadená nariadením vlády s účinnosťou od 1.1.1986
pod pôvodnýmnázvom Strojárskotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. Jej históľia je však
omnoho staršia a:úzko súvisí s činnosťou technologických smerov strojáľskej výľoby, ktoých
základy boli položene užv ľoku 1942 založením Ustavu mechanickej technológie na bývalom
odbore strojného a elektľotechnického inžinierstva. Ďalej sa rozvíjali na Strojníckej fakulte
Slovenskej vysokej školy technickej, v súčasnosti Slovenskej technickej univerzite. Koncom
sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov sa rozčleňujú študijné odbory Stľojníckej
fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave na konštrukčné a ostatné, medzi ktoré
patrili strojárska technológia, materiálové inžinierstvo' ekonomika a riadenie strojárskych
výľob, automatizované systémy riadenia výrobných systémov, výrobné systémy
s priemyselnými robotmi a manipulátormi. Z týchto študijných odborov sa v ľoku 1986
vývoľila Strojárskotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. Spoločenské zmeny arozvoj
fakulty vyvolal nové potreby a pred fakultu postavil požiadavku zmeniť jej orientáciu
na technologicku fakultu na šiľšej báze. V ľoku I99l sa mení názov fakulty
na Materiálovotechnologiclai fakultu Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave.
Fakulta sazamera|a na výchow absolventa univerzitného typu pre širokú oblasť priemyselnej,
hlavne strojárskej výroby. Menia sa jej študijné odbory a s nimi pľacoviská a katedry fakulty
tak, aby bo|azabezpečená univerzálnosť vzdelania a široká uplatnitelhosť absolventov v praxi.
Zvýšený dôraz sa kladie na ich adaptabilnosť a operatívnosť, aby sa zvýšilo ich individuálne a
spoločenské uplatnenie v prostredí tľhovej ekonomiky. Fakulta sa stáva skladbou študijných
odborov a zameranijedinou svojho druhu na Slovensku. V roku 2008 sa fakulta stala nositeľom
ceny ocenený finalista Národnej ceny SR za kva|itu 2008 v kategórii otganizácie verejného
sektora.

Trnavská univeľzita
Historická Trnavská univerzita (TU) je jedna z najstarších univerzít na Slovensku. Trnavská
uĺiverzita bo|a založená v roku 1635 kardinálom Petľom Pázmaťlom. Mala 4 fakulty:
teologicku, umenia, právnickú a lekársku. Univeľzita sa stala známou aj vďaka hvezdámi
zriadene1Maximiliánom Hellom, univerzitnej knižnici, záhradám a divadlu. Existovala 142
rokov. V roku 1777 MáriaTerézia presťahovala Trnavskú univerzitu do Budína. Prešlo 215
rokov, kým bol v ľoku 1992 pred|ožený Slovenskej národnej ľade návrh na znovuobnovenie
Trnavskej univerzity. Zriadenä bola zákonom č. I9I1I992 Zb. s účinnosťou od I. jina 1992
a začínala s dvomi fakultami _ s Fakultou humanistiky a Pedagogickou fakultou. V roku 1994
pribudla ako tretia Fakulta ošetľovateľstva a sociálnej práce a o rok neskôr bol k Trnavskej
univerzite pľičlenený Teologický inštitút sv. Alojza Slovenskej pľovincie Spoločnosti Ježišovej
ako Teologická fakulta. Hneď v nasledujúcom roku 1. októbľa 1998 bola ustanovená Pľávnická
fakulta Trnavskej univerzity. Trnavská univerzita sa hlási k princípom Veľkej Charty
európskych univerzit, ktoré obhajujú úplnú nezávislosť univerzít od politickej a ekonomickej
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moci, ich slobodu uskutočňovať výskum a vyučovať. Trnavská univeľzita obhajuje kľesťanské
princípy, chce chrániť morálne a duchovné hodnoty, vychovávať v duchu ekumenizmu,
spolupracovať s univerzitami, výchovnými a vedeckými ústavmi v Slovenskej ľepublike
av zahraniči.
Trnavská univerzita mápäť fakult:

. Filozofická fakulta

. Fakulta zdravotnictva a sociálnej práce

. Právnická fakulta

. Teologická fakulta - má sídlo v Bratislave

. Pedagogická fakulta

Univeľzita sv. Cyľila a Metoda
Poslaním UCM v Trnave je v duchu kresťanských a národných ideálov a v súlade
s demokĺatickými zá.sadamt vychovávať kvalifikovaných odboľníkov, ktorí budú schopní
úspešne rozvíjať slovenskú kultúru' vedu a vzdelanosť v kontexte európskeho a svetového
kultúrneho dedičstva. Univerzita sv. Cyrila a Metoda si kladie za cieľ bý modernou výchovno-
vzdelávacou inštitúciou foľmujúcou zďravé sebavedomie, tvorivé a nezávislé myslenie.
Študentovi poskytuje dostatok priestoru na rczvijanie, uchovávanie a šírenie poznania
prostredníctvom študijnej, výskumnej a ďalšej tvoľivej práce vo filozofickej a umeleckej sťére,
v mediálnej praxi, ako aj v oblastiach prírodovedných, matematických, biotechnologických,
psychologických, pedagogických, historických a jazykových disciplín. Otvára možnosti
zapájať sa do veľejného života a spoluvývárať občiansku spoločnosť. Prioritou univerzity
je vzdelávanie v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda má štyri fakulty a 1 inštitút:

. Fakulta pľírodných vied

. Fakulta masmediálnej komunikácie

. Filozofická fakulta

. Fakulta sociálnych vied

. Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie - Piešťany

1.13. Sociálne služby
Mesto Tľnava je zapisane v Registri poskýovateľov sociálnych sluŽieb v Tľnavskom kĺaji
v zmysle zákona č. 44812008 Z. z. o sociálnych službách ako poskýovateľ nasledovných
druhov sociálnych sluŽieb:

. zariadenie opatľovateľskej služby,

. opatrovateľská služba,

. denné centrápre senioľov,

. jedáleň,
o nocľaháreň,
. zariadenie pľe seniorov.

Mesto Trnava zabezpečuje časť sociálnych sluŽieb prostľedníctvom príspevkovej organizácie
- Stľediska sociálnej starostlivosti na Ulici Vl. Clementisa 51 v Trnave. Podľa niaďovacej
listiny Strediska sociálnej starostlivosti zabezpečuje v zmysle zákona č. 44812008 Z. z'
o sociálnych sluŽbách pobytovú sociálnu službu v zariadeniach opatrovateľskej sluŽby'
opatrovateľsku sluŽbu, zriaďuje denné centrá' poskýuje sociálnu službu v nocľahárni a
v jedálňach, zároveťl vykonáva pomoc prl zabezpečovaní opatľovníckych práv a povinností.

Ďalším subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnavy je ľozpočtovä organizácia _
Zaľiadenie pľe seniorov v Tľnave na Ulici T. Vansovej 5, ktoľé poskytuje pobýovú sluŽbu
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V Zmysle zákona č. 44812008 Z. z. o sociálnych sluŽbách. Y zariadení pre senioľov je sociálna
služba poskytovaná v zmysle $ 35 zákona č. 44812008 Z. z. o sociálnych službách.

Zariadenia opatrovatel'skej služby
Stľedisko sociálnej starostlivosti (ďalej len ,,SSS") zabezpečuje pobytovú formu sociálnej
sluŽby v dvoch zaiadeniach opatrovatel'skej sluŽby podľa $ 36 zäkona č. 44812008 Z. z.
o sociálnych službách. Y Zariadeniach opatľovateľskej služby na Ulici Hospodárska62, Trnava
s kapacitou 32 klientov a Ulici Coburgova 24,Tmava s kapacitou 24 klientov.Y zariadeniach
sa poskytuje pobytová sociálna služba na určitý čas pre plnoleté osoby s trvalým pobýom
v meste Trnava, ktoré sú odkázane na pomoc inej ffzickej osoby podľa prílohy č.3, zákona č.
44812008 Z. z' o sociálnych sluŽbách a nemožno im poskytnúť opatrovateľsku sluŽbu.
Y zariadení opatrovateľskej služby sa
a) poskýuje:

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fuzickej osoby,
2. sociálne poľadenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ošetrovatel'ská starostlivosť'
5. ubytovanie,
6. stľavovanie,
7. upratovanie, pranie, žehlenie aúdržba bielizne a šatstva,

b) utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

Teľénna forma sociálnej služby
Opatľovatel'ská služba na území mesta Trnava
SSS poskýuje občanom s trvalým pobytom mesta Trnava opatrovateľslĺu sluŽbu podľa
$ 41 zákona č. 44812008 Z. z. o sociálnych službách. opatrovateľská služba je sociálna služba
poskýovaná fyzickej osobe, ktoľá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň
odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a je odkázanána pomoc pri úkonoch sebaobsluhy,
úkonoch staľostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy
č. 4. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách alebo
podľa jednotlivých úkonov podl'a prílohy č. 4 zákona. V zmluve o poskytovaní opatľovateľskej
služby sa klient so SSS dohodne na zabezpečení opatrovateľskej služby v rozsahu: pomoc
pľi úkonoch sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity,
ktoĺých súčasťouje aj dohľad pri týchto úkonoch. sSS poskytuje opatrovateľsku službu ako
terénnu sociálnu sluŽbu počas pracovných dní klientom na vopred dohodnutý počet hodín
v rozsahu od 1 hod. do 7,5 hodín denne v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod.

Sociálne služby krízovej intervencie
Nocl'aháľeň
SSS poskytuje sociálnu službu v nocľahárni na Coburgovej ulici 26 pre občanov v nepľiaznivej
sociálnej situácii v súlade s $ 25 č. 44812008 Z. z. o sociálnych službách. Nocľaháreň
jeotvorená včase od 19.00 hod. do 7.00 hod. vletnom režime aod 17.00 hod. do 9.00 hod.
v zimnom režime. Je ľozdelená na muŽskú a Ženskú časť.

Podporné foľmy sociálnej služby
Stľavovanie v jedálni
SSS zabezpečuje stravovanie vjedálňach ako podpornú sociálnu službu pre občanov Trnavy,
ktorí dovŕšili dôchodkový vek, sú ťažko zďravotne postihnutí, majú nepriaznivý zdravotný stav,
alebo nemaji zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie zák|adných životných
potrieb. Stľavovanie sa zabezpečuje v súlade s $ 58 zákona č. 44812008 Z' z. o sociálnych
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službách. Zabezpečenie stravy jereahzované v piatich jedálňach na'(yemi mesta Trnava, a to:
Vl.Clementisa 51, Mozartova 10, Limbová 11, Hospodárska 35, Ľudová 14 ako podporná
sociálna služba prostredníctvom dvoch vývarovní.

Denné centľá pľe senioľov
(b;ývalé Kluby dôchodcov)
Pľevádzkovanie denných centier SSS zabezpečuje ako podpornú sociálnu službu v súlade
s $ 56 zákona č. 44812008 Z. z. o sociálnych službách, kde sa poskytuje sociálne poradenstvo
a záujmová činnosť' V súčasnosti sSS pľevádzkuje osem denných centieľ na uliciach Vl.
Clementisa 51, Beethovenova 20, Novosadská 4, Hospodárska 35, Hlavná I7, Limbová
l1,Ľudová !4 av mestskej časti Modľanka Ulica Dedinská 9. Činnosť denných center je
zameraĺá nautváľanie podmienok na záujmovÚ akultúmu činnosť ana udržanie ffzickej
a psychickej aktivity svojich členov. V denných centľách sa zapájajú členovia do aktívnej
činnosti najmä v zétujmových oblastiach - ručné práce, spoločenské hľy, umelecké aktivity'
Súčasťou činnosti denných center je organlzovanie vzde|ávacich progľamov, kultúrnych
a spoločenských podujatí, návšteva divadelných predstavení, kín, športových podujatí,
zájazdov, spoločenských večierkov, organizovante poľadenských sluŽieb, najmä z oblasti
sociálneho zab ezp ečeĺia dôchodcov, zdravotnej staro stlivo sti.

Pomoc prizabezpečení opatrovníckych pľáv a povinnostĺ
SSS vykonáva funkciu opatrovníka tomu, kto bol pozbavený spôsobilosti na pľávne úkony,
alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená na základe právoplatného
ľozhodnutia súdu, ak nikto iný nie je ochotný alebo vhodný funkciu opatrovníka vykonávať'
a ak osoba má trvalé bydlisko v Tmave a súdom stanoveným opatrovníkom je Mesto Tmava.
Pri výkone funkcie opatrovníka SSS postupuje výlučne v rozsahu ustanovenom v rozhodnutí
súdu. SSS nesvojprávnej osobe poskytuje sociálne poľadenstvo alebo iné poľadenstvo s cieľom
nájsť moŽnosti pri uplatňovani práv a pľávom chľánených záujmov. SSS zastupuje
nesvojprávne osoby pred súdom a pred oľgánmi verejnej spľávy, atiež vykonáva návštevy
a kontľoly u nesvojprávnej osoby.

Detské jasle
SSS prevádzkuje Detské jasle na Ul. Hodžova 38 s kapacitou 45 detí. V Detských jasliach
sa poskýuje starostlivosť deťom počas pľacovných dní v čase od 6.00 hodiny do l6.30 hodiny
a stľava, ktorá obsahuje raňajky, desiatu, obed a olovrant.
Do detských jasiel' sú pľijímané deti do 3 ľokov, ktoľé sú podľa veku umiestnené v troch
oddeleniach:
1. oddelenie _ kojenci, veková skupina do 21 mesiacov
2. oddelenie - mladšiebatoľatá, veková skupina od22 mesiacov ďo 29 mesiacov
3. oddelenie - staršie batoľatá, veková skupina od 30 mesiacov do 38 mesiacov.

Tľetí sektoľ
,,Poslaním tretieho sektora v každej demokratickej spoločnosti je poukazovanie na problémy,
ktoľými sa ani nemusí zaoberať väčšinová časť populácie, ale sú dôležité pľe celospoločenské
zmeny. Poslanie a funkcie tretieho sektora sa dajú vnímať z rôznych pohľadov. Sociálni
antľopológovia tvrdia, že lch najhlavnejšou prednosťou je to, že sú dobľovoľné, rozdiel
od nedobrovoľných, akými sú napľíklad rodina, príbuzenstvo, kasta alebo sociálna trieda.
Ekonómovia zasa vnímajú tretí sektor ako inštitucionálnu odpoveď na nedostatky štátu a trhu.
Politológovla zdôrazŤrujú sprostredkovateľsku ľolu tretieho sektora medzi štátom a trhom.
Neokorporativistické teórie vnímajú tľetí sektor ako nárazníkovú zóĺl medzi štátom
a spoločnosťou, ktorá zmieňuje politické napätia a konflikty." (www.lepsisvet.org)
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Na území mesta pľacujú aj neziskove organizácie a občianske zdruŽenia, ktoľých činnosť
spočíva okľem iného v sociálnom poľadenstve a real'izácii kultúrnych, vzdelávacích
azáujmových aktivít pre svojich členov.

Zoznam organizácií pľacujúcich v sociálnej oblastina úruemí mesta Trnavy
Organizácie, ktoré poskýujú sociálne sluŽby v zmysle zákona NR SR č. 44812008 Z' z.
o sociálnych službách v zneni neskoľších predpisov sú:

. Trnavská arcidiecézna charita _ občianske združenie
Práca s bezdomovcami, opatľovatel'ská a ošetrovateľská sluŽba, pomoc sociálne slabým
ľodinám

. Katolícka jednota Slovenska - občianske združenie - Sociálna a zdravotná oblasť -
všeobecne prospešné služby

. Svetlo - nezisková organizácia - Sociálna a zdravotná oblasť

.Záujmovézdruženie Rodina_občianskezdruženie - Sociálna azdravotnáoblasť,
Seniori, Matky s deťmi, Materské centrum

. Stredisko Evanjelickej diakonie so sídlom v Trnave _ cirkevná organizácia - Sociálna a
zdravotná oblasť

. Stacionár Náš dom _ nezisková organizácia - Sociálna a zdravotná oblasť

. Denný stacionáľ Naše stacko _ občianske združenie - Sociálna a zdravotná oblasť

. občianske združenie ISKIERKA - denný stacionár COMITAS - Sociálna azdravotná
oblasť

. Centrum včasnej intervencie Trnava _ nezisková organizácia - Sociálna a zdravotná
oblasť

. Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Trnave iSPOSA-T/ - občianske združenie -
Sociálna a zdÍav otná oblasť

Občianske združenia:
. A-klub (abstinentský klub) _ občianske združenie
. Centrum pomoci avzdelávania - občianske zdľuženie
. Centrum špeciálneho pedagogického poradenstva (DIC) - občianske združenie
. Centrum pomoci pre rodinu - občianske združenie
. Centrum Koburgovo _ občianske združenie
.Ilco - klub stomikov, občianske zdruŽenie
. Godot projekt - občianske zdruŽenie
. Klub sclerosis multiplex _ občianske zdruŽenie
. Klub usilujúcich o triezvosť - občianske združenie
. Klub zručnýchžien_ občianske združenie
. KRUH - nezisková organizácia
. Klub vozičkárov - občianske združenie, Čajkovskeho 44, Tľnava
. Kubináci _ občianske združenie
.Ligazdravia Slovensko - občianske zdruŽenie
.Liga proti rakovine _ občianske združenie
. Mo Jednoty dôchodcov na Slovensku - občianske zdruŽenie
. Návrat _ občianske združenie
. Nezábudka _ občianske združenie
. občianske združenie STROM
. občianske zďruženie Spojené ruky
. otvoľené srdce - občianske zdruŽenie
r Patchwork Tirnavia _ občianske zdruŽenie

2t



w
@ ,*rouo

. Poradensko-rehabilitačné centrum sluchovo postihnutých Trnavského kraja - občianske
združenie

. Psychiatrické oddelenie FN v Trnave, Denný stacionár

. občianske zdruŽenie na pomoc onkologickým pacientom,

. Slovenská|iga celiakov _ občianske združenie

. Slovenský červený l<riž (IJzemný spolok) - nezisková orgaĺizácia

. Slovenský zväz te|esne postihnutý ch Zo 20 a 2I _ občianske zdruŽenie

. Slovenská spoločnosť pľe Spina BiÍida

. Šikovné ruky _ občianske zďruženie

. Slovenský skauting - občianske,združenie

. Spoločnosť priateľov detí DD, Usmev ako dar - občianske združenle

. Trnavský spolok nepočujúcich _ občianske združenie

. Unia nevidiacich a s|abozrakých Zo 39 _ občianske zdľuženie

. Zvonček_ občianske združenie

. Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, oV _ občianske združenie

. Zväzpostihnutých civilizačnými chorobami,Zo 40 _ občianske zdruŽenie

. Združenie na pomoc l'uďom s mentálnym postihnutím - občianske združenie

1.Í4.Zdravotníctvo
Zdravotnicka starostlivosť sa po tľansformácii zdravotnictva v SR realizuje v štátnych'
neštátnych a súkromných zaľiadeniach.

Poskytovatel'mi zdravotnej staľostlivosti na úĺz'emí mesta Tľnavy sú:
. Fakultná nemocnica Trnava A. Zarnova II
. Mestská poliklinika, Staľohájska 2
. Zdravotné stredisko Mozartova 3

. Zdravotné stľedisko ŽoS, Koniaľekoval9, Trnava

. Euroclinic, s. r. o., Tamaškovičova 17

. Neštátni zdravotni lekári: _z42 ambulancií

. Neštátne lekárne: 29,výdajne zdľavotníckychpomôcok: 3

Dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti a veľejným zdravotným poistením
vykonáva Uľad pre dohľad nad zdravotnou staľostlivosťou na Pekárskej ulici č. 40lA,
Pohotovosť pre dospelých, deti a dorast, n. o. zabezpečuje lekársku sluŽbu pľvej pomoci
pre dospelých v priestoroch Fakultnej nemocnice a lekársku službu prvej pomoci pre deti
a dorast v priestoroch na Starohájskej ulici č. 1.

Zdravé mesto
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Komunitný projekt Zdravé mesto rea|izl$e mestská samospráva od ľoku
1996. Je súčasťou Národného programu podpory zďravia, schváleného
vládou Slovenskej republiky a podporovaný americkou agentúrou
pre medzináľodný ľozvoj USAID/EHP. Založený je na filozofii podpory
zdravia. orientuje sa na skvalitňovanie podujatí pre senioľov
a na ľozšiľovanie spolupráce so subjektmi pôsobiacimi v treťom sektore.
Súčaďou práce je aj podpoľa mimovládnych a ostatných organlzácii
v naplňaní programu projektu Zdravé mesto Trnava. Jedným zo spôsobom

tejto podpory je aj každoročné poskytovanie finančných dotácií na realizáciu jednotlivých
projektov. od začiatku pľojektu užrea|izovala mestská samospráva tôznevzde|ávacie aktivity,
napríklad Skolu verejného zdravía, Kurzy zdravej výživy, Bylinky a čaje o péci a pod.

*o

1\š-

22



\r it r-l
ffi

@ r*rouo

V súčasnosti sa vzdelávacie projekty zameriayají na rôZne cieľové skupiny a sú adresnejšie a
efektívnejšie. Medzi najznámejšie podujatia organizované v rámci projektu patria: Deň
narcisov, DeíZeme, Trnavské športové hry seniorov, Pochod zdravia senioľov, podpora aktivít
Národnej transfirznej služby v Trnave' okľesná s:úťaž družstiev mladých zdravotnikov, Dni
zdravia, Vel'tľh pre seniorov,Týždeťl boja proti drogám, a pod. Plánované podujatia v ľoku
2020 boli vzhľadom na vzniknutú situáciu spojenú s opatreniami v súvislosti s ochorením
COVID-19 zrušené. V rámci aktivít pľojektu Zďrave mesto bolo uskutočnených niekolko
spolupľác' napr.: projekt Bicykel do kaŽdej rodiny' projekt ,,Seniorská obálka", zapoŽIčanie
palíc na pravidelné týždenné lekcie Nordic Walkingu.

1.15. Kultúľa a špoľt
Mesto Tľnava disponuje sieťou kultúrnych, spoločensko-zábavných a športových zariadeni,
ktoľé ponúkajúpríležitosť na stľávenie volhého času miestnemu ob1vateľstw aj návštevníkom
mesta.
Mnohé kultúrne podujatia plánované v roku 2020 boli zrušené z dôvodu pandémie
koronavírusu. Za podmienky dodtžania pľísnych protipandemických opatrení sa uskutočnili
nasledovné kultúrne akcie:

Trnavská hudobnájar _ koncerty klasickej hudby,
Trnavská brána - na ktorej vystúpilo 7 folklórnych súborov zo Slovenska,
Trnavský JAZZYK,
Bažant Kinematogľaf,
Koncerty dychových hudieb _ 7 konceľtov, ktoré sa konali v Mestskom amfiteátri,
Leto na Korze,
Piknik II - uskutočnil sa v parku na Kalvárii, niesol názov ,,rozprávkový" a bol
zameruný na ľodiny s deťmi,
Rozlúčka s letom Sa konal v Mestskom amťlteátri s obmedzeným počtom
návštevníkov do 1 000,
Kino pod hviezdami _ uskutočnil sa v parku Bela IV,
Stredovek pod hradbami,
Pochovávanie basy,
# Tmava,
Mocný opasok - interaktívna multimediálna GPS hra,
Škriatkovo kúzlo - zimná interaktívna multimediálna GPS hra.

KULTÚRNE ZARIADENIA:
. DIVADLo JÁNA PALÁRIKA
. Divadelné študio Augustína Kubána
. ZAP
. MIJZEIJM KNIŽNEJ KULTURY, oláhov seminár
. KNIŽNICA ruRAJA FÁNDLYHo
. Hudobné oddelenie
. GALÉRIA JÁNA KoNIARKA
. Synagóga _ Centrum súčasného umenia
. TRNAVSKE OSVETOVE STREDISKO
. DOM KULTURY TIRNAVIA
. AND GALLERY
. KINO HVIEZDA
. MESTSKÝ eľĺľ'lľBÁľBn

a
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. SPOLOK SVATEHO VOJTECHA

ŠľonľovÉ ľonuĺĺľIĺ:
Z dôvodu pandémie koronavírusu boli špoľtové podujatia organizované mestom zrušené,
mesto sa zapojilo do projektov:

. Kampaň Do pľáce na bicykli,

. Projekt Vital City Challenge.

vÝzľĺvrľÉ ŠponTovlsKÁ
. MESTSKÝ ZIMNÝ ŠľĺoIoN s dvoma kĺytými plochami
. MESTSKÝ FUTBALovÝ ŠľauoN ANTONA MALATINSKEHO
. MESTSKÁ ŠponľovÁ HALA
. MESTSKÝ ĺľrBľĺcrÝ ŠľaoloN ANToNA HAJMÁssytĺo
. MESTSKÝ ŠponľovÝ ennÁL AŠK SLÁVIA
. MESTSKÝ ŠponľovÝ anpÁr FK LoKoMoTÍVA
. NÁRooNE MINIGoLFoVE CENTRUM
. NÁRooNE STRELECKE CENTRUM Šľnry
. NAFUKoVACIA TENISoVÁ HALA
. NAFUKoVACIA TENISoVÁ Hara aŠr srÁvn
. MESTSKA KRYTÁ PLAVÁREŇ zÁľvon
. TENISOVE CENTRUM TRNAVA (TCT) EMPIRE
. JAZDECKÝ ĺnBÁL KAČÍN

V lete sú verejnosti prístupné kupalisko Castiglione s 50 m bazénom a vyhrievanou vodou,
kupalisko Relax a prírodné kupalisko v Kamennom mlyne. Na sídliskách a vo štvrtiach mesta
sú pre veľejnosť vybudované volejbalové, basketbalové a futbalové ihriská. Trnavčanom
a návštevníkom mesta je k dispozícii niekoľko saun' viacero aerobikových štúdií
a fitnescentier. V okolí mesta Sa ľozprestiera pohorie Malých Katpát, ktoré poskytuje široké
možnosti pešej turistiky a cykloturistiky.

1.16.Hospodárstvo
Mesto Trnava spolu so svojimi príspevkovými organizáciaml zabezpečuje pre obyvateľov
mesta sluŽby v oblastiach:
) dopravy:

. rekonštrukcie a opravy miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk, lávok a mostov'

. čistenie azimnú údržbu miestnych komunikácií a chodníkov,

. opravu a'(ldrŽbll cestnej svetelnej signalizácie a dopľavného značenia,
} životného prostľedia:

. výsadbu stromov a ostatnej zelene,

. údrŽbu (kosenie, rez a ošetrenie drevín) aderatizáciu veľejnej ze|ene,

. spracovanie územnoplánovacích dokumentácii a štúdií,

. vydávani e uzemných rozhodnutí,
o vydávanie stavebných povolení,

} odpadového hospodárstva:
o Zbat, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu z domácností a firiem,
. tľiedený zber biologicky tozložiteľného odpadu,
o ptevádzkovanie zberĺých dvorov,
. odstraňovanie čiernych skládok,
. rekultiváciu a rozšiľovanie skládky komunálneho odpadu,

} investičnej výstavby:
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. zabezpečenie projektovej prípravy, zhotoviteľov projektovej dokumentácie,
vykonávanie dozoru na investičných akciách'

} služieb:
o pľevádzku a ídržbu verejného osvetlenia,
o preváďzku aidrŽbu fontán, lavičiek, uličného mobiliáru a detských ihrísk,
. starostlivosť o odchýené a opustené zvieratá,
. zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy,
. zdieľ anie elektrobicyklov,
. vykonávanie občianskych obľadov,
C prevádzkovanie zimného štadióna,
o prevádzkovanie špoľtových aľeálov,
o prev ádzkovanie kĺytej p|av árĺre a kúpalísk,
o prevádzka tľhoviska,
o prevádzkovanie veľejných WC,

Í.17 . lnvestičné možnosti
. Mestský pľiemyselný a technologic\ý park Trnava

Projekt Mestského priemyselného a technologického parku Tľnava vznikol na základe
strategického rozvojového zámeru mesta vybudovať zázemie na pľilákanie investícií v oblasti
výskumu, vývoja, konštrukcií, výľoby a skušok prototypov, vyžadujilcich oveľa viac, ako
kvalitnú dopravnú infraštruktúru a volhé pracovné príleŽitosti, ktoľé boli základnou
podmienkou príchodu investorov hlavne z oblasti montáže' Priestory Mestského priemyselného
a technologického parku Tľnava využivajt:, spoločnosti:

o

Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH
OTIS Vyťahy, s.r.o.

MARS SR, kom.spol.
4Robotics s.r.o.

Mikrop Slovensko s.r.o.

RELAX - TEAM s.ľ.o.

RECALL SK s.r.o.

Roman Holko RH - SERVIS
NATURES s.r.o.
SK Stoľe, s.r.o.

FLOS Slovakia s.r.o.

CELIM Slovakia
EkoWatt s.r.o.

SECOND LIFE CARE k.s.
Peikko Slovakia s.r.o.

FCC Tľnava' s.ľ.o.
Edit pľint, s.ľ.o.
Emil Halán
STEFE Trnava, s.r.o.

WOFIS, s.r.o.
WALSER SLOVAKIA s.r.o.

Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM
Foľmel D Slovakia' s.ľ.o.

Radovan Slovák
AicobotiX, s.r.o.
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o Qintec, a.s.
o Patrol Hlohovec, s.r.o.
. Ing.Daniel Mašlonka
e AnastasiiaKyrychenko
. Espio, s. r. o.
o GA Dľilling, a.s.
o HEPI - ateliér, s.ľ.o.
o PRIMATT s.r.o.

1. 1 8. Pľehl'ad organizácií za|ožených alebo zriadených mestom Tľnava
1. Pľíspevkové organizácie

. Stredisko sociálnej starostlivosti' Ulica Vl. Clementisa 51, Trnava

. Správa kultúrnych a športovýchzaiadeni mesta Trnava, Hlavná 17,Tmava

. Mestský zimný štadión štadión, p.o. (od L.6.2020 do 31.8.2020)

. Správa majetku mesta Trnava, p.o. (od T.9.2020)
, Zák\aďnáumelecká škola M. Schneidera Trnavského, Ulica Štefánikova2,Tmava

2. Rozpočtové organizácie
. Základnä škola s materskou školou' A. Kubinu 34,Tmava
. Základná škola s materskou školou, Atómová 1' Tľnava
. Základná škola s materskou školou, Ul. J. Bottu 27,Tmava
. Záklaďná škola s materskou školou' Maxima Gorkého 2I,Tmava
. Základĺá škola s materskou školou, I. Kľasku 29,Tmava
. Zák|adná škola s materskou školou, K. Mahra 11, Trnava
. Základná škola s mateľskou školou, Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15,

Tmava
. Základná škola s materskou školou, Spartakovská 5, Trnava
. Základná škola s materskou školou, Vančurova 38, Trnava
. Kalokagatia - Centrum voľného času, Strelecká 1, Trnava
. Základná umelecká škola, Mozartova 10, Tmava
. Zariadenie pre seniorov v Trnave, Ulica T. Vansovej 5, Trnava

3. obchodné spoločnosti - Spoločnosti s ručením obmedzeným
a) obchodné spoločnosti so ]00 oÁ majetkovou účast'ou

. Mestská televizia Trnava' S.r.o.' Hlavná 1, Tmava

. TT-IT, S. r. o.' Trhová 2,Trnava

b) obchodné spoločnosti s 50 oÁ majetkovou účast'ou
. FCC Trnava, s.ľ.o. Priemyselná 5, Trnava
. STEFE Trnava, s.r.o. Františkánska 16, Trnava

4. obchodné spoločnosti - Akciové spoločnosti
. Tmavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany

5. Nadácie
. Nadácia Trnava Trnavčanom, Hlavná 1, Tľnava
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2. RozPoČľovn HosPoDÁnnľrn MESTA TRNAVY v RoKU 2020

Mesto hospodárilo v roku 2020 na zäklade Rozpočtu mesta Tľnavy na rok 2020
schváleného uznesením mestského zastupiteľstva č.27312019 z 3. decembra2019.
Rozpočet mesta v príjmovej a výdavkovej časti bol v priebehu roka upravený uznesením
mestského zastupiteľstva k záverečnému účtu za rok 2019, tromi aktualizáciami ľozpočtu
schválenými mestským zastupiteľstvom formou uznesení, ľozpočtovými opatreniami v súlade
s Rozpočtovými pravidlami mesta Trnavy a ľozpočtovými opatreniami štátu v súvislosti
s poskýnutými dotáciami na prenesený výkon štátnej spľávy.

Záverečný'Účet zarok 20l9 bol schválený uznesenimMZ č.36512020 z28. aprila2020,
v rámci ktoľého boli nedokončené investičné akcie z ľoku 2019 presunuté do rozpočtu na rok
2020 aj so zdľojmi financovaniazrezervného fondu.

Najvýraznej šou skutočnosťou, ktorá ovplyvnila rok 2020 bola pandémia koronavírusu.
Uznesením MZ č. 36] z 28. aprila 2020 bola schválená l. aktualizácia rozpočtu na rok 2020
So Zmenami rozpočtu spôsobenými najmä mimoriadnou situáciou vyhlásenou na území SR
dŤnI2.3.2020. v aktualizácii rozpočtu boli znižené niektoré príjmové položky, počítalo sa
so šetrením výdavkov vo všetkých programoch. Finančné pľostriedky boli sústredené na nákup
hygienických a čistiacich prostriedkov v súvislosti so zamedzením šírenia ochoľenia COVID-
19.

V roku 2020 sa podarilo napriek pľepadu niektoých pľíjmov (najmä príjmu znájmov, príjmy
zparkovania, daň za ubýovanie) dosiahnuť ostatné ľozpočtované príjmy avzhľadom na
mimoriadny an:údzový stav, na zákaz kultúrnych a spoločenských akcií mesto dosiahlo aj
úsporu výdavkov, čo vo výsledku znamenalo lepší výsledok hospodárenia ako pľedchádzajúci
rok. Mesto využilo možnosti štátnych kompenzácií na prefinancovanie finančných dopadov,
napr. jednorazovádotácia v pôsobnosti Ministerstvapráce, sociálnych vecí a ľodiny Slovenskej
republiky, tzv. ,,mimoľiadna odmena" pre zamestnancov zaprácu v období I. vlny pandémie
COVID-19 zakvalitne vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce
presahujúcej rámec pracovných činností; transfeľ z Ministeľstva vnútra SR určený na
refundáciu výdavkov súvisiacich so záchrannými ptácami vykonávanými počas vyhlásenej
mimoriadnej situácie COVID-19; pľíspevok zprojektu ,,Podpoľa udržania zamestnanosti
v mateľských školácho', určený na refundáciu miezd za obdobie od 13. marca 2020 najneskôr
do 30. jilna2020; odpustenie sociálnych odvodov zamesiac apľíl pre zamestnávateľov v časti
odvodov za zamestnávateľov, ktorí mali v apríli najmenej 15 dní uzatvorenú aspoň jednu
prevádzku (MŠ bez právnej subjektivity), atď.
Záver roka 2020 priniesol celoplošné testovanie obyvatel'stva v záujme ochrany veľejného
zdravia svojich občanov realizované mestom' Mesto si nad rámec povinností stanovených
štátom uvedomovalo dôleŽitosť antigénového testovania a dôležitosť poskytovania aj tejto
,,služby" pľe občanov mesta Trnavy. ostatné štandardné služby mesto poskytovalo
v obmedzenom režime. Služby, ktoré mohlo poskyovať elektronickou formou poskytovalo
naďalej' mestský úrad bol však pre verejnosť zatvorcný.

Uznesením MZ č' 368 z 28. aprila 2020 bo|a schválená zmena účelu využitia v5lťažku
z predaja obj ektu na Ulici Kolláľova é. 24 v Tmave.

Uznesením MZ č. 42I z 30. júna 2020bola schválená 2. aktualizácia ľozpočtu a týkala
sa zmien vpľíjmovej, výdavkovej časti ľozpočtu avo finančných operáciách. Zmeny
zohľadňovali použitie rezervného fondu a tiež zvýšenie, zniženie, prípadne vyradenie
niektorých položiek v jednotlivých progľamoch vrátane úpľavy rozpočtov príspevkových
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or9anizáclí mesta: Stľediska sociálnej staľostlivosti Trnava, Správy kultúmych a špoľtových
Zarladeni mesta Trnava a Mestského zimného štadióna.

Uznesením MZ č. 455 z30. júna 2020 bol upravený ľozpočet V súvislosti
so schválenými organizačno-procesnými zmenami na úrovni Mesta Tľnavy a mestom
riadených organizácií, pľesun činností a zvereného majetku medzi príspevkovými
organizáciami mesta Správou kultúrnych a športových zariadení mesta a Správou majetku
mesta Trnava.

Uznesením MZ č. 459 z 29. septembra 2020 bola schválená 3. aktualizácia rozpočtu
mesta Tmavy na rok 2020, vyhodnotenie plnenia ľozpočtu za 1. polrok a monitorovacia správa
za l.polrok. Aktualizácia rozpočtu obsahovala úpravy vpľíjmovej aj výdavkovej časti
rozpočtu. Vo finančných opeľáciách boli zapÍacované zmeny v rezervnom fonde, vo fonde
združenýchpľostriedkov ako i prijatie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva ťrnancií SR
určený na kompenzárcill výpadku príjmov subjektom územnej samosprávy. Predmetom
aktualizácie bola aj úpľava ľozpočtov Strediska sociálnej starostlivosti, Správy kultúrnych
a špoľtových zariadení mesta Trnava' Spľávy majetku mesta Trnava, p' o. a Základnej
umeleckej školy M. Schneidera-Trnavského' Trnava.

okrem zmien ľozpočtu schvaľovaných v mestskom zastupiteľstve bol rozpočet
upravovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a v súlade s Rozpočtovými pravidlami mesta Tľnavy aj

realizovanými rozpočtovými opatreniami schválenými primátorom mesta. Rozpočtové
opatrenia umoŽňujú pružne reagovať na aktuálnu potrebu Zmeny rozpočtu vzniknutu v období
medzi zasadnutiami mestského zastupiteľstva. Rozpočet bol upravovaný aj rozpočtovými
opatreniami štátu, ktoými bola v pľiebehu roka aktualizovaná výška dotácií na prenesený
výkon štátnej správy.

o prijďých rozpočtových opatreniach je v zmysle $ 14 ods. 4 zákona č. 58312004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vedená evidencia a v súlade s Rozpočtovými
pravidlami mesta Trnavy je infoľmácia o prijatých rozpočtových opatreniach predkladaná
pri pľerokovávani záverečného účtu v mestskom zastupiteľstve ako príloha k mateľiálu.

Mesto Tľnava nevykonáva podnikateľsku činnosť.

Rozpočtovane beŽne pľíjmy vo výške 62753 2I3 eur boli v skutočnosti dosiahnuté
vyššie o 3 I32 795 eur najmä z podielu na výnose dane z príjmov ýzických osôb, ktorý bol
rozpočtovaný ako konzervatívny vzhľadom na avizované znižovanie finančných prostľiedkov
pre samosprávy; z poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu; z príjmu
zo skládky komunálneho odpadu; z výberu dane znehnuteľnosti zo stavieb; z odvodu
zhazarďných hieľ a zprijmov poplatku za rczvoj. Najvýraznejšie zníŽenie bežných pľíjmov
bolo voblasti nájomného, zťtnančného hospodárenia - podiel na zisku FCC Trnava' s'ľ.o''
úhľada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom inemi mesta, príspevky
pre školstvo.

Kapitálové prljmy rozpočtované vo výške 3 920 700 euľ boli v skutočnosti dosiahnuté
Vo výške 2 531756 eur' čo je nižšie o 1 388 944 eur z dôvodu nenaplnenia príjmov
z grantových zdľojov.
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Bežne výdavky rozpočtované vo výške 61 639 806 eur boli v skutočnosti použité vo
výške 55697294 eur, čo predstavuje úsporu 5942 512 eur. Kúspore došlo vo všetkých
programoch ľozpočtu s výnimkou pľogramu Býová výstavba, kde boli rozpočtované len
výdavky na prenesený ýkon štátnej správy v oblasti bývania.

Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 16 902 338 euľ boli v skutočnosti použité
vo výške 828I 457 euľ, čo predstavuje úroveň 49 oÁrozpočtovaných výdavkov, nižšie plnenie
rozpočtu o8620 881 eur. Všeobecne možno uviesť, že dôvodmi boli okľem mimoriadnej
situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením CoVID-l9, aj dôvody bežné ako nevhodné
klimatické podmienky, opakovaný proces veľejného obstarávania aine objektívne dôvody
(detailne opísané pri jednotlivých poloŽkách v textovom vyhodnotení plnenia rozpočtu)'

Prostredníctvomzáverečného účtuje navrhované posunutie investičných akcií vo výške
81 1 900 eur do rozpočtu na rok 202I.

v euľách

pnÍĺnĺy
Rozpočet 2020

schválený upraveny plnenie

I MIESTNE DANE A POPLATKY 1s886 624 t6 165 768 t6 944 232

Bežné pľíimy t5 886 624 t6 165 768 t6 944 232

ĺ

)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

il

Miestne dane
. ďaŕ'znehnuteľností
. daťt za užív anie verejného priestranstva
. daňzapsa
. daň za neýhemé hľacie prístroje
. daŕ'zaubytovanie
. daň zajadroye zariadenie
Poplatok za zbeľ, pľepľavu a zneškodňovanie
komunálneho odpadu

Správne poplatky
Úhrada za dočasné paľkovanie motoľového
vozidla na vymedzenom území mesta

Pokuty
Poplatok za znečist'ovanie ovzdušia

Finančná náhľada zaýrub dľevín
Poplatok za uloženie odpadu

Poplatok za rozvoj
rnŕľosy Z MAJETKU MESTA

11 416 000

I 1 000 000

19 500

52 500

1 000

250 000

93 000

3 150 000

208 700

950 000

155 000

I 924

s 000

0

0

5 682 737

11 266 090

I I 000 000

19 s90

52 500

1 000

100 000

93 000

3 150 000

188 700

ó00 000

110 992

I 986

5 000

843 000

0

5 822 361

11 465 484

tt 111 733

48 355

50 620

234

95 543

92 999

3 617 133

192 879

469 908

132 128

2 082

t4 208

842 475

207 935

5 557 977

Bežné pľíimy 5 582 737 5 322 761 s 031 4s4

1.

2.

3.

4.

Nájomné

Príjem z finančného hospodáľenia

Pľíjem zo skládky komunálneho odpadu

Ostatné pľíimv

2 850 644

1 005 000

1 200 000

527 093

2 501 267

I 016 046

1 200 000

605 448

2 073 502

606 297

l,499 044

852 611

Kapitálové pľíimy 100 000 499 600 s26 s23

5. Pľíiem z nredaia maietku 100 000 499 600 526 523

ilI PODIELOVE DANE 26 000 000 23 100 000 26 501 334
Bežné pľíimv 26 000 000 23 100 000 26 s0t 334

oodiel na vÝnose dane z príimov fuzickŕch osôb 26 000 000 23 100 000 26 sot 334
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PRÍJMY
Rozpočet 2020

schválený upľavený plnenie

IV
OSTATNE PRISPEVKY A DAVKY
PRE ŠKoLSTvo
Bežné pľíimv

302 340
302 340

302 340
302 340

t6t 526
161 526

pľíspevok zo školného pre materské školy
príjmy z príspevku ĺareŽIjĺe náklady azprijmuna
nákup potravín v školskei iedálni

78 540

223 800

78 540

223 800

52 662

108 864

v
VLASTNE PRÍJMY RozPoČTovŕcrĺ
oRGANIZÁCÍ 2 214 276 2 309 987 2222219
Bežné pľíimy 214 276 2 309 987 2222 219

Št<oty

Zariadenie pre seniorov v Tmave

1s32216
682 000

l 590 041

719 946

1 sos 200

717 019

VLASTNE PRIJMY SPOLU 50 085 977 47 700 456 51 387 288

vlastné príjmy bežné

vlastné príimy kapitálové

49 985 917

r00 000

47 200 856

499 600

50 860 765

526 s23

YI TRANSFERY' GRANTY A PRÍSPEVKY 5 ó60 933 7 184 s27 5 185 756

Bežné príimy 2 909 242 3 763 427 3 180 523

Príspevok na pomoc v hmotnej núdzí - UPSVaR
Zariadeĺie p1e sgnigrov v Tq14v9 - MPSVaR SR
Príspevkv na financovanie sociálnych služieb
v zariadeniach zripdených obcou - MPSVaR SR
Zariadenie opatrovateľskej služby na Hospodárskej
ulici
Zariadenie opatrovateľskej služby na Cobuľgovej
ulici
Norc!'a!áreň qa Coburgovej ulici
Podujatie fiľemného dobrovolhíctva NAŠE MESTO
- nadácia PONTIS - PHSR

odmeny skladníkov civilnej ochĺany - MV SR
Dotácia pre ,,Dobrovoľný hasičsloý zbor Trnava -
centrum" - Dobrovoľná poŽiama ochrana SR (MV
SR)

Spqločny stavebný úrad - pĺíspevok obce Zavar

Sprostredkovateľs\ý orgán pre IRoP
príjmy z poplatkov zauložeĺie odpadov -

Environmentálny fond

Príspevok na stľavovacie nályky - UPSVaR
hmotná nílza - opatľovník Mesto Trnava - UPSVaR
Zabezpečenie odbomých učební v ZŠ na ulici
Maxima Gorkého v Tmave - MPaRV SR - PHSR
Plán udržatelhej mobility kĺajského mesta Tmava a
jeho funkčného územia - MPaRV SR - PHSR
Vybudovanie cyklotrasy Saleziánska ulica v meste
Trnava - MPaRV SR - PHSR
Vybudovanie cyklotrasy Bučianska ulica v meste
Trnava - MPaRV SR - PHSR
AutomaticlgÍ parkovací dom pre bicykle pri
železnlčnej stanici Trnava - MPaRV sR - PHSR
Projekt INTENSIFY - znižeĺie uhlíkoqich emisií
prostredníctvom intenzívneho zapojenia komunít -
ERDF

7 000

747 240

333 672

185 952

r04 520

43 200

300

I 886

200 000

1 258 080

I 000

54 s10

3 000

2 400

26 8s0

81 910

14 T23

I 594

6 94s

5 147

7 000

747 240

342 702

r8s 9s2

104 520

s2230

300

2 181

3 000

2 400

27 298

360 000

I 258 080

3 421

87 970

t4 123

7 594

6 945

0

54 510

863

747 240

342 701

t85 952

r04 s20

52229

120

149

368 189

864 893

3 161

19 414

0

2 400

21 568

0

10 710

s 381

5 601

0
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PRIJMY
Rozpočet 2020

schválený upraveny plnenie

Zýšenie zamestnanosti príslušníkov MRK v Tľnave
zĺiadenim miestnej občianskej poriadkovej služby -
MV SR
Mestá odolné na dopady zmeny klímy - ozelenenie a
tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave -
MPaRV SR - PHSR
Humanizácia obytného priestoru Vodráľeň - dvoľ č. 2

-MPaRV SR - PHSR
Humanizácia obytného priestoru Zátvor - dvor č. 1 -
MPaRV SR - PHSR
Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica,
dvorA-MPaRVSR-PHSR
Podpora kulturneho dedičstva (Pľomoting Cultural
Heritage) - EACEA (Výkonná agentura EU pre
vzdelávanie, kulturu a audiovíziu)
Národný projekt ,,Spolu to dokážeme" ZŠ s MŠ A.
Kubinu 34,Tmava- MPSVaR SR

do NR úrad
Národný projekt ,,Pomiĺhajúce profesie v edukáctt
detí a žiakov" ZŠ s MŠ Gorkého 2l,Tmava -

fond
Národný projekt ,,Podpoľa a zvyšovanie kvality

- MPSVaR SR - KPSS
Súdom Trnava
REFEE - dánsky pľojekt na Kornela Mahras
11 Trnava
obnova budovy Mestského úradu v Trnave -

zasadacia miestnosť č.215 - MF SR
Vypracovanie účelového energetického audifu
verejných budov v meste Trnava

chránenádielňa - príspevok z UPSVaR
Impl ementác ia udt žateľ ného využívani a uzemia
v integrovanom environmentálnom manažmente
funkčných mests\ich oblastí (LUMAT, CE89) -
ERDF - PHSR
Transfery zobcipre Centrum volhého času
Dotácia na účely ''mimoriadnej odmeny'' pre
Zamestnancov zaprácu v období I. vlny pandémie
COVID - 19 - MPSVaR SR
Zariadenie pre seniorov v Trnave
Zariadenie ópatrovate l's kej sluŽby na Hospodáľskej
ulici
Zariaďenie opatrovateľsŔej služby na Coburgovej
ulici
Nocľaháreň na Coburgovej ulici
opatrovateľská sužba
Národný projekt ''Pomáhajúce profesie v edukácii
deti ažiakov II'' - MS Limbova, ZS s MS Gorkého
2l,Tmava - Európsky sociálny fond
záchĺanné práce počas vyhlásenej mimoriadnej
situácie COVID-19 - MV SR

23 r85

7 275

10 050

5 124

6 547

7 800

46 484

45 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 185

7 275

0

5 124

0

46 484

43 412

39 632

59 009

7 000

20 s08

14 800

200 000

13 122

10 580

1 545

103 062

40 144

18 s28

9 264

8 492

26 634

6 679

101 861

t2'779

4 383

0

4232

0

0

4s 640

43 4rt

39 632

39 726

5 150

20 508

0

0

13 tzt

10 580

2731

103 062

40 144

18 528

9 264

8 492

26 634

6 6'ĺ9

101 860
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schválený upľavený plnenie

Národný pľojekt ''Pomáhajúce profesie v edukácii
detí a žiakov II'' ZS s MS Nám. SUT 15' Tmava -
Európsky sociálny fond
Národný pľojekt ''Pomáhajúce profesie v edukácii
detí a žiakov II'' ZS s MS Vančurova 38, Trnava -

Euľópsky sociálny fond
Národný projekt ''Pomáhajúce profesie v edukácii
detí a žiakov II'' ZŠ s MŠ K. Mahra 11, Tmava -

Európsky sociálny fond
celoštátne testovanie''Spoločná zodpovednosť'' -
MV SR
kompenzácia nájomného z Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky - Covidl9
projekt ''Čítame radi'' ZŠ s MŠ Gorkého 2l -

MSVVaS SR
Podpora udrŽania zamestnanosti v MŠ - MPSVaR
SR. MSVVaS SR

0

0

0

0

0

0

0

9 768

13 103

t4 812

97 642

0

0

0

800

176 480

9 168

13 IO2

t4 8r2

91 642

16 035

Kapitálové príimy 2 751 691 3 421 100 2 005 233

Plán udržatelhej mobility krajského mesta Trnava a
funkčného ízemia_ MPaRV sR - PHSR

Maxima Goľkého v Tmave - MPaRV SR - PHSR
Automatichý parkovací dom pre bicykle pri
železničnej staĺicj Tľnava - MPaRV SR - PHSR
Vybudovanie cyklotrasy Saleziánska ulica v meste
Trnava - MPaRV SR - PHSR
Vybudovanie cyklotrasy Bučianska ulica v meste
Trnava - MPaRV SR - PHSR
Mestá odolné na dopady ZmeÍly klímy - ozelenente a
tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave -
MPaRV SR - PHSR
Humanizácia obytného priestoru Vodáreň - dvor č. 2

- MPaRV SR - PHSR
Humanizácia obytného priestoru Zátvor _ dvor č. l -
MPaRV SR - PHSR
Humanizácia obytného pľiestoru Hospodárska ulica'
dvorA-MPaRVSR-PHSR
Nízkouhlíková stratégia v oblasti tepelnej energetiky
v meste Trnava: MZP SR
Vybudovanie verejne prístupnej elektľickej nabíj acej
stanice pre elektromobily - MH SR
Cyklotrasa úsek na Uliciach J. Bothr a Š. Moy""'u -
proj ektová dokumentácia
Vypracovanie účelového energetického auditu
pre zqýšenie energetickej efektívnosti verejných
budov v meste Trnava
Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica,
dvorB-MPaRVSR-PHSR
Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica,
dvorC-MPaRVSR-PHSR
Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica,
dvorD-MPaRVSR-PHSR
WiFi4EU _ Poliklinika DruŽbaTrnava

482 030

16 587

500 173

356 461

203 118

414 592

335 011

173 983

218 230

46 500

5 000

0

0

0

0

0

0

482 030

16 587

505 320

356 467

203 ll8

414 592

335 011

1',73 983

218 230

46 s00

s 000

24 738

0

133 210

160 877

235 220

0

0

0

505 319

292 818

203 1r7

4tI 999

268 684

I4I 4',7 4

0

0

0

24 738

0

0

0

0

0
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pnÍĺľĺy schválený upravený plnenie

obnova mestského opevnenia v Tmave - úsek
severnej vetvy pri SV nárožnej veži - MK SR
Imp lementác ia udt žateľ ného vyržívani a uzemia
v integrovanom environmentálnom manažmente
funkčných mestských oblastí (LUMAT' CE89) -

ERDF - PHSR
Sytém E-mobility v Trnave _Zv'áz automobilového
oriemvslu SR

0

0

0

0

0

0

2s 000

'79 2r7

6 000

0

0

0

25 000

79 217

6 000

5 000

4 000

37 867

Projekt "Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2020 na
zlepšenie vybavenia je{álne ZŠ'' na ZŠ s MŠ I.
Kľasku 29,Trnava- MŠWaŠ SR

MPaRV SR

VII
TRANSFERY NA PRENESENŕ vĺ/KoN
ŠľÁľľľĺ sPRÁvY 9 878 8s7 11 788 930 tl 844 720
Bežné pľíimy 9 878 857 11 788 930 11 844 720

ma-trika

školy

škols(ý úrad

ýchova avzďelávanie detí MŠ
prídavky na deti

rodičovs(ý príspevok

príspevok pri narodení dieťat'a

stavebný úrad Tľnava

117 142 126 845

tt 213 4t2
53 262

103 646

ls 000

126 844

Lr 281 441

53 262

r03 646

8 466

9 4s2 038

48 510

tDs 644

15 000

4 000 4 000 0

1 700 1 700 0

72 514 95 196 95 196

stavebný 'Úrad Zavar 2 543 3 262 3 261
špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a
účelové komunikácie Trnava 2825

99

2 817

97

28 276

6 t9s
213

21 519

718

rtz 172

2 817

97

28 276

6 r9s
212

21 518

717

112 772

špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácre a
účelové komunikácie Zavar

fondu

starostlivosť o Životné prostredie

starostlivosť o životné pľostredie Zavar

hlásenie pobytu občanov a register SR
register adries

sčítanie obwateľov. domov a bvtov

28 r72

6 tt2
215

21 576

647

0

CADZIE ZDROJE SPOLU 15 539 790 18 973 4s7 t7 030 476

cudzie zdrojebežné

cudzie zdroie kapitálové

t2 788 099

2 751 69r

t5 552 357

3 42r 100

ts 02s 243

2 005 233

PRÍJMY sPoLU 65 62s 767 66 673 913 68 417 764

bežné príjmy

kapitálové príimy
62 774 076

2 851 69r
62 753 2t3
3 920 700

65 886 008

2 53r 756

JJ
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v euľách

VYDAVKY
Rozpočet 2020

schválený upľaveny plnenie

1 DOPRAVA s 802 3s9 7 694 479 5 409 62Í
bežné výdavky

kapitálové výdavkv
3 134 357

2 668 002

2 622 632

5 011 841

2 39r 224

3 018 397

I ZIVOTNE PROSTREDIE 3 525 272 4 701 816 2 508 214
bežné výdavky

kapitálové výdavkv
r 479 612

2 04s 600

I 801 916

2 899 900

r r9t 767

I 316 447
3 oDPADovÉ HosponÁRsľvo 4 252 586 5 971 006 4 6s9 824

belné vydavky
kapitálové výdavkv

3 337 586

915 000

4 196 910

r 774 096

4 tt5 95t

543 873

4 BYTovÁ vÝsľavľĺ 68 r72 28 276 28 276

bežné výdavky
kaoitálové vÝdavkv

28 r72
40 000

28 276

0

28 276

0

5 VEREJNÉ oSVETLENIE 970 000 1 053 983 91s 318

bežne

kapitálové výdavkv
965 000

s 000

973 983

80 000

915 318

0

6 ULIčNÝ MoBILIÁR 283 386 263 630 193 823

bežné výdavky

kaoitálové vÝdavkv

268 386

1s 000

248 630

15 000

192 0s2

1 771

7 SLUŽBY I 609 838 I 634 691 t 475 777

bežné výdavky
kapitálové výdavky

I 609 838

0

r 460 401

174 284

1 366 702

109 07s

I SoCIÁLNA sTARoSTLIvosŤ 5 758 432 6 r58 473 s 299 694

beŽné vydavky
kapitálové výdavky

5 610 432

148 000

5 770 320

388 153

s 120 486

179 208

9 Šxor,sľvo A vZDEĺ,ÁvĺcÍ sYsTÉM 29 799 742 3t 281 929 27 602 688

bežné výdavky

kapitálové vÝdavky

26 115 695

3 624 047

27 828 463

3 453 466

26 332 500

1 270 188

10 MLADEZ A SPORT 2 681 7I9 3 038 2ó5 2 s94 850

bežné výdavky
kapitálové výdavkv

2 446 719

235 000

2 696 109

342 rs6
2367 267

22',7 583

11 KULTURA 876 9s6 ĺ 064 276 924 030

bežné výdavky
kapitálové výdavky

804 956

72 000

868 4s6

195 820

815 604

108 426

l2 vZŤAHY s vERBJNosŤoU 351 700 295 300 227 393
beŽné výdavky 3s1 700 295 300 221 393

13 BEZPECNOSTNY SERVIS 34 sll 444 589 288 930

beŽné výdavky

kapitálové výdavky
34 stt

0

431 589

13 000

216 084

t2 846

INFoRMAČľÝ ĺ KoMUNIKAčľÝ sysľnľĺ 979 960 941 s68 876 15714
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vÝDAVKY
bežne výdavky
kapitálové výdavky

Rozpočet 2020

schválený upľaveny plnenie

974 960

s 000

938 568

3 000

873 157

3 000

15 sPRÁvA MAJETKU A PRÁVNY sBRvIS 3 071 652 3 s98 40s 2 sts 473

bežný výdaĺky
kaoitálové výdavkv

I 416 994

r 654 658

r 479 429

2 118 976

t 236 040

t 279 433

t6 ĽUDSKÉ ZDRoJE s 498 639 5 508 039 4 848 418

bežné výdavky 5 498 639 5 508 039 4 848 418

17 SPRAVA URADU A PREVADZKA BUDOV s86 060 769 065 468 677

bežné výdavky
kapitálové výdavky

430 060

1s6 000

584 925

184 140

351 488

117 189

18 MESTSKY GRANTOVY PROGRAM 5 000 0 0

bežne výdavky 5 000 0 0

19 MESTSKA POLICIA 2 310 696 2 5s3 158 I 997 406

beŽné yydavky
kapitálové výdavky

2787 696

23 000

2467 158

86 000

1 953 775

43 631

20
PoDPoRA MALÉHo A STREDNEHo
PODNIKANIA 732 125 667 000 458 522

!q!né vý'davky

kapitálové vÝdavkv

732 125

0

634 500

32 s00

439 442

19 080

21 ADMINISTRATÍvA 631 930 874 196 685 660

beŽné výdavky
kapitálové výdavky

631 930

0

804 196

70 000

654 350

3l 310

t PROGRAMY
bežné výdavky

kapitálové výdavky

69 830 73s

58 224 428
11 606 30't

78 s42 144

61 639 806
16 902 338

63 978 7s1,

55 697 294
8 281 45't

v euľách

FINANčNÉ opnnÁcln
Rozpočet 2020

schválený upravený plnenie

I Pľíi mové Íinančné oDeľácie 6 956 90r 15 337 793 12 t60 698

Pľevody z fondov

z ľezervného fondu

z fondu poplatku zarozvoj

z fondu opráv aúdržby bytorných budov

z fondu

z fondu zdravé mesto
Zdroje z účelovej finančnej rezerw
na ľekultiváciu skládky
Úvery
bankové úvery

návratná ťrnančná vÝpomoc od MF SR

2 705 562

2 555 868

90 402

59 292

0

0

685 000

3 500 000

3 500 000

0

9 842 461

9 220 160

446 846

59 292

105 156

11 007

68s 000

4287 591

2 825 168

L 462 429

6 586 340

6 164 728

309 118

33 028

68 4s9

ll 007

570 783

4287 s96
2 825 167

I 462 429
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v euľách

FINANčNÉ opnnÁcrn
Rozpočet 2020

schválený upraveny plnenie

Zostatky p ľostľiedkov z p ľedchádzaj úcich ľokov

Projekt PROSPECT - EASME
Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihľisku
ZS s MS A. Kubinu v Trnave - Urad vlády SR
Nĺk"p športovej výbaly pre deti amládeŽ v areáli
ZS s MS Spaľtakovská 5 v Trnave - Urad vlády SR
zostatok transferu - príspevok pri narodení dieťaťa

zostatok transferu - prídavky na deti

zostatok transferu na matriku
Projekty z vlastných príjmov (Nĺĺrodný projekt
,,Spolu to dokážeme" ZŠ s MŠ A. Kubinu 34,
Trnava)
Pľojekty z vlastných pľíjmov (,,Zvyšovanie
čitateľskej gramotnosti žiakov ZS - Kopánka ZS s

MS Nám. SUT 15, Tmavď')
zostatky školského stravovania
zostatok prostriedkov preneseného qýkonu
na príspevok na rekĺeáciu pre ZŠ s MŠ
zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie
sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou -

Zariaďenie opatrovateľskej sluŽby na Hospodárskej
ulici
zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie
sociálnych služieb v zariadeniach zríadených obcou -

Zariadenie opatrovateľskej služby na Coburgovej
ulici
zostatok príspevku MPSVaR SR na financovanie
sociálnych služieb v zariadeniach zriadených obcou -

Zariadeĺie pre seniorov v Trnave

qýnosy z prostriedkov ŠR
zostatok finančných pľostriedkov - Invest Trnava, s.

r. o.
zostatok grantu na projekt ''Erasmus'' zŠ s trĺŠ Nám.
SUT 15, Tmava

Zostatky v školských jedálňach za ÍéŽiU
zostatky nevyčerpaných prostriedkov za školné ZŠ s
MS s právnou subjektivitou a MS bez právnej
subjektiviťy
zostatky nevyčerpaných prostriedkov z nájomného
ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou
zostatky prostriedkov od klientov Zariadenia pre
seniorov v Tmave za poskytovanie služieb

kuľzové rozdiely
Integľované obslužné miesto občana (IoMo)
Iné pľíjmové finančné opeľácie okľem vkladov do
základného imania

66 139

52 139

l0 000

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

522 535

s2 139

10 000

4 000

508

I 491

13 063

t4 120

30 221

120 762

\s 20'7

I 309

I s01

t2 644

89

7 860

138

19 062

70 202

353

147 866

200

0

0

s22 303

52 138

10 000

4 000

508

I 266

t3 063

14 tI9

30 221

120 762

1s 207

1 308

1 s00

12 643

88

7 859

138

19 062

70 202

353

r47 866

0

16

193 660

il VÝdavkové finančné oneľácie 2 751 933 2 696 933 2 861 844

splátky istiny
účelová finančná rezerv a na lzavretie, rekultiváciu a
monitoring skládky odpadov

kurzové ľozdiely
200 000

200

2 546 733

150 000

200

2 546 733

127 00r
16

2 509 206
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v eurách

FINANčNÉ oľnnÁcrn
Rozpočet 2020

schválený upraveny plnenie

vklad do zĺákladného imania

Integrované obslužné miesto občana (IoMo)
ostatné qýdavkové finančné operácie okĺem nákupu
dlhoých cenných papierov (vrátenie prijaých
zábezpek)

s 000

0

0

0

0

0

0

t6

225 605

REKAPITULÁCIA ZDRoJov A ICH
PoUŽITIA

Rozpočet 2020

schválený upravený plnenie

Bežné príjmy

Bežné v'ŕdavky

62 174 076 62',753 2r3 6s 886 008

ss 697 29458224 428 61 639 806

Saldo bežného ľoznočtu 4 549 648 1 113 407 10 188 714

Kapitálové príjmy

Kapitálové výdavkv

2 851 691 3 920 100 2 53r 756

lt 606 307 t6 902 338 I 281 4s1

Saldo kapitálového ľozpočtu -8 754 616 -12 981 638 -s 749 701

Príjmy spolu

VÝdavkv snolu

65 625 767

69 830 735

66 673 9r3 68 4l] 7ý!
63 978 lst78 542 144

Saldo nľíimov a v'ýdavkov -4 204 968 -11 868 231 4 439 013

Príjmové finančné operácie

VÝdavkové finančné operácie

6 9s6 901 ts 337 793 12 160 698

27s1933 2 696 933 2 861 844

Saldo finančnÝch operácií 4 204 968 12 640 860 9 298 854

ZDROJE SPOLU 72 582 668 82 0tl 706 80 s78 462

PoUŽITIE ZDRoJov sPoLU 72 s82 668 81239 077 66 840 s95

SALDO 0 772 629 13 737 867
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Výpočet výsledku hospodáľenia v metodike ESA 2010

MESTO TRNAVA + RozPoČľovn oRGANIZÁclľ
v eurách

Čĺslo
riadku Ukazovatel' (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie) k31.12.2020

1 PRÍJMY (100 + 200 + 300) a pľíjmové finančné operácie (400 + 500) 80 578 462,37

2
a
3

4

5

6

7

v tom: daňové príjmy (l00)
nedaňové príjmy (200)

granty a transfery (300)

príjmové finančné operácie (400' 500)

z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými
pasívami (400)

pľijaté úveľy' pôžičky anávratné finančné výpomoci (500)

42 634 362,29

8 203 180,07

17 580 2:21.,50

ĺ2 160 698'51

7 873 102,3r

4 287 596,20

8 vÝDAvKY (600 + 700) a ýdavkové finančné opeľácie (800) 66 840 594,99

9

10

11

v tom: bežnevýdavky (600)

kapitálové výdavky (700)

výdavkové finančné operácie (800)

55 69',t 293,65

8 Z8I 457,05

2 86t 844,29

12 Pľebytok (+)/schodok (-)' hotovostný (ľ.1 - ľ.8) 13 737 867,38

13
Pľebytok (+)/schodok () po vylúčení pľíjmových a výdavkových
ÍinančnÝch operácií (ľ.ĺ. - ľ.5 - ľ.8 + ľ.11) 4 439 013,16

t4 Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, - ) ( ľ'15 - ĺ.16) 1144 494,81

l5
16

stav vybľaných pohl'adávok ku koncu sledovaného obdobia

stav vybľaných pohl'adávok k 3l. 12.preďchádzajúceho roka

6 900 205,67

5 755 710,86

77 Zmena stavu vybraných závdzkov (+, - ) ( r'19 - r.18) 135 657,09

18

t9

stav vybľaných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia

stav rybľaných záväzkov k3l'l2' pľedchádzajúceho roka

10 320 948,95

r0 456 606,04

20 Zahmutie položiek časového ľozlíšenia (r.|4 + r.l7) I 280 151,90

2t Pľebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (ľ.13 + ľ.20) 5 719 165,06
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Roupočtoľé hospodárenie nresta Truaľ1'v roku 2020' hospodárenie prispevkor'!'ch

organizácii a nír'ľh n:r nsporiadrnie ľ1'sledku hospodáreuir

Prebl'ad rozpočtoľého bospodirenia r' eurách

beŽné prijny
bežné r'ĺ'darky
Pľeb11ok beiného rorpočtu
kapitálor'é priinľ
karitáloré r'!'davb'

Schodok kapitálového ľozpočtu

Pľeb1'tok rozpočtu spolu

finmčné opaácie prrinor'é

finaĺlčné operácie r-{dar'kor'é

Eospodárenie z Íiuaučnj'ch opeľácií

\!s ledok rozpočtoľébo bospodáreuia ur esta Trnav1'
l'!'sledok hospodárenia Strediska sociálnej starostliľosti
l'1'sledok hospod:iľenia Spr:ir'y kultúru1'ch a športovjth zariadeni
\'1''sledok hospodárenia Správ1'najetku mesta Trnrľa, p. o.
'i'sledok hosoodáľenia zL-Š \tikuláša Sch. Trnaľského

65 886 003,09

55 ó97 ]93.65

r0 t38 714ŕ4
2 531 755,7;

8 281 {5?,05

-5 749 701,28

4 439 013,16

l2 160 69ĺ],51

2 861 8{1:9
9 293 854,22

13 737 86733
79s3r

57 148,05

l.ĺ 592'ls
2 419.93

Fiĺ ančné uspoŕadanie ľozpočtor'ého hospodirenia

-5 749 70t3

l3 737 367,38

l0 047 31I,3{
207 935,07

t6.l

59 291

1 003

t87 660.

I .162

2 {t9 765.{

10 3t-r 5

r0 ls3

988

10 254

461

9 547 25 t'

2't72

í93
7 374

2 419

2S6

25
2 509

127

16.

621

26

9J9

3t

12,1

i)1

959

J 865
3 511

976

309

68

15

59

65i
8S
184

Preb1tok bežného ľozpočtu _ použitie
l. financoranie schodku lcapitrilor'ého rozpďu r'rot:u 20]0 (_)

2. financor'anie straty kurzoi'ých rozdielov (-)

3' financoraie cudzich z&o}rr, - zábezpelq'(-)
4. financoranie účelor'ej finančnej rezen'y na uza'retie' rekuhiláciu a monitoĺing

skládcy oÔadoĺ'(-)
5. financorznie bežných rýda.ko' z finančnirch operácii priiuových zo zostatku

účelor'o uĺčených z&oix' z pre&hádzajucich ĺokot' (-)
6. finmcoranie beŽných wýdavko' z finančný'ch opcĺácii piinových z úče lových

peňažných fon&l' (*)

7. financorznie bežnÝch lj'dar'ko' z ťinančných operácii priinoľj'ch z nár'ratnej

finančnej vjpomoci od MF SR (+)

8. zostatdŠ nepouä$ch účelor'ých pĺostrieď<or' na použitie v roku 202 i (-)
Zostatok preb1tku bežného rozpočtu

Sc bodoh kapitálor'ého ľozpočtu _ r'ľror-nanie
1. z prebytku težného rozpočtu (=)

2. z finančných operácii pĺiinor'j'ch (-)
r' tom: ĺezen'ný fond (na inr'estičné akcie)

úr'eĺor'é zďoi
fmd pcplatku za rozroj
furd z&užených pÍostriedko\.

3. zostďok nepouätŕch účeloĺ'j'ch pĺostrie&ov na použitie r'roku 202l ()
5. priilly z ptedaja majetlo r'iazmé umesenim MZ (-)

II. Použitie Enančn j'c h operic ii p ľijruoľ j'ch

l' na finmco'anie beŽných rj'dar'ko'(-)
3. finančné opeĺácie priilor'é - lalrzové rozdiel'v (* )

'l' na íinanco'anie ťmančných opeĺácii r1davkoĺ'ých - zábezpeIc_v, IoMo (_)

5. na finaĺlcor'anie kapitálor'ých r'j'dar'lcor' (*)

I\'. Nepouätá Íinančué opeľĺicie pľijnor'é

\'. Použitie fi nančných operíciĺ r'!'dar'kor'!'ch

l. finančné cperácie rj'da'ko'é - kuzor'é rozďel1'(*)
2. finančné qeĺácie rýda'ko'é - zábezpelq'. Io\,ĺo ()
3. íinančné opeĺácie rýdar'k<ľr'e - sflátlca istiny (+)

_1. účelo.á finančná rezen'a na uzar'retie, ľekuĺtir'áciu a monitoring sldádlq'

odpado'(-)
'I. Rozdelenie vlsleĺlku ľozpočtor'ébo lrospodáľenia nesta

l. zostatok zdĺoix'účelovo určenj'ch na pouätie r,roku 202l
2 zostatok nepoužiľch finančných opeĺácii piirror'ých určenj'ch na pouŽitie \'

l0lr
3. zostatd< z&oix' bežného a kapiľálového rozpočfu

'II- Rozdelenie ĺlo fondor'

1. pridel do rezentého fandu mesta Trnal't'

2. pridel do fondu pcplatku za ron'oj
3 budoĺ'do fondu a
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Rozpočtové hospodáľenie Mesta Tľnavy v roku 2020, hospodáľenie pľíspevkových
organizácií zľiadených mestom Trnava a návrh na uspoľiadanie výsledku hospodárenia

(textová časť)

Mesto Trnava hospodárilo v roku 2020 na základe schváleného rozpočtu, vrátane rozpočtov
rozpočtových organtzácii zriaďených mestom, s rozpočtovými zdrojmi vo výške
80 578 462,37 eut, z ktorých boli reallzované výdavky a výdavkové finančné operácie
vo výške 66 840 594,99 eur. V súlade s $ 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o ľozpočtových
pravidlách izemnej samosprávy bol rozpočet mesta Trnavy na rok 2020 zostavený v členení
na:
1. beŽný rozpočet (bežneprijmy abežné výdavky)
2. kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky)
3. finančné operácie (príjmové a výdavkové)

Plnenie bežného rozpočtu
v euľách

V rámci bežného rozpočtu hospodárilo mesto v ľoku 2020 s prebytkom vo výške
10 188 J14,44 eur.
Schválenýrozpočetpredpokladalpľebytokbežnéhorozpočtuvovýške 4 549 648 eur. Skutočný
prebytok bežného ľozpočtu vyšší o 5 639 066 euľ vporovnaní so schválenýmrozpočtom bol
dosiahnutý lyššími bežnýml príjmami o 3 11I932 eur (schválený rozpočet bežných príjmov
bol zostavený konzervatívne vzhľadom na avizované znižovanie podielových daní), nižšími
bežnými výdavkami o 2 527 134 eur.
Upravenýrozpočetpľedpokladalprebytokbežnéhorozpočtuvovýške I II3 407 eur. Skutočný
prebytok bežného ľozpočtu vyšší o 9 075 307 eur v porovnaní s upraveným rozpočtom bol
dosiahnutý vyššími bežnýml príjmami o3132795 eur' nižšími bežnými výdavkami
o 5 942 5I2 eur (úspora dosiahnutá pozastavenim realizácie jednotlivých akcií vzhľadom
na mimoľiadnu situáciu).
Vyšší príjem ako rozpočtovaný bol dosiahnutý z podielu na výnose dane z príjmov fyzických
osôb, z výberu poplatku zazber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu, zvýberu
poplatku zarozvoj, z odvodu zhazarďných hier, z dobľopisov.
Vľoku 2020boli na úhradu beŽných výdavkov pouŽité aj finančné prostriedky z účelových
peŤnžĺých fondov vo výške I87 660,76 eur (ľezeľvný fond, fond opľáv aídržby byových
budov, fond zdravé mesto) a zo zostatku účelovo určených zdrojov zpredchádzajircich ľokov
zfinančných operácií vovýške 522302,92 eur (pľojekt PROSPECT _ EASME; zostatok
finančných prostriedkov _ Invest Trnava, s.r.o.; granty pre ZŠ s MŠ; projekty z vlastných
príjmov pľe ZŠ s MŠ; ffansfery zo štátneho ľozpočtu na rodinné pľídavky, na príspevok
pri narodeni dieťaťa, na sociálne služby, na matriku, na príspevok na rekľeáciu pre ZŠ s MŠ;
qýnosy zprostriedkov štátneho ľozpočtu; nevyčerpané pľostriedky zo školských jedální
pri základných a mateľských školách; nevyčerpané prostriedky ZŠ s MŠ Zo školného
a z nájomného, zostatky prostriedkov od klientov Zariaďenia pre senioľov v Trnave
za poskytovanie sluŽieb).
V roku 2020 boli na úhľadu beŽných výdavkov použite aj finančné prostriedky z finančných
operácií príjmových znávratnej finančnej výpomoci od MF SR vo výške I 462 429 eur.

Bežný rozpočet2020 rozpočet skutočnost'
k37.12.2020schválenÝ upravený

bežné príjmy
bežné výdavky

62'174 076
58 224 428

62 753 213
61 639 806

65 886 008,09
ss 697 293.6s

pľebytok bežného rozpočtu 4 549 648 r 113 407 10 188 714,44
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Ziňelovo určených prostriedkov získaných v roku 2020 na úhľadu bežných výdavkov zostalo
nepouŽitých 988 102,03 eur (zostatky prostľiedkov preneseného výkonu účelovo určených
na sčítanie obyvatel'ov, domov a býov, na príspevok na rekľeáciu pre ZS s MS; transfery
zo štátneho rozpočtu na rodinné pľídavky, na hmotnú ntdzu pre súdom ustanoveného
opatľovníka; výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu; zostatok dotácie zo štátneho rozpočtu
na účely ,,mimoriadnej odmeny* pÍe zamestnancov zaprácu v období I' vlny pandémie COVID
- 19 pre Zariadenie pre seniorov v Tmave; granty pre ZS s MS; nevyčerpané prostriedky
zo školských jedální pri základných amateľských školách; nevyčerpané pľostľiedky ZŠ s MŠ
zo školného aznájomného; nevyčerpané prostriedky ziných príjmov rozpočtových
otganizáclí; zostatky pľostriedkov od klientov Zarladenia pľe senioľov v Trnave
za poskýovanie služieb).
Zostatoknepoužitých účelových pľostriedkov z roku 2020 sa v súlade s $ 16 ods. 6 a7 zákona
č. 58312004 Z. z. o ľozpočtových pravidlách územnej samosprávy z prebytku rozpočtu vylučuje
a bude prostredníctvom ťtnančných operácií pouŽitý v ľozpočtovom roku 202I.
PrebytokbeŽnéhorozpočtu jemožnépoužiťvsúlades $ 16 ods.8 a $ 10ods.7 zákona
č. 58312004 Z. z. o ľozpočtových pravidlách územnej samosprávy v príslušnom rozpočtovom
roku na kĺýie schodku kapitálového rozpočtu a na úhradu návratných zdľojov financovania
prostredníctvom výdavkových finančných operácií.
Z prebýklĺ bežného ľozpočtu boli v rolqJ 2020 uhradené kapitálové výdavky vo výške
959 360,22 euľ, nákladové kurzove rozdiely vo výške 16,18 eur, ťtnancované cudzie zdroje
(zábezpeky) vo výške 31 945 eur a odvedená účelová finančná tezerya na uzavretie,
rekultiváciu a monitoľing skládky odpadov vo výške I27 000,63 eur.
Použitím vyššie uvedenej časti pľebýku beŽného rozpočtu' po vylúčení použitých zdrojov
zprijmových finančných operácií a vylúčení zostatkov nepoužitých účeloých prostriedkov
je zostatok prebýku beŽného ľozpočtu vo výške I0 254 683,06 euľ, ktorý je v zmysle $ 1ó ods.
6 zákona č. 583 12004 Z. z. o ľozpočtových pľavidlách územnej samosprávy zdroj om rezervného
fondu a ďalších peťtažných fondov.

Plnenie kapitálového ľozpočtu
v eurách

Kapitálový r ozp oč.et 2020 ľozpočet skutočnost'
k31.12.2020schválený upľavenY

kapitálové príjmy
kapitálové výdavky

2 &sr 691
rr 606 30'7

3 920 700
t6 902 338

2 531755,7','t
8 28r 4s7,05

schodok kapitálového ľozpočtu -8 7s4 616 -12 981 638 -5 749 701,28

Zarok 2020 predstavovali kapitálové pľljmy 2 531755,7] eur a vynaloŽené kapitálové
výdavkyboli vo výške 828I 457,05 eur.
Dosiahnutý schodok kapitálového ľozpočtu pľedstavuje 5149 ]0I,28 euľ' čo je
o 3 004 914,72 eur menej ako schodok schválenóho ľozpočtu. Plnenie kapitálových výdavkov
zo schváleného rozpočtu je na úrovni 7I,35 oÁ rozpočtu.
Skutočný schodok kapitálového ľozpočtu je o 7 23I 936,72 eur nižší ako schodok upraveného
ľozpočtu. Plnenie kapitálových výdavkovje na úrovni 49 Youpraveného ľozpočtu.

Dosiahnuté kapitálové príjmy boli vo výške 494 594,20 eur zpredaja pozemkov, vo výške
30 729,04 eur z pľedaja stavieb a I 200 eur zapredaj aktív a kapitálové pľíjmy 2 005 232,53 eur
z transferov a gľantov.
Zkapitálových príjmov bolo na financovanie kapitálových výdavkov použitých
466 668,2I eut, z toho vo výške Í 029,04 eur získaných z predaja bytov a súvisiacich
pozemkov (vyhodnotené v časti Hospodárenie mimorozpočtových peťtažných fondov _ Fond
rozvoja bývania), 465 639,I7 eur na financovanie kapitálových výdavkov nasledovne:
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číslo akcie nálzov investičnej akcie suma v eurách
1471

r422
1516

6266

t42t
1526

62s9

Bikesharing - nákup elektrobicyklov
PD Agátka
Prípĺavné pľáce na rozšírenie cintorína na Kamennej ceste

Nákup techniky pre cintorínske služby
ZŠ s MŠ Goľkého - športový areál
rekonštrukcia obj ektu Prachárne

rekonštrukc ia klimatizácie _ Trhová 3

65 805,r2
45 048,30
39 743,06

69 332,10

143 574,96

68 430,40

33 705,23
Spolu 465 639,17

Kapitálový príjem vo qýške 59 855,03 eur Z pľedaja pozemku v areáli Slávia na Rybníkovej
ulici spoločnosti Aqua Wellness Tľnava, Spol. s ľ. o. (pôvodne AQUA-RELAX, s r' o.) je
účelovo viazaný na preinvestovanie v lokalite športového areá|u Slávia na špoľtoviská
a súvisiacu infraštruktúr'ú, zaúčelom podpory arczvoja tohto špoľtového areálu a športových
aktivít obyvateľov mesta v zmysle uznesenia MZ č.I25l20I5. Finančné pľostriedky v roku
2020 neboli použité na daný účel a budú v rámci uznesenia MZ kzŕĺverečnému účtu mesta
zarok2020 pridelené do rezervného fondu s účelovým určením ich použitia.
Na úhľadu schodku kapitálového ľozpočtu vo ýške 5149 70I,28 eur boli v súlade s $ 10 ods.
J zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pľavidlách územnej samosprávy pouŽite zdroje
z pľebytku beŽného rozpočtu vo výške 959 360,22 eur a finančné operácie pľíjmové vo výške
4865 657'88 euľ, konkrétne prostľiedky rezervného fondu vovýške 3 511896,38 eur,
prostriedky fondu poplatku zarozvoj vo výške 309 118,20 eur, prostľiedky fondu zdruŽených
prostriedkov vo výške 68 458,64 eur a úveľové zdroje vo výške 976184,66 eur. Kapitálové
príjmy vo ýške 59 855,03 euľ (príjem zpredajapozemku v areáli Slávia na Rybníkovej ulici)
a 15 46I,]9 eur sú účelovo uľčené (zostatky transferov na zlepšenie vybavenia jedálne ZŠ s MŠ
I. Krasku 29 ajedá|ne ZŠ s ľĺŠ ĺ. Kubinu 34' zostatok dotácie na obnovu mestského opevnenia
v Trnave) z tohto dôvodu sú vyňaté zkapltálového rozpočtu a uznesenim MZ budú zapojené
do ľozpočtu 202I.

Spôsob financovania schodku rozpočtu potvrdzuje v súlade s $ 16 ods. 8 zákona č. 58312004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mestské zastupiteľstvo pri prerokovávaní
závercčného účtu mesta.

Plnenie rozpočtu finančných opeľácií
v eurách

Finančné opeľácie 2020 rozpočet skutočnosť
k31.12.2020schválený upľaveny

finančné operácie príjmové
finančné operácie výdavkové

6 9s6 90r
2 75r 933

t5 337 793
2 696 933

12 160 698,51
2 861 844,29

prebytok finančných opeľácií 4 204 968 12 640 860 9 298 854,22

Príjmové finančné operácte:
o prevody z fondov
. zdroje z účelovej finančnej rcZervy na rekultiváciu skládky
o úverY
o zostatkY pľostriedkov z predchádzajúcich rokov
o kurzové ľozdiely
o integrované obslužné miesto občana (IoMo)
o prijaté finančné zábezpeky v zmysle zákona č.343lz0l5 Z. z. o verejnom

obstarávaní

v eurách
6 586 340,42

570',782,93

4 287 596,20

522 302,92
0,04

16,00
193 660,00
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sPoLU 12 160 698,51

Zprijmových Íinančných operácií neboli V ľoku 2020 použité pľostriedky z'Úverových zdrojov
vo výške 1848982,54 eur (ztoho je časť vo výške I303364 eur schválená napouŽitie
v ľozpočte na rok 202I) a zdroje z účelovej finančnej rezeÍvy na ľekultiváciu skládky vo výške
510 782,93 eur (už schválené na použitie v ľozpočte na rok 202I).

V rámci výdavkových finančných operácií boli použité finančné prostriedky:
. na splátky istín
o účelová finančná Íezervanauzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky

odpadov
o kurzové rozdiely
o Integrované obslužné miesto občana (IoMo)
o vrátené finančné zábezpeky v zmysle zákona č. 34312015 Z. z. o verejnom

obstarávaní

SPOLU

Rekapitulácia plnenia ľozpočtu

v euľách
2 509 206,44

127 000,63

16,22

16,00

225 605,00

2 867 844,29

v euľách

Výsledkom rozpočtového hospodárenia za rok 2020 v ľámci beŽného rozpočtu, kapitálového
rozpočtu a finančných operácií je zostatok zdrojov vo výške 13 737 867,38 eur a predstavuje

ľozpočet 2020 - rekapitulácia ľozpočet skutočnost'
k31.12.2020schválený upľavenY

bežneprijmy
bežné výdavky

62 774 076
58 224 428

62 753 213
61 639 806

65 886 008,09
55 697 293,65

pľebvtok bežného ľozpočtu 4 549 648 1 tt3 407 10 188 714,44
kapitálové príjmy
kapitálové výdavky

2 8sr 691
tt 606 307

3 920 100
16 902 338

2 531755,77
8 281 457.05

schodok kapitálového ľozpočtu -8 754 6Í6 -12 981 638 -5 749 701,28
prebytolďschodok (+/-) rozpočtu spolu -4 204 968 -11 868 231 4 439 013,16
ťlnančné operácie príjmové
finančné operácie výdavkové

6 9s6 901
2 1sr 933

ts 337 793
2 696 933

12 160 698,5 I
2 861 844,29

prebvtok Íinančných opeľácií 4 204 968 t2 640 860 9 298 854,22
prebytok rozpočtu spolu vľátane pľebytku
ÍinančnÝch opeľácií

0 0 13 737 867038

- vylúčenie zostatkov nepouŽitých účelových
pľostľiedkov

0 0 1003 563,82

- vylúčenie zostatkov nepoužitých finančných opeľácií
príimových

0 0 2 419 765,47

pľebytok ľozpočtu upravenÝ 0 0 10 314 538,09

rozpočetzdľoje ľozpočtu a ich použitie - ľekapitulácia
schválený upľavenY

skutočnosť
k31.12.2020

bežné príjmy
kapitálové príjmy
finančné operácie príimové

62 774 076
2 85r 69r
6 956 90r

62 7s3 2r3
3 920 700

15 337 793

65 886 008,09
2 531755,77

12 160 698,51

zdľoie spolu 72 582 668 82 ott 706 80 578 462,37

bežné výdavky
kapitálové výdavky
ťrnančné opeľácie výdavkové

58 224 428
tt 606 307
2 751 933

6t 639 806
t6 902 338
2 696 933

55 697 293,65
8 287 451,05
2 861 844,29

použitie zdľoiov spolu 72 s82 668 8t 239 077 66 840 594,99
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prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 4 439 013,16 eur, pľebýok z finančných
operácií vo výške 9 298 854,22 eur. V rámci zostatku zdrojov beŽnóho ľozpočtu je zostatok
účelovo určených bežných príjmov zľoku 2020 vo výške 988 102,03 eur, zostatok účelovo
určených kapitálových príjmov z ľoku 2020 vo výške 15 46I,79 eur a zostatok nepouŽitých
finančných operácií príjmových z roku 2020 vo výške 2 4I9 765,47 eur. Finančné prostriedky
vo výške I0041 3Il,34 eur navrhujeme prideliť do rezervného fondu, finančné prostriedky
vo výške 207 935,07 eur navrhujeme prideliť do fondu poplatku za rozvoj, a finančné
prostriedky vo výške 59 29I,68 euľ navrhujeme prideliť do fondu opľáv a ídržby bytových
budov. Zostatky účelovo uľčených príjmov z ľoku 2020 vo výške 1 003 563,82 eur a
nepouŽitých finančných operácií príjmových z roku 2020 vo výške 2 4I9 ]65,47 eur sú určené
na použitie v roku 202I. Tieto účelovo uľčené zostatky zdľojov v súlade s $ 16 ods. 6 zákona
č.58312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa z výsledku hospodárenia
za rok 2020 vylučujú a budú pouŽité v roku 2021 prostredníctvom ťrnančných opeľácií
nasledovne:

v eurách
Bežné pľíjmy: 988 102'03
v tom:
zostatok prostriedkov preneseného výkonu účelovo uľčených na sčítanie 21 507,63
obyvateloov, domov a bytov
Finančné prostriedky určené na financovanie preneseného výkonu na sčítanie obyvateľov,
domov a býov neboli použité v roku 2020 v plnej výške.

zostatok prostľiedkov pľeneseného výkonu účelovo uľčených na 16 803'96
pľíspevok na ľekľeáciu pľe ZS s MS
Finančné pľostriedky určené na financovanie preneseného výkonu na príspevok na rekreáciu
pre ZŠ s MŠ, ktoľé neboli použité v roku 2020 v plnej výške.

zostatok tľansfeľu - pľídavky na deti 2 657 
'45od roku 2003 vystupuje mesto ako osobitný príjemca pľídavku na dieťa pre deti, ktoré

vynechávajú školskú dochádzku. Finančné prostriedky budú opľávneným príjemcom
poukázane v roku 202L

zostatok tľansferu z UPSVaR hmotná núdza - opatrovník Mesto Trnava "l' 623'44
Mesto Trnava bolo ustanovené za opattovníka opatľovancovi, ktorému Mesto Tmava
na základe Zmluvy o poskýovaní sociálnych služieb zasiela ťrnančné prostriedky
do zariadenia na pokĺyie nákladov za služby v zariadeĺí, kde je opatrovanec umiestnený.
Finančné prostľiedky budú poukázané v roku 202I.

zostatok transferu zo Sociálnej poistoovne - súdom ustanovený 1278140
opatrovník - Mesto Trnava
Mesto Tľnava bolo ustanovené za opatrovníka opatrovanej, ktoľej nazák|ade Zmluvy
o poskytovaní sociálnych služieb zasiela ťrnančné prostľiedky do zariadenia na pokĺýie
nákladov poskýovanej služby opatrovanej. Finančné prostľiedky budú poukázané v roku
202t.

zostatok finančných pľostriedkov opatľovníka - súdom ustanovený
opatľovník _ Mesto Tľnava
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Peňažné prostriedky opatrovníka poukázané okľesnou prokuratúľou Trnava na účet Mesta
Trnava, ktoré je súdom ustanovený opatrovník opatrovanej. Finančné pľostľiedky budú
použité v roku 202I.

zostatok dotácie na účely ''mimoriadnej odmeny'' pľe zamestnancov za I l80r27
pľácu v období I. vlny pandémie CovID - l'9 - Zariadenie pre seniorov
v Trnave
Nepoužité finančné prostriedky je mesto povinné vrátiť v ľoku 202I na účet Ministerstva
práce, sociálnych vecí a ľodiny SR.

zostatok grantu na projekt r,čítame radioo naZš s MŠ Goľkého21, 800o00
Tľnava
Finančné prostriedky poskýnuté Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR budú
použite v ľoku 202I na nákup kníh.

výnosy z pľostľiedkov SR 5,37
Výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré boli pollkéaané na účty mesta Trnavy v ľoku
2020 sil v zmysle zäkona č. 52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej spľávy
pľíjmom štátneho rozpočtu a budú odvedené v roku 202l na účet štátneho rozpočtu.

zostatok gľantu na národný projekt ,,Spolu to dokážem e'o Zš s ľĺŠ ĺ. 26 786,03
Kubinu 34, Trnava
Grant na národný projekt ,,Spolu to dokážeme" ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Trnava
od Ministeľstva pľáce, sociálnych vecí a ľodiny SR na ťtnancovanie osobných výdavkov
odborných zamestnancov a asistentov učiteľa v základnej Škole s mateľskou školou.
Finančné prostriedky budú pouŽité v roku 202I.

v eurách
Zostatokgrantu na pľojekt ,,REFEE* - dánsky projekt na ZŠ s vĺŠ r. l0 665,26
Mahra 11)
Finančné prostriedky z projektu REFEE _ Reform of Eaľly Childhood Education in
Eastern Europe in Slovakia budú použité v roku 202I.

zostatok gľantu na pľojekt ooEľasmus" ZŠ s vĺŠ ľĺ. Goľkého 2lrTrnava tl744100
Finančné prostľiedky nedočeľpané v roku 2020 napľojekt ,,Erasmus'o ZŠ s MŠ M. Gorkého
2l,Tmava budú použité v roku 202I.

zostatok gľantu na pľojekt,,PoNTIsoo ZŠ s uŠ vt. Goľkého 2l,Trnava 697,20
Finančné prostriedky nedočerpané v roku 2020 naprojekt,,PONTIS" ZŠ s MŠ M. Gorkého
2l,Tmava budú použité v roku 202I.

zostatky školského stravovania 138 957,69
zostatky v školských jedálňach za réžiu 117 258,34
Jedná sa o nevyčerpané prostľiedky zo školských jedální pri materských a základných
školách s právnou subjektivitou a pri mateľských školách bezprávnej subjektivity na stľavné
aréžiuv zmysle $ 140 - $ 141 zákonač.24512008 Z' z. o výchove avzdelávaní. Pľostľiedky
školského stravovania budú zapojené do rozpočtu pľostredníctvom finančných operácií
príjmových v roku 2021.

zostatky nevyčeľpaných prostľiedkov za školné ZŠ s MŠ s pľávnou 285 151'58
subjektivitou a MS bez právnej subjektivity

45



\t-r Ŕ rl

@ ,*rouo

zostatky nevyčeľpaných prostľiedkov z nájomného ZŠ s MŠ s pľávnou 3 346106
subjektivitou
Jedná sa o nevyčerpané prostriedky základných škôl s materskými školami S právnou
subjektivitou a materslcých škôl bez právnej subjektivity na školné a nájomné v zmysle
g I714 a $ 2214 zákonač. 52312004 Z. z. o ľozpočtov'ých pravidlách veľejnej správy. Finančné
pľostriedky budú zapojené do rozpočtu prostredníctvom finančných operácií príjmoqých
v roku 2021.

zostatky nevyčeľpaných pľostľiedkov z iných pľíjmov ZŠ s MŠ 1l7,3g
s pľávnou subjektivitou
Finančné prostriedky budú zapojené do rozpočtu prostredníctvom finančných operácií
príjmových v roku 202I.

zostatky pľostľiedkov od klientov Zariad'enia pre senioľov v Tľnave 308 104'71
za poskytovanie služieb
Finančné pľostriedky vzmysle s I7l4 a $ 2214 zäkona č.52312004 Z. z. o rozpočtových
pľavidlách verejnej správy od klientov Zariadenia pľe seniorov v Trnave za poskýovanie
sluŽieb budú zapojené do ľozpočtu prostredníctvom finančných operácií príjmových v ľoku
202r.

Kapitálové pľíjmy:
v tom:

v eurách
15 461,79

zostatok tľansfeľu z MSVVaS SR na pľojekt "Zm|uva o poskytnutí 5 000o00
dotácie v ľoku 2020 na zlepšenie vybavenia jedálne ZŠ'' na zŠ s ivĺŠ I.
Krasku 29rTrnava
Finančné pľostriedky poskýnuté Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a špoľtu SR budú
použité v roku 202I na zlepšenie vybavenia školskej jedálne'

zostatok tľansfeľu z ľĺŠvvaŠ SR na pľojekt ''Zmluva o poskytnutí 4 000,00
dotácie v ľoku 2020 nazlepšenie vybavenia jedálne zš" nazŠ s vĺŠ a.
Kubinu 34, Trnava
Finančné prostriedky poskýnuté Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR budú
použité v roku 202I na zlepšenie vybavenia školskej jedálne.

zostatok dotácie na pľojekt,,obnova mestského opevnenia v Tľnave - 6 461179
úsek seveľnej vetvy pľi SV nárožnej veži"
Zostatok finančných pľostriedkov z dotácie na projekÍ ,,obnova mestského opevnenia
v Trnave - úsek severnej vetvy pľi SV nárožnej yeŽ|" z Ministerstva kultúry SR bude pouŽitý
v roku 202L

v eurách
2 419 765,47Pľíj mové finančné opeľácie:

v tom:
zostatok úverových zdľojov
zostatok zdrojov z účelovej Íinančnej rezervy na ľekultiváciu skládky

Rozdelenie do fondov

1 848 982,54
570 782,93

Rezeľvný fond
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Do rezeľvného fondu mesta Trnavy je navrhované prideliť zostatok prebytku beŽného
rozpočtu, ktorý v roku 2020 nebol použitý na financovanie schodku kapitálového rozpočtu
vo výške 9 987 456,31 euľ a zostatok nepoužitých kapitálových pľíjmov zpredaja pozemku
spoločnosti Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o. (pôvodne AQUA-RELAX, s r. o.) vo výške
59 855,03 eur účelovo určených uznesením MZ č. L25l20I5 na preinvestovanie v lokalite
športového ar eálu S lávia.

Fond poplatku za ľozvoj 207 935107
Do fondu poplatku za rozvoj mesta Trnavy je navľhované prideliť zostatok nepoužitých
príjmov miestneho poplatku zarozvoj v roku 2020.

Fond opľáv aúdržby bytových budov 59 29l,68
Mesto Trnava je v zmys|e zákona č' 44312010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom b;fvaní, ako vlastník býových budov s nájomnými bými obstaranými
zdotácie na rozvoj bývania, povinné tvoriť z dohodnutého nájomného fond prevádzky,
údržby a opráv býových budov ľočne minimálne vo výške 0,5 o/o oprávnených nákladov
na obstaranie nájomných býov nasledovne:
- Stredisko sociálnej starostlivosti Tmava vo výške 8 202,00 eur,
- STEFE Tmava, s.ľ.o. Vo výške 51 089,68 eur.

Hospodáľenie pľíspevkových or ganizácií
Mesto Trnava je zľiaďovateľom štyroch príspevkových organizácií. Hospodárenie
príspevkovýchorganizáciije súčasťou záverečnéhoúčtumestav samostatnej prílohovej časti
ako prílohy I,2,3 a 4.

Stredisko sociálnej starostlivosti, výsledok hospodáľenia 795,3l
Príspevková organizácia navľhuje pouŽitie výsledku hospodárenia na nákup osobných
ochranných pľacovných pomôcok pre zamestnancov.

Spľáva kultúľnych a športových zariadení mesta Trnava, výsledok 57 148'05
hospodárenia
organizácia navrhuje pouŽitie výsledku hospodárenia na krýie bežných výdavkov
v programoch Mládež a šport a životne prostredie v kategórií výdavkov na mzdy, materiál,
údľžbu budov a služby.

Spľáva majetku mesta Tľnavao p. o. výsledok hospodárenra 14 592,18
organizácia navrhuje použitie výsledku hospodárenia na kľýie bežných výdavkov
v programe Mládež a šport v kategórií výdavkov na materiál a'Údržbubudov.

Zák|adná umelecká škola M. Schneidera_Trnavského, výsledok 2 479,95
hospodárenia
Oľganizácia navrhuje pouŽiť výsledok hospodárenia ako doplnkový zdroj nabežné výdavky
príspevkovej organizácie, kategória 630 _ tovary a služby _idržba budov.

Hospodáľenie peňažných fondov

Peňažne fondysúvytváranév súlades $ 15 zákonač.58312004Z.z.o rozpočtovýchpravidlách
územnej samospľávy a o Zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zdrojmipeňažných fondov môžu byť najmä:
o prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok,
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o prostriedky získané zrozdie|u medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti
po zdaneni,

o Zo statky p eťnžný ch ťondov z pr e dchádzajircich ro zp o čtových rokov,
o zostatky príjmových finančných operácií s výnimkou zostatkov nepoužitých návratných

zdrojov ťtnancovania.
Mesto Trnava mázriaďené vlastné peňažné fondy:
o Rezervný fond,
o Fond rozvojabývania,
. Fond združených pľostriedkov,
o Fond Zdravé mesto,
o Fond odmien,
o Fond poplatku zarozvoj,
. Fond prevádzý,ildtŽby a opráv býových budov s nájomnými bými obstaraných z dotácie

narozvoj bývania.
Mesto Trnava má pre tvorbu a použitie peiažĺých fondov zásady schválené mestským
zastupiteľstvom.
Hospodárenie peňažných fondov Mesta Tmavy bolo v rolcĺl2020 nasledovné:

Rezeľvný fond
Rezeľvný fond je povinne tvoľený najmenej vo výške l0 oÁ z prebýku rozpočtu v zmysle
zákona č. 58312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samospľávy a o Zmene a doplnení
niektorých zákonov. Na základe uznesenia MZ č.365l2020kZáverečnému účtu Mesta Trnavy
za rck 2019 zo dňa28.4.2020 bol schválený prídel do rezervného fondu z výsledku
hospodárenia mesta zarok20l9 vo výške 6 489 96J,J6 eur.

o pouŽití ľezervného fondu v súlade s $ 15 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samospľávy a o Zmene a doplnení niektoých zákonov rozhoduje mestské
zastupiteľstvo. Vzmysle $ 36 ods. 2 zákonač,.6112020 Z. z. oniekÍorých mimoriadnych
opatľeniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nitkazlivej l'udskej choľoby
COVID-19 môŽe obec počas obdobia pandémie aŽ ďo 3I.I2.202I ĺa základe rozhodnutia
zastupiteľstva použiť na úhľadu bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnavy rozhodlo o použití rezervného fondu pľostredníctvom
rozpočtu mesta na ľok 2020 uzneseniami:
o č.27312019 z 3.I2.20I9 k ľozpočtu mesta Trnavy na rok 2020,
. č,.365/2020 z28.4'2020kZáverečnému účtu mesta Trnavy zarok2Dl9,
C č. 367 12020 z 28.4.2020 k 1 . aktuali zácit rozpočtu mesta Trnavy na rok 2020,
o č.36812020 z28.4.2020 knávľhu na zmenu účelu využítia vytažku zptedaja objektu

na Ulici Kollárova č.24 v Tľnave,
o č.42I/2020 z30.6.2020 k 2. aktualizáciirozpočtu mesta Trnavy na rok 2020,
o č.45912020 z29.9'2020 k 3. aktualizäciirozpočtu mesta Tmavy na rok 2020, vyhodnoteniu

plnenia ľozpočtu za 1. polrok a monitorovacej správe za I. polľok.

V ľozpočte na rok 2020 bolo prostľedníctvom príjmových finančných opeľácií
schválené použitie prostľiedkov rezervného fondu vo výške 2 555 868 eur, z toho na úhradu
splátok istín vo výške 2 546 733 eur a na ťtnancovanie kapitálových výdavkov Zariadenia
pre seniorov v Trnave (nákup práčky) vo výške 9 135 eur.
Uznesením MZ kzáverečnému účtu za rok 2019 bolo schválené použitie prostriedkov
rezervného fondu vo výške I828]45eur naťtnancovanie kapitálových výdavkov
pokľačujúcich zľoku 2019. V 1. aktualizácĹi rozpočtu na rok 2020 bolo schválené použitie
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rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov vo výške 2 2I0 350 eur' Uznesením
k návrhu na zmenu účelu vyllžitia výažku zpredaja objektu na Ulici Kollárova č.24 v Trnave
bolo schválené použitie rezervného fondu na financovaniebežných a kapitálových výdavkov
vo výške 740 000 eur. V 2. aktua|izácli rozpočtu na rok 2020 bolo schválené použitie
ľezervného fondu na financovaniebežných akapitálových výdavkov vo výške 2024735 eur.
V 3. aktualizác1i rozpočtu na rok 2020 bo|o schválené znížeĺie pouŽitia rezervného fondu
o 139 538 eur na ĺtnancovanie kapitálových výdavkov.

Celkovo bolo mestským zastupiteľstvom schválené pouŽitie prostriedkov rezervného fondu
vo výške 9 220 160 eur. V skutočnosti boli v roku 2020 použité pľostľiedky ľezeľvného fondu
vo výške 6 L64 728,04 eulr) ztoho na financovaniebežných výdavkov vo výške l43 625,22 eur,
na financovanie kapitálových výdavkov vo výške 3 5ll 896,38 eur a na financovanie splátok
istín úverov vo výške 2 509 206,44 eur.

Prostriedky rezeľvného fondu boli v rohl2)2}použite na účel a do výšky schválenej mestským
zastupiteľstvom nasledovne :

BeŽné výdavky z rozpočtu mesta Tľnavy na ľok 2020, na Íinancovanie ktorých boli
použité prostľiedky ľezeľvného fondu

Kapitálové výdavky z rozpočtu mesta Trnavy na ľok 2020, na financovanie ktoľých boli
použité pľostľiedky ľezervného fondu

číslo akcie názov akcie
suma v euľách

schválená
vMZ

skutočne
použitá

1547

0r 6261

02 6261

03 626r

04 626r

05 6261

06 626r

r7 00 6261

19 00 6261

Inteligentné riadenia dopravy - Smart
kaľanténne zariadenie
karanténne zariaďenie - pľíspevok pre Správu kulturnych a
športových zariadeni mesta Trnava
príspevok pre Správu kulturnych a športových zariaďení mesta
Trnava (pľíspevok na krytie výdavkov súvisiacich s Covid-19)
príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti (príspevok na
krytie výdavkov súvisiacich s Covid-19)
výdavky súvisiace s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2
(spôsobujúci chorobu Covid_ 1 9)
výdavky zo zdrojov mesta pre Zariadenie pre seniorov v Trnave
(príspevok na krytie výdavkov súvisiacich s'Covid-19)
hygienické a čistiace prostriedky (na krytie výdavkov súvisiacich
s Covid-19)
qýdavky súvisiace s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2
(spôsobuiúci choľobu Covid-19)

30 000

10 000

20 000

37 000

50 000

69 00s

30 000

30 000

20 000

27 000,00

665,4r

5 913,67

19 ''135,26

50 000,00

0,00

30 000,00

0,00

10 310,88

SPOLU 296 005 r43 625,22

číslo akcie názov investičnej akcie
suma v eurách

schválená
vMZ

skutočne
použitá

0315,0316

1314

rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov - rea|izácia

ľekonštrukcia miestnej komunikácie Kukučínova ulica -

realizácia + proiektová dokumentácia

103',7 7r8

424 938

855 931,53

421570,29
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číslo akcie názov investičnej akcie
suma v eurách

schválená
vMZ

skutočne
použitá

I s01

1529

1469

1 s60

r464

r3'79

1405

6218

r427

6098

I 5s9

1 558

15 l3

1 500

1 555

I 530

153 1

ts32

rekonštrukcia miestnej komunikácie a vybudovanie cestičky pre
cyklistov Botanická ulica a ovocná ulica - projektová
dokumentácia
okruŽná kriŽovatka Bratislavská - Coburgova - projektová
dokumentácia
prepojovacia komunikácia J. G. Tajovského smer oC Max -

proj ektová dokumentácia
lávka pre peších a cyklistov pri ZŠ s MŠ Modranka _ projektová
dokumentácia
chodník k divadlu DISK - Kopánka - projektová dokumentácia +

reatizäcia
parkovisko pred Pavilónom chiruľgických disciplín FN Trnava -
proj ektová dokumentácia
trvalé dopravné značenie na sídlisku Ľ. Podjavoľinskej -
rea|izácia
parkovisko pred Mestským zimným štadiónom

vybudovanie parkovacích miest na sídlisku Hlboká
Parkovací dom Na hlinách v Trnave - architektonická súťaž

odvodnenie parkoviska na Kamennej ceste

parkovisko Ulica generá|a Goliáľra 12

parkovisko Ulica geneľŕia GoIiána 28-42

parkovisko Neľudova ulica 4-5

nákup paľkovacích automatov
obchvat časť Suchovská - Trstínska - DUR SZ - projektová
dokumentácia
dopravné prepojenie ciest I/61 , ill502 a MK Rekre aéná -

proj ektová dokumentácia
vybudovanie autobusovej stanice a parkoviska pred Železničnou
stanicou
Inteligentné riadenia dopravy - Smart

udrŽateľnej mobility kajského mesta Trnava a jeho
Itzemta

parkovací dom pre bicykle pri železničnej stanici

Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Pamá -

Vybudovanie multifunkčnej zóny Tľnava - Medziháj
ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

bytový dom na Tamaškovičovej ulici
obytný súbor Čajkovského - projektová dokumentácia

detské ihrisko Zelenečská 99-105 -realizácia
park Pri kalvárii - prezentácia archeologických nálezov -
proj ektová dokumentácia
Kamenný mlyn - vyhliadková veža - projektová dokumentácia

Kamenný mlyn - revita|izáciauzemia - pľojektová dokumentácia

ybudovanie cyklotrasy Saleziánska ulica v meste Trnava
ybudovanie cyklotrasy Špačinská cesta v meste Trnava
ybudovanie cyklotľasy Bučianska ulica v meste Trnava

30 000

t5 960

30 000

5 000

10 680

28 272

l'77 000

I 50 000

10 000

8 000

9 440

2 931

2 558

2 129

200 000

10 000

40 000

35 000

50 000

126 870

tt'l 468

85 000

24 338

89 993

67 760

117 938

40 000

2 000

20 000

s0 000

t'7 544

40 000

0,00

3 456,00

0,00

99 750,96

85 577,75

0,00

8 000,00

3 360,00

3,20

5',7,r0

66,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 040,00

0,00

0,00

92 400,00

rr7 466,20

36 816,00

19 198,48

72 490,38

0,00

'75 557,33

1 490,00

0,00

17 950,80

0,00

2 520,00

0,00
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číslo akcie názov investičnej akcie
suma v eurách

schválená
VMZ

skutočne
použitál

r46t
1493

1 556

4000

1552

1430

07 626r

0635, 0636

1509

17 00 0000

19 00 0000
ts46
15s 1

úpľava povodia Tľnávky - hate - projektová dokumentácia

Mokĺaď Zeleneč - projektová dokumentácia

prvky USES v krajine - projektová dokumentácia

Humanizácia obytného priestoru Zŕúvor - dvoľ č. 1
polopodzemné kontajnery

ľozšírenie skládky tuhého komunálneho odpadu

Zariadenie pre senioľov v Tmave - nákup práčky

Zariadenie pre seniorov v Trnave - rekonštrukcia izieb a kúpeľní
ZŠ s MŠ Námestie SUT - rekonštrukcia školského areálu -

projektová dokumentácia
športové haly _ projektová dokumentácia
obnova mestského opevnenia v Tľnave - úsek sevemej vetvy pri
SV nároŽnej veži
príspevok pre Správu majetku mesta Trnava, p. o. (pľíspevok na
kľytie výdavkov súvisiacich s Covid-19)
Maj etkovoprávne usporiadanie a odkupovanie maj etku
Rekonštrukcia priestorov v objektoch Trojičné námestie 11 a
Hlavná 5 - rcalizácia + projektová dokumentácia
úŽitkové motorové vozidlo
ručné analyzátory dychu
priprava projektov - PUMPTRACK - L. v. Beethovena

príprava projektov - Kompostáreň
priprava pľojektov

30 000

30 000

10 000

22 840

770 373

35 000

9 l3s
85 201

26 840

30 000

5t 989

13 000

I 541 507

538 000

30 000

s 000
10 581

24 259
35 160

0,00

0,00

0,00

20 223,52

260 835,82

898,30

8121,60

0,00

2 290,00

0,00

27 45',7,63

12 846,2r

727 593,98

537 818,50

27 990,00

4 819,09

7 051,20

24 258,92

0,00

SPOLU 6377 422 3 511 896,38

počiatočný stav fondu k 1.1.2020

tvoľba fondu:
o prídel z výsledku hospodárenia2019
použitie fondu:
. úhrada bežných výdavkov zrozpočtl2\2)
. úhrada kapitálových výdavkov ztozpočtu2020
o úhrada splátok istín úverov zrozpočtu2020
zostatok fondu k 31.12.2020

6 589 187,28

6 489 967,76

r43 625,22
3 511896,38
2 509 206,44
6 9r4 427,00

Zfinančných pľostľiedkov zostávajúcich vrezervnom fonde k3I.I2.2020 je časť vo výške
6 I92 164 eur schválená uznesením MZ č. 50112020 zo dňra 3.II.2020 na použitie v rozpočte
na rok 202I, a to vo výške 2 416 949 eur na financovanie splátok istín úverov a vo výške
3 775 2I5 eur na ťlnancovanie kapitálových výdavkov.

V návrhu uznesenia Mzkzávereénému účtu zarok2020 je navrhovaný prídel do rezervného
fondu z výsledku hospodárenia zarok2020 vo výške I0 041 3Il,34 eur. Zároveň je v návľhu
uznesenia MZ kzáverečnému účtu za rok 2020 navthované použitie rezervného fondu
v rozpočte 202I na kapitálové výdavky na investície neukončené v roktl 2020 vo výške
811 900 eur.
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Disponibilný zostatok rezervného fondu na použitie je potom 9 957 6]4,34 eur, ztoho je
z tý chto pro striedko v v iazaná suma :

. vo výške I99 393,03 eur zostatok nepoužitých kapitálových pľíjmov zpredaja pozemku
spoločnosti AQUA-RELAX' S r. o. na preinvestovanie v lokalite športového areálu Slávia.
V roku 2020 kupujíci zaplatll splátku kúpnej ceny vo výške 59 855,03 eur. Finančné
prostľiedky neboli použité na daný účel a budú v rámci uznesenia MZ k záverečnému účtu
mesta zarok2020 pridelené do rezervného fondu s účelovým určením na použitie v zmysle
uznesenia MZ č. I25l20I5'

. vo výške I2I9 456,4I euľ zostatok vlazaných prostriedkov uznesením MZ č. 36812020
na financovanie sociálnych projektov - ,,Projekt Coburgova" vo výške 868 I29,4I eur
a ,,Projekt Čulenova" vo výške 35I 32],00 eur.

Investičné akcie reallzované v roku 2020

t:
1. , , ''
t,..
i".-:' :'

ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Vybudovanie cyklotľasy Spartakovská ulica
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Automatický parkovací dom pre bicykle Parkovisko pred Mestským zimným štadiónom

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Kukučínova

': '.1 
.:;']'É_l|:j:}i

Vybudovanie cyklotľasy Špačinská cesta
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Fond rozvoja bývania
Fond rozvojabývaniaje účelovým fondom mesta' Zprostriedkov ktorého mesto financovalo
najmä obnovu a rozvoj byového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry. Zdrojom fondu
rozvoja bývania boli predovšetkým f,rnančné prostľiedky zpredaja obecných bytov vrátane
súvisiacich pozemkov. V súvislosti so zavedením akruálneho účtovníctva vo veľejnej spľáve
od1.1.2008 bol novelizovaný aj zákon l82/I993 Zb. o vlastníctve bytov anebytových
pľiestoľov v $ 30, ktorým sa finančné prostriedky ziskané pľedajom bytov stávajú príjmom
rozpočtu obce a nepouŽité pľostriedky prljaté do konca kalendárneho roka sú zdrojom fondu
ľozvoja bývania. Dovtedy platná legislatíva smerovala finančné pľostriedky zpredaja býov
priamo do fondu rozvoja bývania. Zostatok prostriedkov fondu rozvoja bývania bol použitý
na Íinancovanie kapitálových výdavkov v roku 20t0.
Finančné prostriedky ziskané v roku 2020 z predaja býov a domov, vľátane spoluvlastníckych
podielov na pozemkoch pod býovými domami, boli vo výške 1029,04 eur a sú uvedené
v príjmoch zptedaja majetku (II. 5 Výnosy z majetku mesta). PouŽité boli v ľoku 2020
na f,tnancovanie nasledovných kapitálových výdavkov:

Kapitálové výdavky z rozpočtu mesta Tľnavy na rok 2020, na financovanie ktorých boli
použité pľíjmy z pľedaja bytov

číslo
akcie

názov investičnej akcie
suma v
eurách

151 1 parkovisko okruŽná úica 7 -9 a autobusov á zastávka r 029,04

SPOLU ĺ 029,04

Fond združených pľostľiedkov
Fond bol zriadený za účelom zabezpečenia finančných pľostriedkov na uskutočňovanie
spoločných investičných a neinvestičných akcií mesta a právnických a fyzických osôb.
Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstvač,.88312018 bola uzatvorcnázmluva o zdruŽeni
č. 45Il20I8 a dodatok č. 1 k zmluve o združení medzi Mestom Trnava, Správou kultúrnych
a športových zariadení mesta Trnava a FC Spartak, a. s., v ktorej je dohodnuté použitie
poskýnutých finančných pľostľiedkov na investičné akcie mesta.
V ľoku 2020 bo|i prostriedky fondu vo výške 68 458,64 euľ použité na financovanie
nasledovných investičných akcií v areáli AŠK Slávia:

Kapitálové výdavky z rozpočtu mesta Tľnavy na rok 2020, na financovanie ktoľých boli
p o užité p ľostľied ky fon du zdr uŽený ch p ľostľied kov

číslo
akcie

názov investičnej akcie
suma v
eurách

09 1354

10 1354

rt 1354

akumulačná nádrž a čerpacia stanica pre futbalové ihrisko s umelou trávou
I.

futbalové ihrisko s umelou trávou II - projektová dokumentácia

bežecká dráha200 m

59112,64

3 546,00

5 800,00

SPOLU 68 458'ó4

počiatočný stav fondu v ľoku 2020
použitie fondu
zostatok fondu k 31.12.2020

108 352,89

68 458,64

39 894,25
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Fond Zdravé Mesto
Uznesením MZ č' 5l8l200I bolo schválene zriadenie ,,Fondu Zdrave mesto" súčasne
sozásadami jeho tvorby apoužitia. Účelom zriadenia fondu bolo zabezpečenie finančných
prostriedkov narealizáciu ',Plánu zdravia mesta Tľĺrava'o, projektu ,,Zdravé mesto Tmavaoo
a aktivity s tým súvisiace.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava uznesením č. 36612020 zo dňa 28.4.2020 schválilo
aktualizáciuZäsad tvoľby apoužitia fondu Zdravé mesto vzhľadom na mimoriadnu situáciu
vzmysle $ 3 zákona č.42lI994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva vyhlásenej nainemi
Slovenskej republiky.

Prostriedky fondu boli použité na výdavky v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou
v zmysle zákona č. 42ll994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva na zabránenie pôsobenia
následkov mimoriadnej udalosti na život alebo zďravie; výdavky vynaložené na opatrenia
na záchranu Života, zdravia, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné
na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

počiatočný stav fondu k1'.t.2020
použitie fondu
zostatok fondu k 31.12.2020

počiatočný stav fondu k1.1.2020
zostatok fondu k 3I.12.2020

Fond odmien
Uznesením MZ č.295l2OO4 bol zľiadený Fond odmien a zásady jeho tvorby apouŽitia. Účelom
vývorenia fondu bolo zabezpečenie finančných prostľiedkov na odmeňovanie zamestnancov
v súvislosti so spracovávanimarealizáciouprojektov financovanýchzpredvstupových fondov
EU, štrukturálnych fondov EU, od ďalších donorov a z vlastých zdrojov mesta Trnavy. V roku
2020 neboli prostriedky fondu pouŽité.

11007,07
11007,07

0,00

'1.40,36

140,36

Fond poplatku zarozvoj
Fond poplatku zarozvoj je peŤnžný fond mesta, zriadenie ktorého umožňuje $ 7 ods. 6 Zákona
č). 369/90 Zb. o obecnom zriadeniv zneninoviel a $ 15 Zákonač.58312004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v zneni noviel. Účelom vývoľenia fondu poplatku za rozvoj
je zhromaŽdenie výnosov z poplatku za rozvoj na vyrovnanie časového nesúladu medzi
vybranými príjmami z poplatku zarczvoj apoužitými výdavkami v rámci ľozpočtového ľoka.
Fond poplatkls zarczvoj bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č' 87l20l9
230.4.2019.

Miestny poplatok za rczvoj je vyrubovaný na základe zäkona č. 441l20I5 Z. z. o miestnom
poplatku zarozvoj a o zmene a doplnení niektoých zákonov a v zmysle VZN č. 530
schváleného 3.l2.20I9' Vroku 2020 poplatníci uhradili 207935,07 eur z celkového
vyrubeného poplatku vo výške 250 884,70 eur.

Podrobný rozpis výnosu miestneho poplatku za rozvoj v ľoku 2020 najednotlivé časti mesta
Trnavy:

v eurách

r';ýnos miestneho poplatku za rozvoj 207 935,07

Tľnava - stred 24 684.90

55



w
@ r^rouo

Trnava - západ 93 033,7t
Trnava - Seveľ 27 922.47
Trnava - východ t 1 068,40

Trnava-iuh+Modranka 51 225,65

o použití fondu poplatku za rczvoj v súlade s $ 15 ods. 2 zákona č. 58312004 Z. z,
o ľozpočtov,ých pľavidlách územnej samosprávy a o Zmene a doplnení niektorych zákonov
rozhoduj e mestské zastupiteľstvo.
Mestské zastupiteľstvo mesta Tmavy rozhodlo o použití rezeľvného fondu prostredníctvom
ľozpočtu mesta na ľok 2020 uzneseniami MZ číslo:
o 27312019 z3.12.2019 k rozpočtu mesta Trnavy na ľok 2020,
o 36512020 z28.4.2020kZáverečnému účtu mesta Trnavy zarokz}Ig,
o 36712020 z28.4.2020 k 1. aktuallzácii ľozpočtu mesta Trnavy na ľok 2020,
o 42Í12020 z30.6.2020k2. aktua|izácii rozpočtu mesta Tmavy na rok 2020,
o 459/2020 z29.9.2020 k3. aktualizác1i rozpočtu mesta Tmavy na rok 2020, vyhodnoteniu

plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacej spľáve za I. polrok.

Prostriedky fondu poplatku za rczvoj boli v rolal2020 použité na účel a do výšky schválenej
mestským zastupiteľstvom nasledovne:

I(apitálové výdavky z rozpočtlu mesta Tľnavy na rok 2020, na financovanie ktorých boli
použité pľostľiedky fondu poplatku za rozvoj

číslo
akcie

názov investičnej akcie
suma v
eurách

1493

42s1

1 550

výstavba polopodzemných kontajnerov
ZŠ s MŠ Vančurova - rekonštrukcia strechy + statika na budove MŠ
Naľcisova
ZŠ s MŠ Goľkého 2l - rekonštrukcia stľechy na budove MŠ Jirásková 25

221 000,00

70 57r,20

I7 547,00

SPOLU 309 118,20

v eurách

90 402,05počiatočný stav fondu k 1.1.2020
tvorba fondu:
priďel z výsledku hospodáreni a 20 19

použitie fondu
zostatok fondu k 31.12.2020

356 444,24
309 118,20

137 728,09

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 50112020 zo dňa 3.11.2020 bolo schválené pouŽitie
fondu poplatku za rczvoj v rozpočte na rok 202l vo výške 80 000 eur na financovanie
kapitálových výdavkov na výstavbu polopodzemných kontajnerov.

Vnávrhu uznesenia MZ kzáverečnému účtu za rok 2020 je navrhovaný nepouŽitý výnos
miestneho poplatku za rozvoj vo výške 207 935,07 eur prideliť do fondu poplatku za rozvoj
mesta Tmavy.

Fond prevádzkyo údľžby a opráv bytových budov s nájomnými bytmi obstaľaných
z dotácie na rozvoj bývania
Uznesením MZ č). Í80l20I9 zo dÍla I7.9.2019 bol schválený Fond prevádzky, tdrŽby a opráv
býových budov s nájomnými bými obstaľaných z dotácie na rozvoj b;ývania v zmysle $ 11
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ods.4 písm' a)zákonač.36911990Zb. o obecnom Zriadeniv zneníneskoršíchpredpisov a $ 18

ods. 3 zákona č. 44312010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v zneni
neskorších predpisov.

V rozpočte na ľok 2020bolo uznesením MZ č.27312019 zo dňa3.l2.20I9 schválené použitie
prostriedkov fondu vo výške 59 292 e|)r, z toho pre Stľedisko sociálnej starostlivosti Trnava
vo výške 8 202 eur a pre STEFE Trnava, s.r.o. vo výške 51 090 eur.

Pľostriedky fondu prevádzky,íďržby a opráv býových budov s nájomnými bými obstaraných
z dotácie narozvoj bývania boli v roku 2020 použité v zmysle schválených zásad pre tvorbu
apoužitie fondu:

v eurách

číslo akcie
tvoľba
fondu

pouŽitie
fondu

zostatok
fondu

Stľedisko sociálnei staľostlivosti Tľnava 8 202,00 8 202,00 0,00

Veterná l8 C-F (60 b.i.) 08 00 624s 8 202,00 8 202,00 0,00

STEFE Tľnava. s.r.o. s1 089.68 24 826,47 26 263.21

Fľantiškánska 3 (z0 b j,)
Františkánska2a (0 b j.)
Clementisa 72-83 (98 b j.)
Tajovského 20_21 (88 bj.)

Coburgova 60 A-C Q4b.i.)

r5 00 6258

t5 00 6257

t5 00 6256

15 00 6255

t5 00 6245

3 753,23

7 319,68

20'771,27

15 357,48

3 888.02

725,87

I 747,11

l0 672,56

9 06r,52

2 619"4r

3 027,36

5 5'72,5'.7

10 098,71

6 295,96

r 268.61

SPOLU 59 291.68 33 028.47 26263.21

počiatočný stav fondu kI.l.2020
použitie fondu
zostatok fondu k 31.12.2020

v eurách

59 291,68
33 028,47

26 263,21

Uznesením Mestského ZastupiteľStva č. 50112020 zo dŤ:'a3.II.2020 bolo schválené pouŽitie
fondu prevádzky,ídržby a opľáV býových budov v rozpočte na ľok 202I vo výške 59 292 euĺ.
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Zdĺoje v ľoku 2020 v eurách
Pŕĺimové Íinančné

operácie

Kapitálov€ pÍĺjmY
2 531

pn my
65 846 008

Podiel zdrojov v roku 2020
PÍÚmové finaôčné

opeĺácie
15%

(apitálové pÍiJmy
3%

(apitálové

13%

pĺl'my
82%

Podiel použitia zdrojov v roku 2020
Výdavkové íinančné

operacre

Bežné výdavky

Použitie zdrojov v roku 2020 v eurách

Kapitálové
ui davky; 8 281 457

Výdavkové
finančné operácie;

2867844

BeŽné u/davky;
55 697 294
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Zdroje a pouŽitie zdrojov v rokoch 2013 -2020
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Zdroje v rokoch 2013 -2O2O

o\

70 000 000

60 000 000

s0 000 000

40 000 000

30 000 000

20 000 000

10 000 000

v euráďl

_Be'né rÍíjry
_Kapiláové pííiŤ''

0

Spolu
2013 -2@'0

/ĺm 556 í79

14 148 611

52 ď/8 659

/ĺ75 383 449

?íJ20

65 886 m8

2531 756

12 160 mB

80 578 462

20í9

60 123 085

1 650 í/3
9 482 3S4

71 2ft052

2018

55 463 795

973 380

6 368 759

e $5934

2017

52 193 163
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8799 237

61 327 241
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3 353 168

53 2/|il í82

m15
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598 394

4 053 844
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2014
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2013

40944 119
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Použitie zdrojov v rokoch 2013- 2020
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Spolu

20't3 -2020

353 9{t7 555

61 60'ĺ 777

1762 291

423 138 623

2020

55 6!7 294

I 281 457

2 861 844

66 840 595

2019

52 35-/ 867

902É812

2 375 069

63 762 748

2018

47 251 608

7 508 058

2206042

56 965 708

zJ17

44 554746

9 063 844

2092703

55711293

2016

41 733 518

3 459 681

1 839 185

47 0323A

2Ú15

38 502 669

3 939 657

ĺ saa ĺzgi 1 836027

44278353

2011

38 1 37 986

5 531 382

'ĺ5 602 541

2013

35 671 867

4 790 886

2482248

42945 00,1

BeŽné v davky

KaÉtáĺo/é V davlry

V davkovéíinančné operácie

SPOLU

firen čné



Štruktura zdrojov V rokoch 2013 - 2020

o\
NJ

v eurách
Spolu

20't3 -2020

327 838298

I 373 498

vusĺľĺÉpniwy 33 696 988 35 968 í86 36 335 553 40 782 625 42 883 96/ĺ 46 271 301 'ĺ8 885 888 s1 387 288 336 2ĺí 796

12 844 907

5775 113

CUDZIE ZDROJE NEMVRATNE (grantY) 3 562 336 2 239 354 í í63 023 1 278 301 í 170 080 1 271 380 2746 5 185 756 18 620 020

67 872974

0

TRANSFERY ľĺn PRB.IESB*ľ vÝxoľ ŠĺÁĺľg spRÁvv 6 538 776 6 893 í78 7 260781 7 829 088 I 473 960 8 891 /ĺ9í ĺ0 í4o 980 1184r'.720 67 872971

Prijmy beŽné 40 944 1ĺ9 a1 614 184 44 í60 963 48 170 862 52 í93 ĺ63 55 463 795 60 123 085 65 886 008 408 556 í79

14 í'l8 6ĺ1

Priimy spolu /!it 798 í00 45 ĺ00 7ĺ8 1/759 357 49 890 52 528 004 56 437 ĺ75 6ĺ 773 658 68 4'.t7 122701790

52 678 659
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Vývoj vlastných príjmov v rokoch 20í3 -2020
l}J!.íni piFyb€žn. lYla{ne Fĺ'ny kaFlál@d
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Vývoj transferov na prenesený výkon štátnei správy v rokoch
2013 - 2020
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Výdavky po programoch bez grantov a prenesených kompetenciív rokoch 20í6 -2020 v eurách

Podiel programov - rozpočet 2020
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r i.)podiel v

2020

skutočnosť
Ď'p Program

skUtočnost' podiel v % skutočnosť
podiel v

o/o
skutočnosť

podiel v
o/o skutočnosť

podiel v
o/o

I
2
3
4
5
6
7
I
9
10
11

12
13

14

'ĺ5

16

17
18

19
20
21

Doprava
ŽiVotné prost edie
odpadové hospodárstvo
Byto€ Výstavba
Verejné osvetlenie
Uličný mobiliár
sluäy
sociálna starostliVost'
Školsfuo a wdeláwcí systém
MládeŽ a šport
KultÚra
Vz'ahy s Verejnosťou
Bezpečrcstný seruis
lnformačný a komunikačný
systém
spráVa majetku a práWy
seMs
Ľudské zdroje
spráVa úÍadu a prevádzka
budov
l\i1estský g rantovi' program
|vlestská pol'lcia

Podpora MaSP
Ac]minisÍretíVe

1 602 890
3 807 867

3 810 044
1 991 140
3 038 560

0
972273
158311

I 249 790
3106213

10 024 957
1 936 556

766 1 60
347 187
38 869

309 356
53 334

1 483 122
562622
444 141

647 688

10,480/o

5,480/o

8,360/o

0,00%
2,670/o

o,44!o
3,44%o

8,54%
27,580/o

5,330/0

2,'l 10/o

0,95%
0,110/o

4,410/o

10,470/o

0,85%
0,'150/o

4,08%
1 ,550/o
1 230/"

1.780/.

1 915666
4 182 574

6 385 688
2 419 047
3 928 041

0
869 447
129 549

1 267 038
2 879 328

10140209
2 606 427
'í 'í 78 300

477 885
29 845

323 476
23200

1 641 921
609 365
438 039

648 868

4,550/o

9,940/o

1 5,170/o

5,7 50/o

9,330/o

0,00%
2,070/o

0,31%
3,O10/o

6,840/o
24,O90/o

6,190/o

2,80%
1,',t4yo

0,070/o

1,54Vo

0,770/o

0,060/o

3,90%
1 ,450/o
1 040/"

2634 464
4 426 128

4 973 999
2 068 987
3 485 357

0

890 6'11
't 83 984

1 375 747
2743 265

11 336279
z ooc oóJ

9ô8 787
339 2'ĺ6
23 658

799 48'l

305 't38

25 700
1 652 833

661 935
540 417

11,8'lo/o

4,9'lo/o

8,280/o

0,000/o

2,'l2oÄ
0,44yo
3,27vo
6,52%

26,93vo
6,330/o

2,300/o

0,810/0

0,060/o

1,900/o

6,260/o

10,510/o

0,720/o

0,060/o

3,93%
1,57%
12Ao/"

3 216 998
14 310'ĺ30
3 560 793
1 159 885

373 1 35
28 031

9,710/o

3,7 50/o

7 ,450/o

0,000/o

2,100/o

0,38%
3,020/o

6,76%
30,09%

7,490/o

2,440/o

0,780/o

0,060/o

655i
oi

274i
24si
45e i

804 061 'l,690Á

3 544

3 190455
4 726 't01

362934
9 000

1 889 603
973 299
349 557

6,710/o

s,94yo

0,760/o

0,020/o

3,97o/o

2,05%
o a20/"

4617 667i
1 782 851i

999
179

't 436

4 372 863
1 523 493
4 659 824

0
915 318
1 93 823

'I 462 998
3 481 068

't3 898 817
2 594 850

905 492
227 273
217 030

876't57

371 605
0

1 979 606
458 522
353 598

2 5't5 473
4 822 418

9,54Yo
3,320/.

10,17%
0,00%
2,00%
0,420/o

3,190/o

7 ,600/o
30,33%
5,66%
1,98%
o,50vo
0,470/o

': ': ,'i4"/o

'i ĺ]1'á
3 7'-'/,,

lj ilO9lo

2 i9'.,io

A /1a%

3.13't,

?.'t .t10.to

5,20t'i,
2. ?,2-'.lc

() ôl,"/o

1,91% /ô,h

5,490/o
't0,520/0

0,81%
0,00%
4,32%
1,00%o

o 770/"

i'.4't"l
1t,) 2.8'.k

t). i 3./,,

0,06%
,1 44"/c
't .i2'k
! 03,%
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3. BILANCIA AKTÍV A PASÍV MESTA TRNAVY K3t.12.2020

V eurách

Komentár k vybraným poloŽkám bilancie aktív a pasív je súčasťou Správy a stave majetku
a záv äzkov mesta Tľnavy k 3 LI2.2020.

Strana aktív
Stav k 31.12.2020 Bezprostredne

predchádzajúce
účtovné obdobieBrutto Korekcia Netto

NeobeŽný majetok
1. Dlhodobý nehmotný majetok
2. Dlhodobý hmotný majetok
3. Dlhodobý finančný majetok

obeŽný majetok
1. Zásoby
2. ZÚčtownie medzi subjektmi lerej. správy
3. Pohl'adálky
4. Finančné Účty
5. Poskytnuté náwatné finančné ýpomoci

Časové rozlíšenie
1. Náklady budÚcich obdobĺ
2. Pr'|my budúcich období

261 048 519
1 249 421

240 595 201
19 203 897

76 689 937
't64 039

45741 145
I 101 769

21682984
0

279 774
138 789
140 985

94 151 310
I 246 261

92 905 049
0

2665811
0

0
2 665 811

0
0

0

0

0

166 897 209
3 160

147 690 152
19 203 897

74 024 126
164 039

45741 145
6 435 958

21682984
0

279 774
138 789
140 985

167 202 465
2 551

147 996 016
19 203 898

60 149 783
85 591

39 917 873
5 452 875

14 693 444
0

161 424
69 928
91 496

Majetok spolu 338 018 230 96817 121 241 201 109 227 513 672

Strana pasív
Stav

k
31.12.2020

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Vlaďné imanie
1' oceňowcie rozdiely
2' Výsledok hospodárenia
2.1. Nevysporiadaný ýsledok hospodárenia minulých rokov
2.2. Výsledok hospodárenia za účtowé obdobie

Záväzky
1. Rezeny
'1.1. ostatné rezerw
1.2. ostatné krátkodobé rezew
2. Zúčtownie medzi subjektmi rcrejnej spráW
3. Dlhodobé záväzky
4. Krátkodobe záuäzky
5. Bankore Úrcry a ýpomoci

časové rozlíšenie
1. Výdavky budúcich období
2' Výnosy budúcich obdobÍ

191 169772
í 340 530

189 829 242
181 862 136

7 967 106

24 568 703
3 455 778
3 382882

72896
732 874

4 178 312
5 166 030

1 1 035 709

25 462 634
1293

25 461 341

183 174 269
1 340 530

181 833 739
177 016 288

4 817 4s1

22 305 816
3 246 332
3 110 168

136 164
97 889

4 460 229
5 493 403
I 007 963

22 033 587

6427
22027 160

Vlastné imanie a záväzky spolu 241 201 109 227 513 672
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4. PREHĽAD o STAVE A vYVoJI DLHU MESTA TRNAVY

K31,.Í2.2020
Mesto Trnava v súlade s $ 17 zákona č. 58312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov môže
použivať na úhradu kapitálových výdavkov aj néxratne zdroje financovania s dodržaním
stanovených podmienok pľijímania náwatných zdrojov financovania a ich splácania podľa
ustanovení $ l7 ods. 6,J,8 tohto zákona, ato;
. celková suma dlhu nepľekľočí 60 % skutočných beŽných príjmov predchádzajúceho

rozpočtového roka a
. suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok

záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekľočí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka zĺížených
o pľostľiedky poskýnuté zrozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskýnuté
z Euľópskej únie a iné prostriedky zo zahraniéia, alebo prostriedky ziskané na základe
osobitného predpisu.

Do celkovej sumy dlhu pre používanie návratných zdrojov financovania podľa $ 17 ods. 8
sa nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu a z ixeru
poskýnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie obecných nájomných býov
vo výške splátokúveru, ktorých úhrada je zahrnutáv cene ročného nájomného,zäväzky zuveru
poskýnutého z Enviromentálneho ťondu, Fondu na podporu umenia, záväzky z návratných
zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných
progľamov Slovenskej republiky a Európskej únie v sume nenávratného finančného príspevku
poskytnutého na základe uzatvorenej zmluvy.

Mesto Trnava má k 3I.12.2020 záväzky z návratných zdrojov financovania, ktoré sa
do celkovej sumy dlhu nezapočitavajú, a to:
o úverY zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov vo výške

4 l40 200 euľ.

Posúdenie dodržania podmienok prijímania návratných zdľojov financovania a ich splácania
podľa ustanovení $ 17 ods. 6,7 a8 zŕtkonač. 58312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samospľávy Mestom Trnava k 3I.12.2020:

bežné príjmy zarok}}l9
celková suma bankových úverov k3lJ22020
% dlhu zbežných príjmov 2019
celková suma ľočných splátok náv t atný ch zdroj ov fi nancovani a k 3 1 . l 2.2020
celková suma úhrad v'ýnosov z návratný ch zdľoj ov fi nancovani a k 3 | .12.2020
7o splátok dlhu a úhľad ýnosov z ná*ratných zdľojov financovania
z bežný ch pľíj mov za rok 2019

60 123 085 eur
1 I 028 536 eur

19,34 o/"

2 509 206 eur
163237 eur

5'61oÁ

oproti predchádzajúcemu ľoku mesto Trnava zvýšilo posudzovanú úverovú zaťaŽenosť
v zmysle pľavidiel pouŽívania návratných zdrojov financovania - dlh z bežných príjmov
predchádzajúceho roka zo 16,22 yo na 18,34 oÁ a zvýšilo sumu splátok návratných zdrojov
financovania z 5,I8 Yo na 5,67 oÁ.
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Stav pľijatých úverov mesta Trnavy k3L.12.2020

bankové úvery
ľok

pľijatia
úveru

prijaty
úveľ

v eurách

ľok
splatnosti

úveľu

splácanie
úveru

zabez-
pečenie
úveru

stav úveľu
k31.72.2020

v euľách

V. etapa ýstavby skládky Ko (l0'
ll, 12. kazeta)

Špoľtor"ý aľeálSLAVIA
Rekonštrukcie MŠ a ZŠ
Rekonštrukcia MK Mikovíniho a
most
Rekonštrukcia školshých priestorov
(kuchýň ajedální)
Návratná fi nančná v5ipomoc

2020 l 462429 2027 ročne Žiaďne l 462429

807 222

nájomných bytov

MPaTP
investičné akcie mesta

kompenzáciu ýpadku dane
osôb v roku 2020mov

6862005

2006

2006

2009

2010

20r0
20rt
2012

2012

20r7

2017

2017

t 373 266

t 460 s32

3 452 168

3 319 000

638 000

2 000 000

252 800

730 294

2 926 t6s

900 000

l s00 000

I s00 000

2035

2021

2021

2024

2020

202s

2025

2022

2023

2022

2023

2022

2018 1 500 000 2028 kvartálne žiadĺe

žiadrĺe

žiadĺe
žiadne

žiadĺe
žiaďne

žíadĺe
žiadne

zmenka

zmenka

žiadĺe
Žiaďne

žiaďne

284 090

1 200 000

517 200

polročne

polročne

mesačne

mesacne

mesačne

mesačne

mesačne

mesačne

mesačne

mesacne

mesacne

mesacne

akcie mesta

akcie mesta

akcie mesta

skládky Ko 4.kazeta

MPaTP

MPaTP

4t 981

200 708

885 052

t8I 776

659 120

6t 352

59 526

481 448

2019 3 500 000 2027 kvartálne Žiadne 3 500

11 028 536bankové úvery k 3l'.12.2020

vládne podporné pľogľamy
SFRB

ľok
pľijatia
úveru

prijad
úver

v euľách

rok
splatnosti

úveľu

splácanie
úveľu

zabez-
pecenre
úveľu

stav úveru
k31.12.2020

v eurách

60 b. j. na Veternej ulici 2000 613 8ss 2030 mesacne nehnutel' 320',753

20 b' j. na Fľantiškánskej ulici 2002 318 131 2031 mesacne nehnuteľ 180 936

40 b. j. na Fľantiškánskej ulici 2004 966242 2034 mesacne nehnuteľ s04 664

98 b. j. na ulici Vl. Clementisa 2005 2 746 265 2035 mesacne nehnuteľ 1 465 r87

88 b. j. na Tajovského ulici 2006 2 40s 497 2036 mesacne nehnuteľ 1 3s4 081

24b. j. na Coburgovej ulici 2001 525 393 2037 mesacne nehnuteľ 3r4 519

vládne podpoľné pľogramy k 31.12.2020 4 ĺ40 200
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5. PoHĽADÁVKY MESTA TRNAVY K31.1,2.2020

Vúčtovnej evidencii Mesta Trnavy sú k3I.I2.2020 evidované pohl'adávky vo výške
9 101768,73 eur, ztoho sú pohl'adávky do lehoty splatnosti vo výške 5 057 832,75 eur
a pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 4 043 935,98 eur.
Zvykazovaných pohľadávok sú netto pohľadávky vo výške 3 2I3 628,26 euľ dlhodobého
charakteru, ktoré majú dohodnutú dobu splatnosti dlhšiu ako rok.
V medziľočnom poľovnaní vztástli pohľadávky mesta o 9]5 520,20 eur, väčší náľast je
vykazovaný u pohľadávok do lehoty splatnosti o 556 770,92 euľ, pohľadávky po lehote
splatnosti medziročne vzrástli o 418 749,28 eur.

v eur

Daňz majetku

o daň z nehnuteľností

Pohl'adóvky do
lehoty splatnosti

185 089,50

Preplatky

-24 405,88

-24 405,88

Pohl'addvky
po lehote
splatnosíi

2 564I77,52

t85 089,50 2 564 177,52

Z celkových pohľadávok za daíl z nehnuteľností po lehote splatnosti sú pohľadávky
v konkuľze, v ľeštruktuľalizácii a v likvidácii vo výške I 516 961,63 eur. Tieto pohľadávky
pľedstavujú 59,16 Y, z celkových pohľadávok po lehote splatnosti za daň z nehnutelhostí,
ktoré nie je možnevymáhať a mesto čaká na ukončenie procesu a jeho výsledok. Exekuciami
na účty dlžníkov a prostredníctvom súdneho exekútora sú vymáhané pohľadávky vo výške
207 29I,90 eur. Na pohľadávky vo výške 346 096,]8 euľ boli zas|ané výzvy na zaplatenie
nedoplatku. Správca dane pri vymáhaní nedoplatkov po lehote splatnosti bude postupovať
v zmysle daňového poriadku. V prvých mesiacoch roku202l bolo zpohľadávok uhľadených
243 735,39 e.uľ.

Miestne dane, poplatky a pokuty 166 393,66 -5 409,61 939 671,43

o daňzaužívanieverejnéhopľiestľanstva 123'00 -110'98 1143,13
Z ce|kových pohľadávok po lehote splatnosti sú vymáhané v exekučnom konaní pohľadávky
vo výške 27,54 eur.
o daň za psa 0,00 -2 568'52 26 09]'9]
Pohľadávky po lehote vo výške '7 542,02 euľ sú vymáhané exekučným konaním na ztážku
zpeiaŽneho ilčtu, zrážku zo mzdy azrážku zlných pľíjmov aostatné pohľadávky sú vymáhané
vý zv ami na zaplatenie nedoplatkov v zmysle daňového poľiadku.
. daň za ubytovanie 0,00 -2 620'92 24 039,82
Pohľadávky vo výške I389,96 eur sú prihlásené do konkurzu a vo výške 52,79 eur sú vymáhané
v exekučnom konaní.
o daň za nevýherné hľacie automaty 0 0 3 541,82
Pohľadávka vo výške 736,82 euľje vymáhaná v exekučnom konaní.
o poplatok za komunóĺny odpad a drobné stavebné 0,00 0,00 536 948,25

odpady
Pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 236 785,59 eur sú vymáhané v exekučnom konaní, ostatné
pohľadávky sú v súlade so smernicou na vymáhanie pohľadávok riešené foľmou výzvy, prípadne
predexekučnej výzvy.
o Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 0,00 - ]02,00 294,45
Pohľadávka vo výške 129,45 eurje uplatnená v konkurznom konaní.

69



w
@ r**ouo

Pohľadávky Pľeplatky
do lehoty
splatnosti

Pohl'udávky
po lehote
splatnosti

o finančnónahradazaýrub Stľomov 31 814,59 0,00 0,00
Finančná náhradazaýrub dľevín je ukladaná v rozhodnutí ešte pred vydaním územného ľozhodnutia
arealizáciavýrubujepodmienenáplatnýmstavebnýmpovolením. Celýprocesdopovinnostizaplatiť
finančnú náhľadu môŽe tľvať I až2 ĺoky.
o pokuý ] 200,00 -5,02 200 721,94
Z celkových pohľadávok po lehote splatnosti, sú vymáhané v exekučnom konaní vo výške
108 906'98 eur ' ostatné pohľadávky sú postupne pripravované na odsfupenie na exekučné konanie.
o odvod z hazardných hier 465,97 -1,83 45 275,47
Z celkových pohľadávok po lehote splatnosti sú v konkuĺze vo výške 2332,8'7 eur a pohľadávka
vo qýške 120,49 eur je vymáhaná v exekučnom konaní.
o dočasne paľkovanie na území mesta 37 624,31 0,00 0,00
Pohľadávky v lehote splatnosti sú za SMS parkovanie, evidované voči spoločnosti Mediatex s.r.o.
za mesiac november a december 2020. Finančné prostriedky boli v súlade s uzatvorenou zmluvou
prevedené na účet mesta v januári a vo februáľi20zI.
C poplatokza ľozvoj 95 165,79 -0,34 94 ]30,72
Pohľadávky v lehote splatnosti vo výške 74 844,30 eur sú v odvolacom konaní a na čiastku 20 32I,49
eur sú vydané splátkové kalendáre. Pohľadávky po lehote splatnosti budú vymáhane v zmysle
daňového poriadku.

zaniknuté dane
C daň z predaja alkoholiclqlch a tabakových ýrobkov 0,00 0,00 5 316,07
Pohľadávky vo výške 4 462,04 eur sú vymáhané v exekučnom konaní a vo výške 854,03 eur
je pohľadávka uplatnená v konkurze.
o daň z reklamy 0,00 0,00 1 435'03
Pohľadávka vo výške 69I,25 eur je vymáhaná vexekučnom konaní avo výške 743,78 ev
je pohľadávka uplatnená v likvidácii.
o daň zo vstupného 0,00 0,00 732,82
Pohľadávkaje vymáhaná v exekučnom konaní.

Pohl'addvky
v lehote

splatnosti

v eur
Pohl'addvky
po lehote
splatnosti

Pohl'adávky za majetok 637 099'22 273 316,27
v tom:
. nájomné za pozemlĺy a nebytové priestory spľavované mestom 0,00 55 643'00
Pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 8 617,15 euľ sú vymáhané v súdnom konaní, v exekučnom
konaní vo výške 6 783,83 eur' na pohľadávky vo výške 7 600,00 euľje vyhlásený konkurz, pohľadávka
vo výške 3 503,16 eurje prihlásená do dedičského konania, najednu vo výške 38I,44 eurje vydaný
platobný poukaz, ostatné staľšie pohľadávky ľieši právny odbor apohľadávky vzniknuté v roku 2020
sú vymáhané upomienkami'
o nájomné za byý anebytové priestory spravované spoločnosťou ]3705,80 207844,77

STEFE Trnava s r.o.
Pohľadávky po lehote splatnosti sú vymáhané v súdnom, v exekučnom a dedičskom konaní.
Vymáhanie pohľadávok v zmysle zmluvy o výkone správy zabezpečuje STEFE Tmava, s.ľ.o.

o za odpredaný majetok mesta 623 393,42 9 828'50
Pohľadávky po lehote splatnosti sú za odpredané byty vo výške 5 314,50 eur' vo výške
4 494,10 eur vymáhané v exekučnom konaní a ďalšie pľipľavované odborom pľávnym
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na súdne vymáhanie. A pohľadávka vo výške 4 5I4 eur Z kúpnej Zmluvy zapozemok odloŽená
kvôli CoVID 19, ktorá bola splatná 3I.12.2020. Táto bola uhradená I5.2.202I.

ostatné pohl'adávky 4 069 250,37 296 586,25
. poslĺytnuté preddavĺql 349,65 0

Pohľadávka bude zúčtovaná v roku 2021 (predplatné tlače 202l).
o odberatelia 0 0

Pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 3 134,80 eur sú vymáhané v exekučnom konaní a ostatné
sú riešené odb. právnym.
. služby za byý a nebytové priestoľy spravované 1 045 414,57 2B5 708,72

spoločnosťou STEFE Trnava s r.o.
Pohľadávky po lehote splatnosti za ĺezaplatené služby nájomníkmi v bytoch a nebýových
priestoroch sú vymáhané v súdnom konaní, v exekučnom konaní a uplatnené v dedičskom konaní.
Vymáhanie pohľadávok v zmysle zmluvy o výkone správy zabezpečuje pre mesto spoločnosť STEFE
Tmava, s. r.o.
o služby za nebytové priestory v objekte MPaTP 0 B 756,48
Pohľadávky po lehote splatnosti sú za poskytnuté služby v pľenajatých nebytových priestoroch
na Priemyselnej ul. 5. Pohľadávky vo vyške 8 66I,48 eur boli prihlásené do konkurzného konania,
ktoré bolo už ukončené. Tento zostatok už nebude uspokojený a bude musieť byť odpísaný.
Pohľadávka vo výške 95 euľ boli súdne trovy, ktoľé boli uhradené 12.2.202I.
o pohľadóvka voči zamestnancoyi 0,00 I l '78
pohľadávka zo zálohy na cestovné, vyľovnaná v pokladnici 3.2.2021
. školné 240,00 0
. vecné bremená 0,00 1 851,60
Pohľadávka zo zmluvy o zriadeni vecného bremena bola vyľovnaná
dŕn Í5.1.2021'
o Bikesharing-pohľadávĺql z aplikácie 0 169,80
Pohľadávky vznikli z apl.ikácie - doriešené budú po spustení
využivania bikesharingu v marci 2}2l(nutene ukončenie kvôli
COVID 19 v ľoku 2020)
. transíery-zúčtovanie so subjektomveľejnej správy 19 680,82 0
. pohľadá.vka K)RLEA INVEST,a.s. (neuhradený dobropis za el' 0 87,87

energiu z roku 2012,vymáhaný v konkurze)
o Finančné plnenie FCC Trnava-príjem zo skládĺĺy l22 799,84 0
. rekultivácia skládĺĺy odpadu 2 656 614,02 0
. zákonný poplatokzauloženie odpadu 160 547,91 0

o dobľopisy 58 293,22 0

o pľenójom mýtnej jednotlE 50,00 0

. pohľadávlcy voči poisťovniam (vyrovn. v januári2l2l) 5 260,34 0

Pohl'adávky celkom: 9 101 768'73 eur

Do lehotv: Preplatkv: Po lehote:
Pohl'adávky podl'a lehoty splatnosti spolu: s 057 832,75 -29 815,49 4 073 751,47
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6. SPRÁVA o sTAvE MAJETKU 
^ZAv^ZKov 

MESTA TRNAVY
K31.12.2020

6.1 Stav majetku a zá.ľäzkov mesta Trnavy, ľozpočtových a pľíspevkových organizácií
mesta

K 31. 12.2020 bola vykonaná inventarizácia majetku mesta Trnava v súlade so zákonom
č.43112002 Z. z. o účtovníctve v znení neskoľších predpisov a Zásadami hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zvereĺý
v platnom znení.

Na základe prikazných listov primátora mesta na vykonanie inventarizácie boli riaditeľmi
príspevkových arozpočtových organizácií mesta a vedúcimi jednotlivých odborov MsÚ
ustanovené čiastkové inventarizačné komisie, ktoré vykonali ýzickÚ a dokladovú
inv entar izáciu maj etku me sta.

Výstupné údaje vyplývajúce z vykonaných čiastkových inventaľlzácii boli zosumarizované
MsU _ odborom majetkovým.

Výsledky invenÍarizácie majetku evidovaného v účtovnej evidencii MsU boli porovnané
s údajmi finančného ľefeľátu odboru ekonomického.

Majetok vo vlastníctve mesta Tmava je v správe a v účtovnej evidencii mestského úradu
a me stom n iadený ch prí sp evkov ý ch a r o zp očtouých or ganizácii.

Rozdiel majetku a záväzkov mesta Tľnava k3I. 12.2020 je t9l932 124 eur.
Podľobné členenie majetku mesta podľa účtovných tried a skupín v členení podl'a
jednotlivých oľganizácií mesta je spracované v tab. č. 1'

Členenie hodnoý majetku podľa účtovných tried:
01 - dlhodobý nehmotný majetok
02 - dlhodobý hmotný majetok odpisovaný
03 - dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný
04 - obstaranie dlhodobého majetku
05 - poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok

06 - dlhodobý finančný majetok
07 - oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku
08 - oprávky k dlhodobému hmotnému majetku

09 - opravné poloŽky

1 285 093 euľ
240 368 584 eur

82 074 150 eur

6 631 471 eur

0 eur

19 203 897 eur

- I 218 822 eur

-134 319 289 eur

- 1 085 951 euľ

Dlhodobý neobežný majetok
Zásoby
Zúčtovanle medzi subjektmi verejnej správy
Pohľadávky
Finančné účty
opravné položky k obežnému majetku

212 885l'33 euľ
281 905 eur

45 741 145 euľ
+ 9 949 956 eur

24730 427 eur

- 3 281 743 eur

obežný majetok
Majetok
Záväzky
Časové rozlíšenie /výdavky + výnosy budúcich období/

77 421 689 eur
290747 677 eur

-'ĺ3 245 962 eur
- 25 569 591 eur

Rozdiel majetku a záväzkov

'72
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Záväzky pozostávajú predovšetkým zo záväzkov zďodávateľsko-odberateľských vzťahov,
zo záväzkov voči zamestnancom, voči inštitúciám sociálneho a zdravotného poistenia,
z nesplatených bankových úverov a neuhradených daní (daťr zo mzdy Zamestnancov).

V účtovnej evidencii MsU je vedený okľem majetku MsU aj majetok školských zariadeni
bezprávnej subjektivity (4 materské školy + 4 školské jedálne), Mestskej polície mesta Trnava.
V účtovnej evidencii MsU k 3I. 12.2020 je vedený aj majetok Mesta Trnava spravovaný
obchodnou spoločnosťou STEFE Trnava, s. r. o.

V tabul'ke č. 2 je spracovaný pľehl'ad majetku rozpočtových a príspevkových organizácii
delimitovaného v zmysle zákona č. 447l200l Z. z.ktoým sa mení a doplňa zákon Slovenskej
náľodnej ľady č. I38|I99I Zb. o majetlu obcí v zneni neskorších predpisov zverený základným
školám, základným umeleckým školám, Zariadeniu pre seniorov a Centru voľnóho času -
Kalokagatii, ktoré vedú samostatnú účtovnú evidenciu majetku.

Pľíľastky majetku mesta v ľoku 2020 vznikli kúpou do majetku, finančným ukončením,
darovaním a zaradeníminvestícií do majetku mesta napr:

o vybudovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií a parkovísk

- MK Kukučínova 860 660 eur

- MK pri Kalvárii 11 522 ew

- MK Horné bašty 94 999 eur

- MK Zópadnĺi + chodník 129 038 eur

- MK Mýtna + chodnílql 276 777 eur

- MK odbojóľska + chodníĺcy 167 873 eut

- MK Sĺovenská + chodnílĺy 97 808 euľ

- MK okružná + chodníĺĺy 70 334 eur

- MK Saleziónska chodník + cyklochodník 418 284 eur

- MK Bučianska chodník + cyklochodník 301 739 euľ

- Špačinskácesta parkoviská 2O252eur

- chodník Ulica Veterná 28 375 eur

o detské ihriská

- Zánor - dvor č. ] 171 058 eur

- Vodáľeň - dvor č. 2 3l5 672 eur

o ŠR Slevia _revita|izácia _ akumulačnánádrža čerpacia stanica
pre futbalové ihrisko č. l

o rozšírenie + oplotenie cintorína na Kamennej ceste

o pitná fontána na detskom ihrisku za datlovým úradom

o studňa + záv|ahový systém na Ulici Vladimíra Clementisa
o rekonštrukcia meštianskych domov Ulica Hlavná 5

Tľojičné námestie 11

o automatický parkovací dom pre bicykle (čiastočne financované z cuďzich zdrojov)

o stojiská polopodzemných kontajneľov

59 113 euľ

29 465 eur

26 336 eur

42 654 eur

469 389 eur

149 828 eur

647 ll5 eur

556 456 eur
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V priebehu rolil 2020 boli mestom Vykonané ľekonštrukčné práce na objektoch škôl

a školských zariadeni;

70 571 eur

Pľíľastky majetku mesta tvoľia aj investičné akcie vykonané spľávcovskými oľganizáciami:

Spľúva kultúrnvch a športový,ch zariadení

Kúpalisko Kamenný mlyn

- htmpa 18 130 eur

Špoľtový aľeál Slávia

- prípojka IS 18 139 eur

Stľ edis ko s o ciúlnei star o stliv o sti

Dom smútku Kamenná cesta

( investície prešli do majetku mesta na základe Dohody o urovnaní so spol. RIGSTAV s. r. o. )

- administratívna budova ľekonštrukcia + prístavba 34 116 eur

o atypický lexanový prístrešok 18 792 eur

o oplotenie objektu + brána 20 894 eur

o kameľ. systém, zabezpeč. systém 5 820 euľ

- Dom smútku - (mrež. dvere, bránka k vyk. systému' kov. koštrukcie ) 9 958 eur

Základná škola s materskou školou. Ulica Maxima Goľkého

- rekonštrukcia strechy MŠ Jiráskova 25

- úprava verejného pľiestranstva Ulica Ľaliová

Základná škola s mateľskou školou. Vančuľova

- zateplenie strešného plášťa MŠ Naľcisova 2

Denné centľum HLAVNA
- rekonštrukcianebytových priestorov

- protipožiarna stena a osadenie dverí

ZoS Hospodáľska

- humanizácia vonkajšieho areálu

43 310 eur

3 000 eur

89 976 eur

9 584 eur

26 388 eur

V roku 2020 mestu do majetku pribudli pozemky na základe kúprylch zmlúv : pozemky
v lokalite Štrt<y 1slo 000 eur - Kravský pasienok), pozemky v Zelenom páse (100 000 eur),

pozemkypriKamennej ceste(45 000 eur), zamenných zmlúv: narozšírenieskládky (500142
eur), cyklochodník Cukrová (45 000 eur) a delimitáciou
Majetok mesta ľozšíľilo aj prevzatie infraštruktúry
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OZKamenný mlyn 280 000 eur,OZ Kamenný mlyn I. etapa (263 000 eur), OZKamenný
mlyn I. etapa - západne pľepojenie (1 868 769 eur), oZKamenný mlyn IV. etapa (159 000

euľ), IBV Pekné pole (826 000 euľ), IBY Zatraťou etapa III/B (1 851 733) eur.

Ubytky hnutelhého a nehnutelhého majetku vznikli vyradením opotrebovaného

a nepoužitelhého majetku a odpľedajom pozemkov. V roku 2020 nastali aj výrazné presuny

majetku v súvislosti so vznikom novej pľíspevkovej organizácie mesta: Správa majetku mesta

p. o.

Do spľávy novovzniknutej organizácie boli zverené vybľané špoľtoviská (kupalisko
Castiglione, kupalisko Kamenný mlyn, špoľtová hala Družba' mestská plaváreň Zátvor,
Mestský zimný štadión a Mestský priemyselný a technologický park).

V roku 2020 pľedstavovali odpisy dlhodobého nehmotného majetku (01) v evidencii MsÚ,
ktorého obstarávacia cena bola 1 249 420,70 eura Sumu 1 580,98 euľa a k dlhodobému
hmotnému majetku (02) v obstaľávacej cene I57 0I1 354,90 euľa sumu 6 516 942r0'l. euľa.

Iĺventarizácia majetku a záväzkov za mesto Trnava bola spracovaná na základe pľedložených
inventarizačných správ jednotlivých odboľov MsÚ a organizácii, ktoré spravujú majetok
mesta.

V Tmave, 16' maľca 202l

Vypracoval: MsÚ, odbor majetkový, referát spnĺvy majetku mesta

In g. B I an ka Lukač ov ič ová

Ing. Emília Mackovĺi

Za správnosť zodpovedá: JUDr. Jana Tomašovičová, vedúca

\
ľrĺgi' ľiuor Pekarčík

I

predseda Usnednej inwfaľizačnej komisie
I

/t/l,'/ĺ
,-i,/\ \_,/
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6.2 Stav majetku a záryäzkov v rámci konsolidovaného celku

K 31. 12.2020 bola vykonaná inventarizácia majetku v súlade so zákonom č.43112002 Z. z.
o účtovníctve v zneni neskoľších pľedpisov.

Rozdiel majetku azáväzkov konsolidovaného celku mesta Trnava k3I. 12.2020 je
198 038 175 euľ.

Členenie hodnoý majetku podľa účtovných tľied:
01 - dlhodobý nehmotný majetok

02 - dlhodobý hmotný majetok odpisovaný
03 - dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný

04 - obstaranie dlhodobého majetku

05 - poskýnuté pľeddavky na dlhodobý majetok

06 - dlhodobý finančný majetok

07 - oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku

08 - oprávky k dlhodobému hmotnému majetku

09 - opravné položky

12 I52 eur

188 212 312 eur

6223 161 euľ

0 euľ

24 389 138 euľ

- 2 011 160 eur

-Í36 228 046 eur
- 1 158 103 eur

Dlhodobý neobežný majetok
Zásoby
Zičtov anie meďzi subj ektmi verej nej správy
Pohľadávky
Finančné účty
opravné položky k obežnému majetku

218 896 7ó3 euľ
281 905 eur

0 euľ
+ 9 970 577 eur

24 958 302 eur

- 3 281 743 ew
obežný majetok
Majetok
Záväz1q
Časové ľozlíšenie /výdavky + ýnosy budúcich období/

31 929 041 eur
251 105 5 14 eur
-27 580 866 euľ
- 25 486 473 eur

Rozdiel majetku a zá.ľäzkov 198 038 175 euľ
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Prehľad q šky majetku a záväzkov mesta Tľnava k 3Í. 12. 2020 lv eurách/

Názw tičtovnej triedy'
tictovĺlej skupŕny

a lÉtu

021

sÍrčet lnetlo/

Finančné

s čet/netto/

Tabul'ka č. 1

82 071 I

Zás

lvlestoTmala wátaĺpRo
a POmestom zriaden ch

1 285 093'í3

217 137 861,15

ĺ1 559 836'5ĺ

1n7 795,89

1 99í

435 5il'|,33

7 465 685./t3

240 368 58{'í6

81 710 229,87

363 920,33

0.00

6 537 /ĺ70.57

0,00

6 637 170,5'l

19 ä3 897'38

1 )74 a)1 71

í3/ĺ 319 289'{9

í 085 950.87

2í2 885 133'35
281 904.6/ĺ

15711 lUtI
9 9r9 956.38

24 730 426,81

3 281 7 13.1t

7'l 121689,17

440 854,09

290 7,ĺ7 676.61

73 2,ĺ5 961.9o

25 5,69 590,72

í9í 932 í2399

spÉva majetku
m esta, p. o.

271 53

20 390 637.39

2 779 870 16

26 216.00

0.00

135 375.39

7 832.48

23 339 93ĺ /2
0.00

0.00

0,00

0.0 0

34 599 92

0.00

3ll 59S92

0,00

271 53

13 ĺ96 /ĺ5506

0i0
10 178 076.28

0,00

000
85 0/ĺ3'77

92791Al

0,00

1n 838.21

3 62ĺ .17

ĺ0 359 535'66

ĺ0 345 29{'/t8

0p0

ll2'lia

Spáva kultrimych
a šp*ov ch

zariadenÍ

6 254'6ĺ
't7 192919.42

1 467 263.83

182 954.61

138 395.71

98 í 60.92

2 922 866.63

220Í'2 561,12

000

299 091.02

299 091,02

0.00

28 650.00

28 650.00

0,00

6 254,61

ĺ0 894,|56'7í

0.00

11 135 U5!3
1 007.2ĺ

0.00

13ĺ 092'50

/t30 0/ĺ6.02

82 493.90

179 651,83

61 5,88

11 916 ĺ 13.ĺ4

1ĺ 556 897.44

ĺ5 504.00

3l3 7ĺí'70

SEedbko
sociálÍEj

starGttvosti

21 95ĺ '06

11 202 151.35

233 4M29

204 836.72

000

95 288J8

000

1ĺ 735 6,80'4

913 832.1 1

19 405.40

933 2375ĺ
0.00

38 640 54

38 6405{

000

2 t 495r)6

6 232 69iĺJ7

38 MO5t

6 436 679.98

55 71252

0,00

4t1Ug23
133 252A8

'!t0 193,86

523 150.83

7 481.11

6 967 31222

6 673 8418.76

7 12939

286 33at7

zs, zus,
lGlokagatb,

Zaliadenb pÍe
senioĺov

7 ĺ 95'23

24 320 070.35

1817 204.42

91 377.24

0.00

44 403.86

0.00

26 273 055,88

3 766 535.52

't6 219 90

3 182 7 55,42

0.00

16 800.00

í6 800'00

0.00

4 539,83

12 ĺ37 943'93

17 937 322,77
6ĺ 1í5.39

0,00

157 702.09

2 091 3/ĺ9.8í

93 245.32

2 216 921,97

ĺ49 36ĺ'7ĺ

20 303 606'/ĺ5

20 10ĺ 2ĺ8'66

8/t 323,35

íĺE 064á{

M6toTmava

't 219 420.70

144 032 082.63

5 262 093.81

023 - DopÍavné prostÍiedlí/ : 1 272 411.32

1 853 468.'ĺ4

62 31 2.68

4 534 986.32

ĺ57 0ĺ7 35/ĺ'90

77 029 862.24

29 204.01

77 059 066.25

0.00

6 5í8 780 1í
000

6 518 780,11

I 9 203 897,38

't 2 6 260.70

91 857 739.42

1 M7 3í0'33

166 897 m8,89
ĺ64 039'ĺ2

45111 111,77

9 ĺ0í 768'73

21 682 984,06

2 665 81 0.35

71021 1m33

27917 3,92

24ĺ 201 109'14

2/ĺ 568 702'56

25 tt62 633,98

ĺ9ĺ ĺfll72'60

0ĺ Dlhodob nehmotnti ma'letok

022 - sanTsl'ahe hnuteľné veci

025 _ Tryalé poÍastv

028 - DrobnÝ dlohodob\' hrrcťlli raietok

029 - ostäb.ŕ dhodob\i hnEtnÝ maietok

02 _ Dlhodob hmotn maietok odpb ovaĺl'Ú

031 _ fuzerĺiĺĺ

032 - Urĺelecké diela a zbieÍk

03 ' DlhodobÝ hm. m ďetok neodoisovanÝ
041 _ obstaĺanie dlhodob.nehroElého mptlqj

042 - obstaranie dlhodob. hmtného mie&u
043 _ obstaranie dhodob. fhančného rpietlql

04 - obstaÍanie dhodobého maietku

06 - Dlhodob finaĺlčn majetok

07_oorávkvkľ{ľl

08_opraĺkyk}ĺtí

09 _ ooravné rcloŽkY

Ztičtovanie m ed zi s ubiektm i veÍeĺ. s pÍáW

Pohladĺivky' (+)

opĺavné poloŽky k obeŽnému maierlu

obež nÝ ma ietok sirčet lnetto/

Časové rozl6enie háHadV + pfĺÍĺv bud c' ot

Záv&ky {_)

Časové rozlšenie fu davh a v nosy bud.ob

fuzdiel mabtku ä z*rtŽkov rvtasÍné iŔrri
Spracovateľ: oM



Prehl'ad majetku rozpočtov ch a príspevkov ch organizácií k31'' 12.2020 delĺmitovaného v zmysle zákona č.447/2ooLZ.z. lv eurách/ Tabul'ka č' 2
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7. UDAJE o KoNsoLIDoVANoM CELKU KoNSoLIDoVANnĺ uČľovNEJ zÁvĺnnxy MESTA TRNAVY
Konsolidovan;f celok mesta Trnavy zahŕÍta 72 rozpočtoq ch organizácii,4 príspevkové organizácie a 5 obchodn; ch spoločností. Met dou riplnej konsolidácie
bolo konsolidovanych 18 ričtovn1 ch jednotiek a 3 ričtovné jednotky boli konsolidované met dou vlastného imania.

1 - strene

{\o

s časťou
ve.einej

apŕávy do
da

31.12.202t

31.12.202(

31.12.202(

31.12.202(

31.12.202(

31.12.202(

31.12.202(

31.12.202(

31.12.202t

31.12.202t

31.12.202t

sličasťou
verejnéi
s právy
odod a

1.1.1991

í.í '1998

1.1.1998

1.1.1 99E

'ĺ. í '2006

1.1.1998

1.1.2006

1. 1.1 998

1.1.2006

1.7.1993

1.1.2002

l,lázov
obce

Tŕnáve

TÍnava

Trnava

Trnave

Trnava

TrnäVe

Trnava

Trnava

Trnava

Trnevá

Trnava

Psč

917 01

917 01

917 01

917 0í

917 01

917 05

917 08

917 01

917 01

9ĺ7 01

917 01

Ljlica a číslÔ

Ulica H|avná 1/ĺ

UlicaAndreja
Kubanu 3192/34

uica At mvá
648ďĺ

uica Jána Bottu
278027

Uica ltaxim
Gorkého 2055/21

Uica lvana
Kľasku 425ď29

Ulica Kornela
Nbfta 27951 11

t.láBtie
slov.učeného
tovariŠstva
1 557ĺ 5

Ulica

spartakovská
6461/5

Lĺba Vančurova
61 93/38

Ulica t ozartova
5687ĺ 0

e-mailová adŕésá

zuzana'bioasova( tÍrlava'sk

ZSKUBINU@pobox.sk

drobnaa58@cmáal..om

édita'Štibŕenä Žsib rŕnrvá <k

iozefi na'strbova@2smo.tŕnáVä.sk

ekráŠkU@tt nli . ck

l&eM.kemDkova ÍÔ's km'tínevá,sk

miskäoekärék@!mäll..om

seketariatŕozssMrtaldt'edu.sk

tomrerikaŕoomil.com

alénä-belicova Ĺ zUsmo'trnave'sk

toleí n

033/3236218

033/3236940

033/3236840

033/32368s0

033/3236860

03v5543049

033/3236886

033/3236S30

033/3236904

033/3236923

033/3236693

zodpov9dná o3oba (2e
zostavenie podkladov

pŕo konsolidáciu}

hg'zuzana Biqasová.FhD

AdlĹana Prevlocká

Anne Dŕobná

&ila Štibraná

J@efÍna Štrbová

Alana l-buková

BoŽena KeÍ*ová

Mchaela Fekárková

Jana lbládová

i/Éfiá Tomnĺčková

lng. Alena Belicová

zodpovédn člen
štatutárného orgánu

J(Dr.futer Brďka'LL'Nl

l/gr' zuzana l-blkovbová

blgr. &rilia Benedikovičovä

Fhh. Danka Gašpariková

lng. Beáta Krajčovičová

Faed} Adrbna Jančichová

lr'ĺgr' Lea Vretenárová

t\&r'Žofia lblásová

ir'lgr. L dia Gašparovičová

RNDí' Dáša Černá

fulgr. Beáta Balgavá

dod a

31.122020

31 12 2020

31.122020

31.122020

31.12.202C

31.12.202C

31.12.202C

3'1j2202C

31.12.202C

31.12.202C

31.12202(

odod a

1.1.200S

't.1.2004

ĺ.ĺ '200

1.1 2005

1.'l.2ooÉ

1.1.200

1.í'200

1.1.200

1.1.200

1.'t.2009

1.1.200

Konsolidovan
podiel ('Á)

100,00

100,00

100.00

100,00

í0o'00

100,00

100.00

100,00

100,00

100,00

100,00

Podiel na
hlas ovacĺch
právach (oÁ)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Podiel ná
vlaatnom
lmaní (7o)

100,00

100,00

100,00

100.00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Paávna
form a

obs

rozpďtová

'rganŽáciaEemej
3arcspÍávy

rozpočtová
)rganizácia
Eemej
tarcsprávy

ro2pďtová
)rganŽácia
zemej

5amsprávy

ro2pďtová

'rganžáciazemej
sarcsprávy

rozpďtová
crganŽácia
Llzemej
samsprávy

íozpďtová
crganizácia
zemej

samprávy

rozpďtová
crganizácia
Lizemej
samprávy

rozpočtová
crganizácia
zemej

sarcprávy

rozpočtová
)ÍganŽácia
zemej

samsprávy

rozpďtová
crganizácia
Llzemej
samsprávy

Í}uh
wťahu

mterská

dcérsb

dcérske

dcérska

dcéľska

dcérska

dcéíska

dcérska

dcérska

dcé.ska

dcérska

lčo

oo3ĺ31 14

36080v3

3608075ŕ

3608059

3799036:

3608082!

37990357

36040772

318753%

37836528

tlfuov tičtovnei
tednotky

ĺlhsto Trnäve

zák|adná škola s
mterskou skolou
AndÍeia Kubinu

34, Tlnáva

základná škoh s
reterskou školou
Atorcvä í,
Tŕnava

zákaldná škole s
mteÍskou Školou
Ljica Jána Bottu
27.ÍÍneve

základná škola s
mterskou školou'
Ulica Irlaxim
GoÍkého 21 

'
Tmava

záldadná Škola s
mteÍskou školou'
Ulica lvana K?asku

29' Tŕnava

záldadná škola s
mteŕskou školou,
Kornela l4ahra 1 1,

Trnava

Eterskou školou,
Mmslov'uč.
iovarišstva 1 5.
frnava

zákIadná škoh s
Eterskou školou'
spartakovská 5,

frneve

základná Škola s
mterskou školou

ančuŕova 38,
fineva

zéKadná
ureleclé škola,
Ltlba lvbzaftova
'l0' Trnďa



2' shaná

oo

sucasťou
verejnei

aPrávy do
da

31.12.202a

31.12.202C

31.12.202t

31. t2.202C

31 12 2r2Ĺ

31.12.2024

31.12202C

31.12202C

31.12.202C

31.12.202Q

31.12.2020

sucastou
vereinel
aprávy
odod e

1.4.1994

1'1.í99ĺ

1.7.199!

1.1.199!

1 11 1994

ĺ9'4.200

3.4.1991

29.11.2004

7.2.1994

7.1.2003

1.6.2020

Mzov
obce

Trnava

Trnava

Trnava

Trnava

Trnava

Tanava

Tínava

Trnava

Fešťanv

Trnava

PsČ

917 0ĺ

9í7 0ĺ

917 0ĺ

917 01

917 01

9'ĺ7 0ĺ

917 01

917 01

917 01

921 01

917 0ĺ

t'icá á čĺslo

VJare3

lJlica TeréŽie
Ý anso q 291415

Ulica Štefánikova
?2t2

Ulica Vladiíira
Cemtisa 483/51

LJlica

spartakovská
7239t18

Ulice Írhová 243l

Ulica llvaná 1/1

Ulica
Františ káns ka
71t16

frieÍvselná ul.

2681/15

frierŤ selná ulica
10

Uba
spartakovská
7239t18

da ri na,stefa kova @cvc.trnavijk

iana.dvorakovä @dd.trnava.sk

kateriánä'lédllckoVä@2usmst.trnaVa.sk

máŕiá'mesi.kÔvá@šss'tínävä.sk

'lcn: 
l.l.L uá<!á(' rŕ äw' (!

dÓminika'oecierove@ft_il'trnava'sk

herdova@u6o.sk

itÚed]itovn@lleÍeÍnn

pererova@Fcc-qroup.sk

kovacova@tavos-as.sk

ivona'tacovska@sÍÍnt'trnavask

telef n

033/3236694

03313236724

0333236671

033/3236609

033/323&ĺ33

33/3236980
0908 537093

0905/386513

033/3236544

02J50206824

033/5966136

c905/63E207

zodpovedná oroba (za
zostavenis podkladov

p16 konsolidáclu)

oarina Štefáková

Jana D oráková

Katarĺna Jedličková

NÉria fulesĺčková

fu1gí'Alena Bučková

ľĺ4gr.Doíinika fuciarová

lnq' tlatália l-lerdová

lnq' zita sedláková

tr/hÍtina fumíová

hq' tvona Táčovská

zodpovodn člen
štatuÍáŕneho oŕgánu

[&ŕ. AndÍei l-hvlfl(

[4gŕ. Peteí Klenovsk

PaedDr. Gabriel Kalapoš

JuD.VhstiÍil očenáš

lno. Andrea Tomšovlčová

lng. Jaroslav otčenáŠ

FhDr'Dália Šaškovičová

JUD' lnq.fu a Kolláriková

lng. Jaŕoslav clntav

lng'Julie Kováčová

l/tgŕ' Feter Pčolka' FhD

dod e

31.12.2020

31.12.2024

31.12.2024

31.12202C

31.12.202C

3 t.12.2024

31.12202C

3't.12.202C

31.12202C

31.12.202C

31.12.2024

odod e

1.1.2009

1. I _2009

1.1.2009

1.1.2009

ĺ.1.2009

'r.1.2009

1.1.2009

1.í-2009

1 1 2009

1.1.2009

1.6.2020

Konsolidovan
podiol (%)

100,00

100,00

100,00

100,00

100.00

100,00

100,00

50,00

50,00

29,68

100,00

Podiel na
hlasovacĺch
Právach (o/o)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

ĺ0o'00

100.00

50,00

50,00

29. 8

í00'00

Podiel na
vlastnom
ĺmanĺ ('Á)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

50,00

50,00

29,68

ĺ00'00

Pŕávna
Íorma

rozpočtová
)rganizácia
jzemej
lamsprávy

)rganizácia
lzemej
iamsprávy

prĺspevková
)lganžácia
izemej
lamsprávy
prbpevková
)íganizácia
lzemej

'amsprávy

prbpevková
>Íganžácá
izemej
sarcspráVy

spoločnosť
i ručenĺm

iÚzefrá
samspráVa)

! ručenĺm
tbredzen fr

l zemá
!amspráva)
spobcnosĺ
j ručenĺm
)bredzen m

l zemá
lamspráva)

spoločnost'

' 
ručením

)bredŽen m

luemá
lamspráva)

rpoločnosť

iwemá
iarcspráVa)

)rganEácia
Eemej
tarcsprávy

D.uh
wťahu

dcérska

dcérska

dcérská

dcérska

dcéŕska

dcérská

dcérska

pÍidŕUŽená

píidíuŽená

píidružená

dcéíska

tčo

oo35005i

0cŕ'11972

3400020r

1763976(

oo598134

44102771

3621 9681

277214

3149697

3625248l

53041 S8.4

Mzov tičtovn j

iodnotky

centrumVoĺného
času V Trnave' V
Jere 3

Zarhdenie pre

urelecká Škola

Mikuláša

Schneidra
Trnavského. t'ĺica
Štefánikova 2,

Stredisko
s@iálnej
staÍostlivosti

správa kuh]rnych

a športov ch
zarjadenĺresta
Tŕneva

TT-ff, s.r.o.

l/estská televEia
rlnava's'ŕ.o'

F@Trnava,s.r.o.

Trnavská
vodárenská
spolďnost', a's.

správa mjetku
resta Trnava, p.o.
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8. BILANCIA AKTÍV A PASÍV KoNSoLIDovANÉrĺo CELKU MESTA
TRNAVY K31..12,2020

Stľana aktív - netto
Bežné účtovné

obdobie

Bezpľostľedne
pľedchádzajúce
účtovné obdobie

Neobežný majetok
l. Dlhodobý nehmotný majetok

2. Dlhodobý hmotný majetok

3. Dlhodobý finančný majetok

obežný majetok
1. Zásoby
2. Zíčtovanie medzi subjektmi verejnej správy

3. Dlhodobé pohľadávky

4. Kĺátkodobé pohľadávky

5' Finančné účty

ó. Poskytnute návratne finančné výpomoci

časové ľozlíšenie
1' Náklady budúcich období

2. Priimv budúcich období

218 896 764
72 152

194 43s 4',74

24 389 138

3t 929 041
281 905

0

3 2t3 628

3 475 206

24 9s8 302

0

279 709
13r 470

148 239

2r3 086 929

73 895

188 901 966

24 lrt 068

23 333 372

119 433

0

2 949 850

2 638 701

17 625 388
0

r7r 636
75 142

96 494

Maietok snolu 2s1 10s s14 236 s91 937

Strana pasív Bežné účtovné
obdobie

Bezpľostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Vlastné imanie
l. oceňovacie rozdiely
2. Fondy
3. Výsledokhospodárenia
3. 1 ' Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
3.2. Výsledok hospodárenia zaúčtovné obdobie

Záväzky
1. Rezervy
1.1. ostatné rczervy

I .2. Rezervy zétkonné kĺátkodobé

1.3. ostatné kĺátkodobé rezerYy

2. Zllčtovanie medzi subjektmi verejnej správy

3. Dlhodobé záväzky

4' Kĺátkodobé záväzky

5. Bankové úvery a výpomoci

časové ľozlíšenie
l' Výdavkybudúcichobdobí
2. Výnosy budúcich období

25 486 473

1 293

25 485 180

198 038 175

1 340 s30

0

196 697 645

188 328 463

8 369 r82

27 580 8ó6

3 49',7 346
3 382 882

17 106

97 358
759 660

4 299 887

7 988 264

I I 03s 709

189 640 596

I 340 s30

0

r88 300 066

183 716 126

4 583 940

24 870 799

3 289 318

3 110 168

t4 937

t64 213
I 12 008

4 555 507

7 90s 997

9 007 969

22 080 542
6 427

22 074 tts
Vlastné imanie a záväzky spolu 251 10s st4 236 591 937

81
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9. ZAVER:

Najvýraznejšou skutočnosťou, ktorá ovplyvnila rok 2020 bola pandémia koľonavírusu.
V prvých mesiacoch roka 2020 sa vírus rozšíľil do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho
kľajín, Slovenská republika bola jednou znich.

Vedenie účtovnej jednotky pozorne monitorovalo situáciu a hľadalo spôsoby, ako
minimalizovať dopad na mesto. V ľoku 2020 sa podarilo napriek prepadu niektorych príjmov
(najmä pľíjmu znájmov, príjmy z paľkovania, daň Za ubytovanie) dosiahnuť ostatné
rozpočtované príjmy v plnej výške a vzhľadom na mimoľiadny aniďzový stav, na zäkaz
kulturnych a spoločenských akcií mesto dosiahlo aj úsporu výdavkov, čo vo výsledku
znamenalo lepší výsledok hospodárenia ako predchádzajúci rok.

Mesto využilo možnosti na prefinancovanie finančných dopadov v zmysle štátnych
kompenzácií, napr. jednorazová dotácia v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí
a ľodiny Slovenskej republiky, tzv. ,,mimoriadna odmena" pre zamestnancov zaprácuv období
I. vlny pandémie COVID-19 zakvalitne vykonávanie pľacovných činností alebo za vykonanie
práce presahujúcej rámec pracovných činností; transfer z Ministerstva vnútra SR určený
na refundáciu výdavkov súvisiacich so záchranĺými prácami vykonávanými počas vyhlásenej
mimoriadnej situácie COVID-19; pľíspevok zpľojektu ,,Podpora udržanla zamestnanosti
v materských školách", určený na refundáciu miezd za obdobie od 13. marca 2020 najneskôľ
do 30. jtlna2020: odpustenie sociálnych odvodov za mesiac apľíl pľe zamestnávatel'ov v časti
odvodov za zamestnávateľov, ktorí mali v apríli najmenej 15 dní uzatvorenú aspoň jednu
prevádzku (MŠ bez pľávnej subjektivity), atď.

Záver ľoka 2020 atiež začtatok roka 202Í pte mesto priniesol celoplošné testovanie
obyvateľstva v záujme ochrany verejného zdravla svojich občanov. Mesto si nad rámec
povinností stanovených štátom uvedomovalo dôležitosť antigénového testovania a dôležitosť
poskýovania aj tejto ,,sluŽby" pre občanov mesta Trnavy. ostatné štandardné služby mesto
poskýovalo v obmedzenom režime. Služby, ktoré mohlo poskytovať elektľonickou foľmou
poskýovalo naďalej' mestský úrad bol však pre verejnosť zatvorený.

Zodpovedn osť za občanov mesta a veľejný záqemje prioritou vedenia mesta. Účtovná
j ednotka povaŽuj e za rizikov é nasledovné obl asti :

o oblasť pľíjmov; vo forme podielových daní od štátu _ daň z pľíjmu fyzickýchosôb. Štát
vynakladá nemalé zdroje na boj proti šíreniu koronavíľusu a obávame sa poklesu
poukazovaných zdrojov od štátu. V oblasti vlastných príjmov pľedpokladáme posun
výberu dani apoplatkov, žiadosti občanov aprávnických osôb o splátkové kalendáre
a rast nedoplatkov. Učtovná jednotka tiež vyhodnocuje dopad legislatívnych zmien
vo financovaní miest a obcí _ zásadná zmena zákona o dani z nehnuteľností, zavedenie
cenových mélp azmeĺa ťtlozofie podielových daní. Pokles vlastných pľíjmov môže bý
vo viaceľých oblastiach v ktoých mesto príjmy dosahuje.

. oblasť kultúrneho, spoločenského a špoľtového Života v meste - aj v ľoku 2021 bude
výr azne ovplyvnená zrušením niektorých poduj atí.

o účtovná jednotka priebeŽne prehodnocuje výdavkovú časť ľozpočtu. Eviduje platnú
novelu zákona o rozpočtových pravidlách o pouŽití zdrojov ľezervného fondu
aĺáwatných zdrojov financovania nabeŽné výdavky. V priebehu roka 2020 dohodla
noý splátkový kalendáľ pľe úveľ s najväčšou kvartálnou splátkou. Zvažuje nový úver
na r ealizáciu kapitálových výdavkov.
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Nakolko je situácia stále váŽna a nezlepšuje sa' nemoŽno presne kvantifikovať budúce
dopady. Vedenie mesta bude pokľačovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne
všetky možné kroky na zmiemenie akýchkol'vek negatívnych účinkov na mesto, jeho
zamestnancov a občanov mesta.

V Tľnave, 2I.6.202l

83



Ytrí
! r*rouo

10. PRÍLoHY:

. individuálna účtovná závierka mesta Trnavy zarok2020
o konsolidovaná účtovná zénierkamesta Trnavy zarok2020
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SPRÁVA N EzÁVlsLÉHo Au DíToRA
pre štatutárny orgán a mestské zastupĺteľstvo mesta Trnava

l. Správa z auditu účtovnej závierky

Názor
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mesta Trnava (d'alej aj ,,mesto"), ktorá obsahuje súvahu k 3].. decembru
2020,výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných

účtovných zásad a účtovných metód.
Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Trnava k

31' decembru 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podl'a zákona č' 431/2002
Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o účtovníctve").

7áklad pre názor
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (lnternational Standards on Auditing, lSA).

Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej
závierky. od mesta sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2ot5 Z.z' o štatutárnom audite a o zmene a

doplnení zákona č' 43I/2oo2 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o štatutárnom
audite")týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnejzávierky a splnili
sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme

získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Kľúčové záležitosti auditu
Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podl'a nášho odborného posúdenia v našom audite účtovnej
závierky za bežné obdobie najzávažnejšie. Týmito záležitosťami sme sa zaoberali v súvislosti s auditom účtovnej
závierky ako celku a priformulovaní nášho názoru na ňu, ale neposkytujeme na ne samostatný názor.

Pri plánovaníauditu, resp. V priebehu auditu sme identifikovali nasledujúce najzávažnejšie rizĺká:

Spróvnosť a včasnosť zaradenia dlhodobého maietku do používania

Prírastky dlhodobého majetku sú viac ako 48 5L5 tĺs' EUR. Kl'účovou záležitosťou auditu je preto správne ocenenie
obstarávaného majetku, správne pridelenie odpisovej sadzby, včasnosť zaradenia dlhodobého majetku do
používania.
Spróvnosť a včasnosť vvrodenia dlhodobého maietku z použĺvania

Úoytty dlhodobého majetku sú viac ako 48 202 tis. EUR. Kľúčovou záležitosťou auditu je preto správne zúčtovanie
zostatkovej ceny majetku, včasnosť vyradenia dlhodobého majetku z používania a správne zaúčtovanie výnosu z

prípadného predaja tohto dlhodobého majetku.
od p isova nie d l h od obé ho ma ietku
Dlhodobý majetok tvorí významnú časť aktív mesta. Počas auditu sme sa preto zamerali aj na zníženie hodnoty
dlhodobého majetku formou odpisov dlhodobého majetku, ich výpočet a účtovanie. odpisy dlhodobého majetku
predstavujú viac ako 6 490 tis. EUR.

ocenenie nedokončenÝch investĺcií dlhodobého maietku
Nedokončené investície vykázané v súvahe na riadku 022 sú viac ako 6 518 tis. EUR, ku ktorým je vytvorená opravná
položka vo výške 381 tis. EUR. Rĺziko spočíva v prípadnom nesprávnom vykazovaní už používaného majetku ako
nedokončené investície.



S p rd v n osť z ú čtov a n ia p r i ia tÝch ka p itd lovÝ ch d otó c i í
Výška cudzích zdrojov na obstaranie majetku jek3t.L2.2o2Oviacako24933 tis. EUR. Kľúčovou záležitosťou auditu

je zúčtovanie cudzích zdrojov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, zostatkovou cenou dlhodobého majetku a

opravnými položkami k dlhodobému majetku do výnosov.

Vvkazovanie nóvratných zdroiov financovonia a dodržiavanie zmluvných pQdmienok

lvau16tne 
'uroje 

financovania tvoria k31'.L2.2o2o s uýnimkou úverov od šrRg viac ako tI o28 tis. EUR' Kľúčovou

záležitostbu auditu je preto správne vykázanie nesplatenej istiny v účtovnej závierke podľa zostatkovej doby

splatnosti a dodržiavanie zmluvných podmienok, na základe ktorých boli uvedené návratné zdroje prijaté.

Existencia pohľadóvok. opravné položkv k pohľadávkam

Pohľadávky z daňových a nedaňových príjmov tvoria významnú časť aktív mesta v celkovej sume viac ako

9 101 tis. EUR. overenie ich existencie vyžaduje zvýšenú pozornosť počas auditu. Podl'a ich vekovej štruktúry mesto

vykazuje pohľadávky po splatnosti, ku ktorým tvorilo opravné položky v celkovej sume viac ako 2 665 tis. EUR'

overenie výšky opravných položiek k pohľadávkam vyžaduje zvýšenú pozornosť počas auditu.

Tvorba' ooužitie a zrušenie rezerv
Rezervy tvoria k 3l.t2.zo2oviac ako 3 455 tis. EUR. Kľúčovou záležitosťou auditu je opodstatnenosť a primeranosť

tvorby, použitia a zrušenia rezerv.

Naša reakcia audítora na tieto riziká bola nasledovná:

Spróvnosť a včosnosť zoradenio dlhodobého maietku do použĺvanio

Testovali sme prírastky dlhodobého majetku v nadväznosti na uzatvorené zmluvy a došlé faktúry. Na významných

prírastkoch dlhodobého majetku sme overili priradenie odpisovej sadzby ako aj včasnosť zaradenia dlhodobého

majetku do používania.
Spróvnosť a včosnosť wradenia dlhodobého maietku z používania

Testovali sme úbytky dlhodobého majetku v nadväznostĺ na uzatvorené zmluvy a vystavené faktúry. Na

významných úbytkoch dlhodobého majetku sme overili metodiku účtovania vyradenĺa ako aj včasnosť vyradenia

dlhodobého majetku z používania.
odpisovo nie dlhodobého maietku
Testovali sme zaúčtované oprávky k dlhodobému majetku znižujúce jeho vstupnú cenu. overili sme správnosť

zaúčtovania a vykázania odpisov a celkových oprávok v účtovnej závierke mesta Trnava.

ocenenie nedokončenÝch investĺcií dlhodobého maietku
Posúdili sme vyjadrenia odboru investĺčnej výstavby ohľadom stavu ukončenia obstarávaných investícií a ich

zahrnutia do účtovníctva vrátane vykázania súvĺsiacich transakcií s dopadom na výsledok hospodárenia.

Spróvnosť zúčtovanio priiatÝch kopitólovÝch dotócií
overilisme zúčtovanie výšky kapitálových dotáciív nadväznosti na náklady súvisiace s dlhodobým majetkom, ktorý

bol z týchto dotácií financovaný.
wkazovanie návratných zdroiov financovania o dodržiavanie zmluvných podmienok

overili sme zostatky nesplatenej istĺny návratných zdrojov financovania a ich rozdelenie na krátkodobú a dlhodobú

časť v účtovnej závierke podl'a zostatkovej doby splatnosti na základe splátkových kalendárov. Dodržiavanie

zmluvných podmienok sme overili na uzatvorené zmluvy, na základe ktorých boli jednotlivé návratné zdroje

fina ncova nia poskytn uté.
Existencia pohľadóvok. opravné položkv k pohlbddvkam

Predmetom overovania bola existencĺa pohl'adávok. Pri overení existencie bola nevyhnutná komunikácia s právnym

oddelením a oddelením miestnych daní. K pohľadávkam bolivytvorené opravné položky, ktoré zohľadňovali všetky

odporúčania právneho oddelenia.
Tvorba, použitie a zrušenie rezerv
Testovali sme opodstatnenosť a prĺmeranosť výšky vytvorených reze^!, použitie rezerv a opodstatnenosť zrušenia

rezerv.

Zodpovednosťštatutárneho orgánu a osôb poverenÝch spravovaním za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz

podl'a zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky,

ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, čĺ už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mesta Trnava

nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania

v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve'



štatutárny orgán je d'alej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z' o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (d'alej len ,,zákon

o rozpočtových pravidlách").

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva mesta.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnei závierkv
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné

nesprávnosti, či uŽ v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie
je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských

štandardov vždy odhalívýznamné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúťv dôsledku podvodu

alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, žejednotlivo alebo v súhrne by

mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky'

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavanĺa povinností mesta Trnava podľa požiadaviek zákona o rozpočtových

pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podl'a medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme

odborný Úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. okrem toho:

o ldentifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo

chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské

dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej

nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať talnú

dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

o oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy

vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta.

o Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov

a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.

o Robíme záver otom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania

v činnosti a na zákĺade získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti

s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mesta nepretržite pokračovať

v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora

na súvisiace ĺnformácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať

náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.

Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobit', že mesto prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.

o Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj

to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému

zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu

a o Významných zisteniach auditu, Vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho

auditu zistíme'

osobám povereným spravovaním tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné požiadavky týkajúce

sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných skutočnostiach, pri ktoných sa možno

opodstatnene domnievad že majú vplyv na našu nezávislost', ako aj o prípadných súvisiacich ochranných

opatreniach.

Zo skutočností komunikovaných osobám povereným spravovaním určíme tie, ktoré mali najväčší význam pri audĺte

účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými záležitosťami auditu' Tieto záležitosti opíšeme v našej

správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpis ich zverejnenie nevylučuje, alebo ak v mimoriadne zriedkarných

prípadoch nerozhodneme, že určitá záležitosť by sa v našej správe uviesť nemala, pretože možno odôvodnene

očakávat', že nepriaznivé dôsledky jej uvedenia by prevážili nad verejným prospechom z jej uvedenia.



ll. Správa k d'alším požladavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám. ktoré sa uvádzaiú vo výročnei správe

štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požĺadaviek zákona

o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo

výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nĺe sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou

alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne

nesprávne.
Povinnosť uložiť výročnú správu do registra má mesto najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia,

za ktoré sa táto výročná správa vyhotovuje.
Výročnú správu mesta Trnava sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Ked'získame výročnú správu, posúdime, čivýročná správa mesta obsahuje informácie, ktoných uvedenie vyžaduje

zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok2020 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve'
okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o

meste a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky'

správa z overenia dodržiavania povinností mesta Trnava podľa požiadaviek zákona o rozpočtovÝch pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR

pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že mesto Trnava konalo v súlade s
požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Ďalšie požiadavkv na obsah spráw audítora v zmvsle Nariadenia Európskeho parlamentu a Radv (EÚ) č. 537/2014
zo ].6. apríla 2014 o osobitných oožiadavkách týkaiúcĺch sa štatutárneho auditu subiektov vereiného záuimu

Vyme nova n ie štotutd rne ho a ud íto ra
Za štatutárneho audítora sme boli vymenovaní štatutárnym orgánom mesta Trnava na základe Zmluvy

o poskytovaní služieb zo dňa 17.o7.2o2o účinnej dňa 21''07.2020. Celkové neprerušené obdobie našej zákazky

vrátane prechádzajúcich obnovení zákazky predstavuje 4 roky.

Konzistentnosť s dodatočnou správou pre Výbor pre audit
Náš názor audítora vyjadrený v tejto správe je konzistentný s dodatočnou správou Vypracovanou pre Výbor pre

audĺt mesta, ktorú sme vydali v ten istý deň ako je dátum vydania tejto správy.

Neaudítorské služby
Neboli poskytované zakázané neaudítorské služby uvedené v článku 5 ods. 1_ Nariadenia Európskeho parlamentu

a Rady (EÚ) č. 537/2ot4zo !6' apríla2ot4 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov
verejného záujmu a pri výkone auditu sme zostali nezávislí od mesta Trnava.

okrem služieb štatutárneho auditu sme mestu a podnikom, v ktorých má mesto rozhodujúci vplyv, neposkytli
žiadne iné služby.

V Trnave, dňa 22.o4'2o2l

EKOPRAKTIK, spol. s r. o.

Kapitulská 14
917 Ot Trnava
obchodný register Trnava, odd.: Sro, č. v|ožky: 325lT
Licencia SKAU č.51

Ing. Viliam Kupec, PhD., MBA
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 395

st(A/
Č. licencie 5la a

{t
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003131 14 Mesto Tmava súvaha Úč RoPo sFoV 1_01

0značenie STRANA AKTÍV
Číslo
riadku

2020 201 9

Brutto Korekcia Netto Netto

a b c I 2 3 4

sP0LU MAJEToK (r.002 + Í.033 + r''|10 + r.ĺ14) 001 338 018 229,94 96 8'17 120,80 241 201 109,14 227 513671,52

A. Neobežný majetok r.003 + r.01ĺ + r.024 002 261 048 519,34 94 ĺ51 310'45 166 897 208,89 167 202 464,14

A.t Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r' 004 aŽ 010) 003 1245 420,70 1 246 260,70 3 'ĺ60'00 2 550,98

A.r.1 Aktivované náklady na vývoj (o12) - (o72+o91AÚ) 004 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Softvér (0'l3) - (073+091AÚ) 005 47 503,92 44 343,92 3 160,00 2 475,00

3. oceniteľné práva (0í4) - (074+091AÚ) 006 5 974,91 5 974,91 0,00 0,00

4.
Drobný dlhqdobý nehmotný majetok (018) -

(078+091AU)
007 0,00 0,00 0,00 0,00

Ä 0statný dlhpdobý
(079+09 1 AU)

nehmotný majetok (019) -
008 1 195 941,87 I 't95 941,87 0,00 75,98

o.
obstaranie dlhodobého nehmotného ma.ietku (041)

(0e3)
009 0,00 0,00 0,00 0,00

7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
(05ĺ) - (095AU)

010 0,00 0,00 0,00 0,00

A.il. Dlhodobý hmotný maietok súčet (r. 012 až023| 0ĺí 240 595 20'1,26 92 905 049,75 147 690 151'51 '147 996 015,78

A.il.'l Pozemky (o31) - (o92AÚ) 012 77 029 862,24 665 898,6s 76 363 963,59 73 645770,23

z. Umelecké diela a zbierky (032) - (o92AÚ) 0'13 29 204,01 0,00 29 204,01 29 204,01

J. Predm z drahých kovov (033) - (092AÚ) 014 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Stavby (02 1 +092AÚ) 015 144 032 082,63 82 523 863,22 61 508 219'4ĺ 65 800 212,97

5
Samostatné hnutelpé
(022) - (082+0924U)

veci a súbory hnuteÍných vecĺ 016 5 262 093,81 4 867 466,22 394 627,59 772 549,79

b Dopravné pĺostĺiedky (023) _ (083+o92AÚ) 017 1 272 411,32 1 084 885,32 1 87 s26,00 I 08 867,94

7
Pestovateľské
(o85+o92AÚ)

celky hvalých'porastov (025) ' 018 ĺ 853 468'14 0,00 1 853 468,14 1 853 468,14

8. Základné stádo a ťaŽné zvieratá (026) - (086+092AÚ) 0'19 0,00 0,00 0,00 0,00

q dlhodobý hmotný majetok (088+092AÚ) 020 62 312,68 62 3'ĺ2'68 0,00 0,00

10. ostatný dlhodobý hmotný majetok (o8s+092AÚ) 021 4 534 986,32 3 319 211,98 1 215 774,34 1 089 433,53

11
obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) -

(0e4)
022 6 5'ĺ8 780'11 381 41 1,68 6 137 368,43 4 696 509,17

12.
na dlhodobý hmotný majetok 023 0,00 0,00 0,00 0,00

A.lll. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 aŽ 032) 024 19 203 897,38 0,00 19 203 897,38 'ĺ9 203 897'38

A.il1.1
Podielove cenné papie;e
jednotke (061) - (096AU)

a podie|y v dcérskej účtovnej 025 1 592 956,00 0,00 1 592 956,00 1 592 956,00

2.
Podielové cenné papiere a
podstatným vplyvom (062)

podiely v spoločnosti s
- (0964U)

026 'ĺ7 610 941'38 0,00 17 610 941,38 17 610 941,38

1 Realizovateľné
(o96AÚ)

cennó papiere a podiely (063) -
027 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Dlhové cenné
(o96AÚ)

papiere drŽané do splatnosti (065) _
028 0,00 0,00 0,00 0,00

5.
PôŽičky účtoqej
(066) - (0e6AU)

jednotke v konsolĺdovanom celku 029 0,00 0,00 0,00 0,00

6. ostatné pôŽičky (067) - (096AÚ) 030 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0statný dlhodobý Íinančný majetok (096AÚ) 031 0,00 0,00 0,00 0,00

8,
obstaranie dlhodobého Íinančného majetku (043) _

(096AÚ)
032 0,00 0,00 0,00 0,00

B.
obeŽný majetok Í. 034 + r.040 + r' 048+ r. 060 + r.

085+ ľ.098 + r' 104
033 76 689 936,68 2 665 810,35 7 4 024 126,33 60 í49 783'31

B.l. Zásoby súčet (r. 035 až 039) 034 ĺ64 039'ĺ2 0,00 164 039,12 85 591,48

B.l. í Materiál (1 12 + 1 19) - (191) 03s 164 039,12 0,00 't64 039,12 85 591,48

2
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 +

1 e3)
036 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Výrobky (123) - (194) 037 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Zvieratá ('l24) - (195) 038 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Tovar (132 + 133 + 'ĺ39) - ('ĺ96) 039 0,00 0,00 0,00 0,00

8.il, Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r.04{ až r. 047)

040 45 741 144,77 0,00 45 741 144,77 39 9í7 872'66

8.il.1 Zúčtovanie
do ĺozpočtu

odvodov prĺjmov rozpočtových organizácii
zriaďovateÍa (351)

041 56 247,87 0,00 56 247,87 45 799,93

2127



00313114 Mesto Trnava súVaha Úč R0P0 sFoV 1_0ĺ

označenie STRANA AKTĺV čĺslo
riadku

2020 201 9

Brutto KorEkcia Netto Netto

a b c 1 2 J 4

2 Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 042 0,00 0,00 0,00 0,00

3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho
územného celku (355) 043 45 684 896,90 0,00 45 684 896,90 39 872 072,73

4.
Zúčtovanie transÍerov zo štátneho rozpočtu v rámci
konsolidovaného celku (356)

044 0,00 0,00 0,00 0,00

5.
0statné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho
územného celku (357)

045 0,00 0,00 0,00 0,00

6.
Zúčtovanie hansferov zo štátneho rozpočtu iným

subjektom (358)
046 0,00 0,00 0,00 0,00

7
Zúčtovanie transfeľov medzi subje
správy a ine zúčtovanĺa (359)

ktami verejnei 047 0,00 0,00 0,00 0,00

8.ilt. Dlhodobé pohl'adávky súčet (r. 049 až 059) 048 3 213 716,13 87,87 3 213 628,26 2 949 849,47

B.ilt.1 odberatelia (31íAÚ) _ (391AÚ) 049 0,00 0,00 0,00 0,00

Zmenky na inkaso (312AÚ) - (39ĺAÚ) 050 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Poh
(39 ĺ

ladávky za eskontované cenné papiere (3ĺ3AÚ) _
051 0.00 0,00 0,00 0,00

4 ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 052 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Pohladávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) 053 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Pohľadávky voči zdruŽeniu (369AÚ) - (391AÚ) 054 0,00 0,00 0,00 0,00

7
Pohtadávky azäl1äzky z pevných terminových operácil
(373AU) - (3e1AU)

055 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (39ĺAÚ) 056 0,00 0,00 0,00 0,00

9. PohÍadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 057 0,00 0,00 0,00 0,00

ĺ0. Nakúpené opcie (376AÚ) - (39ĺAÚ) 058 0,00 0,00 0,00 0.00

11 lné pohľadávky (37sAÚ) - (391AÚ) 059 3 213 716,13 87,87 3 213 628,26 2 949 849,47

B.IV Krátkodobé pohľadávky súčet (r' 06ĺ až 084) 060 5 888 0s2,60 2 665 722,48 3 222 330,12 2 503 02s,67

B.lV. í Odberatelia (31'lAÚ) - (391AÚ) 06í 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) 062 0,00 0,00 0,00 0,00

3
PohÍa{ávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) -

(3e1AU)
063 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ) 064 349,65 0,00 349,65 481,7 5

5. ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 065 58 293,22 0,00 58 293,22 79 3s9,33

b.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316)
- (391AU)

066 0,00 0,00 0,00 0,00

7
Pohľadávky z daňovýc| a colných rozpočtových
prĺjmov (317) - (391AU)

067 0,00 0,00 0,00 0,00

8.
územ 068 2 890 828,28 889 799,50 2001028,78 1 806 633,33

Pohladávky z daň
územných celkov

prijmov'obcĺ
- (3e1AU)

a vyšších 2 781 984,32 1775 922,98 1 006 06ĺ'34 52í 388'70

'ĺ0 Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) 070 11,78 0,00 11,78 0,00

11
Zúčtovanie s
zdravotného

orgánmi sociálneho poiptenia a
poistenia (336) - (3914U)

071 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Daň z príjmov (34ĺ) - (391AÚ) 072 0,00 0,00 0,00 0,00

'13. Ostatné priame dane (342) - (391AÚ) 073 0,00 0,00 0,00 0,00

14. Daň z pĺidanej hodnoty (343) - (39íAÚ) 074 0,00 0,00 0,00 0,00

ĺ5' Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ) 075 0,00 0,00 0,00 0,00

ĺ6. Pohľadávky voči zdruŽeniu (369AÚ) - (391AÚ) 076 0,00 0,00 0,00 0,00

17
Pohľadávky a zQväzky
operáciĺ (373AU) - (39 iľEyllĺ'n 

termĺnovaných 077 0,00 0,00 0,00 0,00

'18. Pohladávky z nájmu (374AÚ) - (39ĺAÚ) 078 0,00 0,00 0,00 0,00

't9. Pohladávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 079 0,00 0,00 0,00 0,00

20. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) 080 0,00 0,00 0,00 0,00

21 lné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) 081 1 36 904,53 0,00 1 36 904,53 53 057,32

22. účet pri zdruŽenĺ 082 0,00 0,00 0,00 0,00

23. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)_ (391AÚ) 083 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ĺ27



00313í'ĺ4 Mesto Trnava súVaha Úč RoPo SFoV'|_01

označenie STRANA AKTIV čĺslo
riadku

2020 20'ĺ9

Brutto Korekcia Netto Netto

a b c 1 2 3 4

24. Transfeľy a ostatné zúčtovanie sp subjektami mimo
verejnej správy (372AU) - (391AU) 084 't9 680,82 0,00 1 I 680,82 42 105,24

B.V, Finančné účty súčet (r. 086 až 097) 085 2ĺ 682 984'06 0,00 21 682 984,06 14 693 444,03

B.V.'ĺ Pokladnica (2í ĺ) 086 57 423,35 0,00 57 423,35 43 421,26

2. Ceniny (213) 087 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Bankové ílčty (221AÚ +l- 261) 088 21 625 560,71 0,00 21 625 560,71 14 650 022,77

4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden
rok (22ĺAU) 089 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Výdavkový rozpočtový úč,eÍ (222\ 090 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Prĺjmový rozpočtový účet (223) 09í 0,00 0,00 0,00 0,00

7
Majetkpvé cenné papiere na obchodovanie (251) -
(2e1AU)

092 0,00 0,00 0,00 0,00

I Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) -

(2914U) 093 0,00 0,00 0,00 0,00

I Dlhové cenné papiere so splatnosťpu do jedného roka
drŽané do splatnosti (256) - (291AU) 094 0,00 0,00 0,00 0,00

ĺ0' Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ) 095 0,00 0,00 0,00 0,00

11.
obstaľpnie krátkodobého ĺinančného majetku (259) -
(291AÚ)

096 0,00 0,00 0,00 0,00

12. ÚČty statnej pokladnice (účtová skupina 28) 097 0,00 0,00 0,00 0,00

B,VI. Poskytnuté návratné Íinančné výpomoci dlhodobé
súčet (r' 099 až r. 103)

098 0,00 0,00 0,00 0,00

B.Vt.'t Poskytnuté náVratné finančne výpot1oci subje[tom v
rámci konsolidovaného celku (271AU) - (291AU) 099 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Poskytnuté návratná finančné výpomoci ostatným
subjektom verejnej správy (2i2AU) - (29íAU) 100 0,00 0,00 0,00 0,00

3.
Poskytnuté návratné Íinančné výpomoci
podnikateľským subjektom (274AU) - (291AU) ĺ01 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Poskytnute návÍatné.Íinančné yýpomoci ostatným
orgaňizáciám (275AU) - (291AU) 102 0,00 0,00 0,00 0,00

5.
Poskytnuté náyratné ĺinančné výpomoci fyzickým
osobám (277AU) - (291AU) 103 0,00 0,00 0,00 0,00

B.Vil. Poskytnuté návľatné finančné výpomoci krátkodobé
súčet (r. 105 aŽ r' 109)

ĺ04 0,00 0,00 0,00 0,00

B.Vll.'ĺ Poskytnuté návratné finančné výpo4oci subjeltom v
rámci konsolidovaného celku (271Au) - (291AU)

'105 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Poskytnuté náVľatné Íinančné výpomoci ostgtným
subjeklom veĺejnej správy (272AU) - (291AU) 106 0,00 0,00 0,00 0,00

3.
Poskytnuté návratné finančné výppmoci
podnikateľským subjektom (274AU) - (291AU) 107 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Poskytnuté návratné.íinančné r4ýpomoci ostatným
organizáciám (275AU) - (291AU) 108 0,00 0,00 0,00 0,00

5
Poskytnuté návratné Íina11čné výpomoci fyzickým
osobám (277AU) - (291AU)

'ĺ09 0,00 0,00 0,00 0,00

c. časové rozlíšenie súčet (r. ĺ11 až ľ. í'l3) ĺĺ0 279 773,92 0,00 279 773,92 161424,07

c.1 Náklady budúcĺch obdobĺ (38ĺ) 111 1 38 789,43 0,00 ĺ 38 789'43 69 928' ĺ 6

2 Komplexné náklady budúcich období (382) 112 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Príjmy budúcich obdobi (385) 113 140 984,49 0,00 í40 984'49 9't 495,91

D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová
skupina 20)

114 0,00 0,00 0,00 0,00

4 t27



003'ĺ31'ĺ4 Mesto Trnava
sÚVaha Úč R0P0 sFoV 1-01

0značenie STRANA PASĺV
čísto
riadku

2020 2019

a b c 5 0

VLASTNÉ lMANlE A z^v^zKY r,116 + r.126 + r.180 + r.183 ĺĺ5 241 201 109,14 227 513 67 1 ,52

A. Vlastné imanĺe í,'l17 + í.120 + Í,123 íí6 191 169 772,60 183 17 4 269,22

A.l. Oceňovacie rozdiely súčet (r. íĺ8 + r. 1ĺ9) 117 1 340 530,28 I 340 530,28

A.t.1 oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkou 414) ĺĺ8 0,00 0,00

2. Oceňovacie Íozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 119 'ĺ 340 530,28 1 340 530,28

4.il. Fondy súčet |Í. 121 + í.122| 120 0,00 0,00

A.ll'ĺ Zákonný ľezervný fond (42'l )
121 0,00 0,00

2 ostatné fondy (427) 122 0,00 0,00

A.lll. ledok hospodárenia (+/-) súčet (ĺ.124 až 125| 123 189 829 242,32 181 833 738,94

A.ilt.1 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých Íokov (+/- 428) 124 181 862 136,29 177 016 287 ,95

2
Výsledok
ĺ'120+ĺ

hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 1 17 +

124 + ĺ. 126 + r. ĺ80 + r. 1 83)
125 7 967 106,03 4 8'ĺ7 450'99

B. Záuäzky súčet r.127 + l'132+ Í' 140 + ľ.151 + r' í73 126 24 568 702,56 22 305 815,39

B.l Rezeľvy súčet (r. 128 až131| 127 3 455 778''ĺ3 3 246 331,73

8.t.1 Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) 128 0,00 0,00

2 0statne rezervy (459AÚ) 129 3 382 882,03 3 'ĺ10 167'53

3 zákonné krátkodobé (323AÚ, 45 130 0,00 0,00

4 Ostatné krátkodobé rezeľvy (323AÚ, 459AÚ) 131 72 896,10 136 164,20

B.il Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r' 133 až
r' í39)

132 732 873,95 97 888,88

8.il.1 Zúčtovanie odvodov pľĺjmov rozpočtových organizáciĺ do rozpočtu
zriadovatela

133 0,00 0,00

2. Zúčtovanie hansfeľov štátneho rozpočtu (353) 134 0,00 0,00

3.
hansĺerov rozpočtu obce a vyššieho územného celku 135 0,00 0,00

4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci
konsolidovaného celku (356)

136 0,00 0,00

5.
ostatné zúčtovanie ľozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357

137 632 326,04 97 888,88

6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) í38 0,00 0,00

7
Zúčtovanie transfeľov medzi subjektami verejnej správy a iné
zúčtovania (359)

ĺ39 100 547,91 0,00

8.ilt. Dlhodobé záväzky súčet (r' ĺ4ĺ až í50) ĺ40 4 178 311,55 4 460 228,66

B.lll.'ĺ ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) 141 4 161 256,11 4 443 386,90

2 Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 142 0,00 0,00

3 Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) 143 0,00 0,00

4. Zäuäzky zo sociálneho íondu (472) 144 17 055,44 1 6 841,76

5 Zäuäzky z nájmu (474AÚ) 145 0,00 0,00

6 Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 146 0,00 0,00

7 Pohľadávky a záuäzky z pevných terminových opeĺáci (373AÚ) 147 0,00 0,00

I Predané opcie (377AÚ) 148 0,00 0,00

o lné záväzky (379AÚ) 149 0.00 0,00

10. Vydané dlh dlhodobé (473AÚ ) - 150 0.00 0,00

B,IV. Krátkodobé záuäzky súčet (r' 15z až 172| 1s1 5 166 029,92 5 493 402,76

B'lV'ĺ Dodávatelia (321) 152 í 770 184'33 2141 152,50

2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) í53 0,00 0,00

3. preddavky (324, 475AÚ) 154 964 623,96 9't4 006,41

4. Ostatne záväzky (325, 479AÚ) 't55 855 564,26 891 700,03

5. Nevyfakturova né dodávky (326, 476AÚ) 156 0,00 0,00

6, Záväzky z nájmu (474AÚ) 157 0,00 0,00

7 Pohľadávky a záväzky z pevných termĺnových operacr (37 3AÚ) 158 0,00 0,00

8. Predané opcie (377AÚ) 'ĺ59 0,00 0,00

9. lné záVäzky (379AÚ) 160 87 4 337 ,44 604 830,38

'10. Zäväzky
(367)

z upĺsaných nesplatených cenných papierov a vkladov 161 0,00 0.00
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0značenie sTRANA PAsĺV číslo
rĺadku 2020 201 9

a b c I o

11 Záväzky voči zdruŽeniu (368) 162 0,00 0,00

12. Zamestnanci (33'ĺ) 163 357 ĺ29'83 361 906,90

13. 0statné záväzky voči zamestnancom (333) í64 1 I 398,03 I 7 685,64

14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného
poistenia (336) ĺ65 254 495,30 244 951,50

15. Daň z príjmov (34í) I OO 0,00 2 09í,39

ĺ6. ostatné priame dane (342) 167 59 552,77 6í 878'33

17 Daň z prĺdanej hodnoty (343) 168 0,00 0,00

18. Ostatné dane a poplatky (345) 'ĺ69 0,00 0,00

19. Spojovacĺ účet pri zdruŽenĺ (396AÚ) 170 0,00 200 000,00

20 Zúótovanie s Európskou úniou (371AÚ) 171 11744,00 53 199,68

21
Transfery a ogtatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej
správy (3724U) 172 0,00 0,00

B.V. Bankové úvery a výpomocĺ súčet (r. 174 aŽ179| 't73 '11 035 709,01 9 007 963,36

B.V.1 Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) 174 7 397 583,18 6 890 940,47

2 BeŽné bankové Úvery (461AÚ, 221AÚ,n1,232) 175 2 175 696,83 2117 022,89

3 Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) _ (255AÚ) 176 0,00 0,00

4 0statné krátkodobé Íinančnó výpomoci (249) 177 0,00 0,00

5
Prijaté návratné Jinančné výpomoci od subjektov verejnej správy
dlhodobé (273AU) 178 1 462 429,00 0,00

6. Prijaté návratné Íi4ančné výpomoci od subjektov verejnej správy
krátkodobé (273AU) 179 0,00 0,00

c. Časové rozlíšenĺe súčet (r. 181 + Í' 182l 't 80 25 462 633,98 22 033 586,91

c.ĺ Výdavky budúcich obdobĺ (383) 181 1293,28 6 426,77

2. Výnosy budúcich obdobĺ (384) 182 25 461 340,70 22 027 160,14

D.
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina
20l í83 0,00 0,00
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Číslo účtu
alebo

skupiny
Náklady čĺslo riadku

2020
2019

Hlavná činnosť Podnikatel's ká
čin nosť Spolu

a b c I 2 3 4

50 Spotľebované nákupy (ľ' 002 až l. 005) 001 1 490 258,60 0,00 1 490 258,60 1 463 676,18

501 Spoheba materiálu 002 518 681,64 0,00 5ĺ8 681'64 530 455,34

502 Spotĺeba energie 003 971 576,96 0,00 971 576,96 933 220,84

503 Spokeba ostatných neskladovateľných dodávok 004 0,00 0,00 0,00 0,00

504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 005 0,00 0,00 0,00 0,00

51 SluŽby (r. 007 aŽ r, 010) 006 7 910 656,20 0,00 7 910 656,20 9 364 258,55

5ĺ1 opravy a udrŽiavanie 007 1764 721,09 0,00 1 764 721,09 2 824 857,84

512 Cestovné 008 6 340'6'ĺ 0,00 6 340,61 28 180,37

513 Náklady na repľezentáciu 009 6 051,24 0,00 6 051,24 17 873,63

518 ostatné sluŽby 0ĺ0 6 í33 543,26 0,00 6 133 543,26 6 493 346,71

52 Osobné náklady (r' 0ĺ2 aŽ r. 016) 0'l ĺ 8 8ĺ1 505'56 0,00 I 811 505,56 I 679 724,79

521 Mzdove náklady 012 6 í20 905'29 0,00 6 '120 905,29 5 953 ĺ61'38

524 Zákonné sociálne poistenie 013 2 069 847,34 0,00 2 069 847,34 2 ĺ13 569'28

525 0statné sociálne poistenie 014 í 39 370,06 0,00 1 39 370,06 1 35 500,04

527 Zákonné sociálne náklady 015 480 8 1 ĺ,87 0,00 480 811,87 467 792,11

528 ostatné sociálne náklady 0í6 571,00 0,00 571,00 9 70'ĺ,98

53 Dane a poplatky (r' 018 aŽ r, 020) 017 292 964,93 0,00 292 964,93 297 641,62

531 Daň z motorových vozidiel 018 0,00 0,00 0,00 0,00

532 Daň z nehnutelnosti 019 5 326,66 0,00 5 326,66 5 459,18

538 Ostatné dane a poplatky 020 287 638,27 0,00 287 638,27 292 182,44

54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnost'(ľ' 022 aŽ
r, 028)

021 890 025,'10 0,00 890 025,10 762720,68

541
ZoslatkoVá cena predaného dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku

022 280 995,78 0,00 280 995,78 169 520,89

542 Predaný materiál 023 0,00 0.00 0,00 0,00

544 Zmluvné pokuty, penále a Úĺoky z omeškania 024 5,00 0,00 5,00 7,44

545 ostatné pokuty' penále a úroky z omeškania 025 5,44 0,00 5,44 3 502,27

546 odpis pohÍadávky 026 58 176,10 0,00 58 176,10 26 548,42

548 ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 027 530 626,56 0,00 530 626,56 557 279,28

549 Manká a škody 028 20 216,22 0,00 20 216,22 5 862,38

55
0dpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej
činnostĺ a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia (r. 030 + r' 031 + ľ. 036 + ĺ. 039)

029 6 881 467'7í 0,00 6 88í 467'71 6 608 237,45

551
0dpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobeho
hmotného majetku

030 6 490 725,99 0,00 6 490 725,99 6 393 327,63

Rezervy a
(r. 032 aŽ ľ

opravné poloŽky z prevádzkovej činnosti
. 035)

03í 390 7 41 ,72 0,00 390 7 41 ,72 214 909,82

552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkoveĺ činnosti 032 0,00 0,00 0,00 0,00

553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej čĺnnosti 033 339 910,35 0,00 339 9ĺ0'35 66 633,74

557
Tvorba zákonných opravných poloŽiek z prevádzkovej
óinnosti

034 0,00 0,00 0,00 0,00

558
Tvorba ostatných opravných poloŽiek z prevádzkovej
čĺnnosti

035 50 831,37 0,00 50 831,37 148 276,08

Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r.
037+ r. 038)

036 0,00 0,00 0,00 0,00

554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 037 0,00 0,00 0,00 0,00

559 Tvorba opravných poloŽiek z fĺnančnej činnosti 038 0,00 0,00 0,00 0.00

Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 039 0,00 0,00 0,00 0,00

56 Fĺnančné náklady (r' 041 aŽ r.048) 040 261 679,43 0,00 261 679,43 4s3 923,33

56ĺ Predané cenné papiere a podiely 041 0,00 0,00 0,00 199 500,00

562 Úroky 042 ĺ61 349'76 0,00 161 349,76 '184 823,07

563 Kurzové shaty 043 16,22 0,00 16,22 81 ,35

564 Náklady na precenenie cenných papierov 044 0,00 0,00 0,00 0,00

566 Náklady na krätkodobý finančný majetok 045 0,00 0,00 0,00 0,00

567 Náklady na derivátové operácie 046 0,00 0,00 0,00 0,00
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Čĺslo účtu
alebo

skupiny
Náklady Číslo ľiadku

2020

201 9
Hlavná činnosť Podnikateľská

čin nosť
Spolu

a b c 1 2 3 4

568 ostatné finančné náklady 047 100 313,45 0,00 ĺ00 313'45 69 518,91

569 Manká a škody na finančnom majetku 048 0,00 0,00 0,00 0,00

57 Mimoriadne náklady (r.050 aŽ r. 053} 049 0,00 0,00 0,00 0,00

572 Štooy 050 0,00 0,00 0,00 0,00

574 Tvorba rezerv 051 0,00 0,00 0,00 0,00

578 ostatné mimoĺiadne náklady 052 0,00 0,00 0,00 0,00

579 Tvorba opravných poloŽiek 053 0,00 0,00 0,00 0,00

58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r
055 aŽ r. 063)

054 23174 505,45 0,00 23 174 505,45 21 688 774,44

581
Náklady na hansfery zo
rozpočtových organizáci

štátneho rozpočtu do štátnych
i a prispevkových organizácii

055 0,00 0,00 0,00 0,00

582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu oslatným
subjektom verejnej správy

05ô 0,00 0.00 0,00 0,00

583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom
mrmo vereJnej spravy

057 0,00 0,00 0,00 0,00

s84

Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z ľozpočtu
vyšŠieľío územného'celku'do rozpočtových organizáciĺ
a'prispevkových organizácii zriadených obcou alebo
vyššim územným celkom

058 18 550 539,69 18 550 539,69 17 54s 726,97

Näklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieľio územného'celku ostatným subjektom verejnej
správy

059 'ĺ 025'00 0,00 I 025,00 5 030,70

586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieľĺo územného'celku iubjektom mimo verejnej
správy

060 4 594 314,03 0,00 4 594 314,03 4 138 007,73

587 Náklady na ostatné hansfery 061 28 626,73 0,00 28 626,73 s.04

588 Náklady z odvodu prijmov 062 0,00 0,00 0,00 0,00

589 Náklady z budúceho odvodu prĺjmov 063 0,00 0,00 0,00 0,00

Účtové
súčet (r
r.054)

skupiny 50 . 58
.00i + ŕ.006 + r.0í1 + l,017 + Í,021 + r,029 + r.040 + r.049 + 064 49 7í3 062,98 0,00 49 713 062,98 49 318 957,04
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číslo účtu
alebo

skupiny
Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodáľenia Číslo riadku

2020
20't 9

Hlavná činnosť
Podnikatel's ká

činnosť
Spolu

a b c 1 2 3 4

60 'Íržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r' 068) 065 204 620,17 0,00 204 620,17 204 764,54

601 Íĺžby za vlastné výrobky 066 0,00 0,00 0,00 0,00

602 TrŽby z predaja služieb 067 204 620,17 0,00 204 620,17 204 764,54

604, 607 rĺŽby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj 068 0,00 0,00 0,00 0,00

6ĺ Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (ľ.070 aŽ
ľ.073) (+/-)

069 0,00 0,00 0,00 0,00

6íĺ Zmena stavu nedokončenej výroby 070 0,00 0,00 0,00 0.00

612 Zmena stavu polotovarov 071 0,00 0,00 0,00 0,00

613 Zmena stavu výľobkov 072 0,00 0,00 0,00 0,00

614 Zmena stavu zvierat 073 0,00 0,00 0,00 0,00

62 Aktivácia (r. 075 aŽ ľ. 078) 074 0,00 0,00 0,00 0,00

621 Aktivácia materiálu a tovaru 075 0,00 0,00 0,00

622 Aktivácia vnútroorganizačných sluŽieb 076 0,00 0,00 0,00 0,00

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 077 0,00 0,00 0,00 0,00

b2+ Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 078 0,00 0,00 0,00 0,00

63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r' 080
aŽ ĺ,082|

079 44 683 505,43 0,00 44 683 50s,43 39 182 695,66

631 Daňové a colné výnosy štátu 080 0,00 0,00 0,00 0,00

632 Daňové výnosy samospĺávy 08ĺ 38 607 423,92 0,00 38 607 423,92 34 787 566,15

633 Výnosy z poplatkov 082 6 076 08ĺ'51 0,00 6 076 08'1,51 4 395 129,5'l

64 ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r' 084 až r.
08e)

083 5 984 498,37 0,00 5 984 498,37 6 250 664,41

641
FĺžbY zpĺedaja dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku 084 1 375 737 ,12 0,00 1 375 737,12 1083 282,41

642 ÍrŽby z pĺedaja materiálu 085 696,48 0,00 696,48 ĺ 516'50

644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 086 1 I 489,67 0,00 1 1 489,67 19 556,33

645 ostatné pokuty, pénále a úroky z omeškania 087 125 048,34 0,00 125 048,34 ĺ39 883'26

646 Výnosy z odpísaných pohľadávok 088 15122,42 0,00 15122,42 12 644,72

648 ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 089 4 456 404,34 0,00 4 456 404,34 4 993 78'ĺ,19

65

Zúčtovanie Íezerv a opľavných poloŽiek z
prevádzkovej činnosti a íinančnej činnosti a
zúétovanie časového rozlĺšenia (r' 09í + r. 096 + r
0se)

090 145 06í'34 0,00 145 061,34 1 289 262,59

Zúčtovanie rezerv a opravných poloŽiek z
prevádzkovej činnostĺ (r. 092 až ĺ. 095)

09ĺ 145 061,34 0,00 í45 06ĺ'34 1289 262,59

652 Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 0s2 0,00 0,00 0,00 0,00

653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 093 1 30 463,95 0,00 'ĺ30 463'95 'ĺ 258 340,00

657
Zúčtovanie zákonných opravných poloŽiek z
prevádzkovej činnosti

094 0,00 0,00 0,00 0,00

658
Zúčlovanie ostatných opravných poloŽiek z
prevádzkovej činnosti

095 14 597,39 0,00 ĺ4 597'39 30 922,59

Zúčtovanie Íezerv a
činnosti (r' 097 + r.

opĺavných položiek z finančnej
098)

096 0,00 0,00 0,00 0.00

654 Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti 097 0,00 0,00 0,00 0,00

659 Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti 098 0,00 0,00 0,00 0,00

655 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich obdobi 099 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Finančné výnosy (ľ. 101 až r. í08) í00 606 382,61 0,00 606 382,61 1 761 687,80

oot TrŽby z predaja cenných papierov a podielov ĺ01 0,00 0,00 0,00 285 000,00

662 Úroky 102 3 405,85 0,00 3 405,85 33 7 1 5,45

663 Kurzové zisky 103 0,04 0,00 0,04 6,96

664 Výnosy z precenenia cenných papierov í04 0,00 0,00 0,00 0,00

665 Výnosy z dlhodobého íinančného majetku ĺ05 602 897,92 0,00 602 897,92 1 165 699,59

bbb Výnosy z kľáikodobého finančného majetku 106 0,00 0,00 0,00 0,00

667 Výnosy z derivátových operáciĺ 107 0,00 0,00 0,00 0,00

0statné finančné výnosy ĺ08 78,80 0,00 78,80 277 265,80
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číslo účtu
alebo

skupiny
Výnosy' daň z pľíjmov a výsledok hospodárenia čĺslo riadku

2020

20ĺ 9
Hlavná činnost' Podnikatel'ská

činnosť Spolu

a b c 1 2 2 4

67 Mimoriadne výnosy (r. ĺí0 až r.113) 109 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00

672 Náhrady škôd 110 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00

674 ZÚčtovanie rezerv 111 0,00 0,00 0,00 0,00

678 0statné mimoriadne výnosy 112 0,00 0,00 0,00 0,00

679 Zúčtovanie opravných položiek ĺ13 0,00 0,00 0,00 0,00

68
Výnosy z transferov a ľozpočtových príjmov v
štátnych rozpočtových organizáclách a
príspevkových organizáciách (ĺ' 115 až ĺ.123|

114 0,00 0,00 0,00 0,00

681 Výnosy z beŽných hansferov zo štátneho rozpočtu 'ĺ'l5 0,00 0,00 0,00 0,00

682 Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu 116 0,00 0,00 0,00 0,00

683
Výnosy.z bežných hansíerov od ostatných subjektov
verelnej spravy

117 0,00 0,00 0,00 0,00

684 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných
subjektov verejnej správy

1't8 0,00 0,00 0,00 0,00

685 Výnosy z beŽných kansferov od Európskej Únie '119 0,00 0,00 0,00 0,00

686 Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie 120 0,00 0,00 0,00 0,00

687
Výnosy z beŽných transfeľov od ostatných subjektov
mimo verejnej správy

121 0,00 0,00 0,00 0,00

688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy

122 0,00 0,00 0,00 0,00

689 Výnosy z odvodu rozpočtových pľĺjmov 123 0,00 0,00 0,00 0,00

69

výnosy z transÍerov a rozpoltových pÍĺjmov v
obciach, vyšších územných celkoch a v
ĺozpočtových oĺganizáciách a príspevkových
organizáciách zriadených obcou alebo vyšším
územným celkom (ĺ. í25 až r.133)

124 6 054 729,54 0,00 6 054 729,54 5 452 876,42

69'l

Výnosy z beŽných transÍerov z rozpočtu obce alebo z
ĺozpočtu vyššieho územného celku v ľozpočtových
organizáciách a pÍispevkoVých organizáciách
zľiadených obcou alebo vyšším Územným celkom

125 0,00 0,00 0,00 0,00

692

Výnosy z kapitálových kansferov z rozpočtu obce
alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v
rozpočtových organizáciách a prispevkových
organizáciách zriadených obcou alebo Vyššim
územným celkom

126 0,00 0,00 0,00 0,00

693
Výnosy samosprávy z bežných transÍeľov zo štátneho
rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy

127 1 905 810,91 0,00 í 905 810'9ĺ 839 838,23

694 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo
štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 128 2 168 456,36 0,00 2 168 456,36 2 104 071 ,65

695 Výnosy samospľávy z beŽných transferov od
Európskej únie

129 ĺ í 503,33 0,00 'ĺ1 503'33 53 44 1,46

696
Výnosy samosprávy z kapitálových transfeĺov od
Európskej Únie

130 0,00 0,00 0,00 0,00

697 Výnosy samosprávy z beŽných transferov od ostatných
subjektov mimo Verejnej správy

131 1 20,00 0,00 1 20,00 'ĺ9 879,00

696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej spĺávy 132 303 616,47 0,00 303 616,47 177 860,69

6S9 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových prĺjmov ĺ33 1 665 222,47 0,00 1 665 222,47 2 257 785,39

Úótová trieda 6
súéet (ľ.065 + r.069 + l'074+ r.079 + ľ.083 + r' 090 + r.100 + r
ĺ09 + r. ĺĺ4 + ĺ.124l

134 57 679 797,46 0,00 57 679 797,46 54 141 951,42

Výsledok hospodárenia pred zdanením (r' í34 - ľ' 06a} (+/-; í35 7 966 734,48 0,00 7 966 734,48 4 822 594,38

591 Splatná daň z prĺjmov í36 636,45 0,00 636,45 I 256,59

595 Dodatočne platená daň z prijmov 137 -1 008,00 0,00 -1 008,00 -2 713,20

Výsledok hospodárenia po zdanenĺ
r' 135 - (ľ. 136, r.137) (+/-)

ĺ38 7 967 ĺ06'03 0,00 7 967 106,03 4 817 450.99

10127



003í3'l14 Mesto Tmava

Tabuľka č. í: k čl. lll. A ods. 1 a 2 - NeobeŽn majetok

Poznámky

Dlhodob nehmotn maletok
spolu (s čet r.01 aŽ 07)

Poskytnuté preddavky na
dlhodob nehmotn majetok

Obstaľanie dlhodobého
nehmotného majetku

Ostatn dlhodob nehmotn
majetok

Dĺobn dlhodob nehmotn '
majetok

oceniteľné práva

Softvér

Aktivované nákĺady na v voj

a

PoloŽka majetku

08

07

06

05

04

03

02

0í

b

č.r.

1247 230,70

0,00

0,00

í í95 94'l'87

0,00

5 974'9ĺ

45 3ĺ3'92

0,00

1

20í9

obstarávacia cena

í30 ĺ50'77

0,00

0,00

127 689,24

271,53

0,00

2't90,00

0,00

2

Prírastky

127 960,77

0,00

0,00

127 689,24

271,53

0,00

0,00

0,00

3

Úuy*y

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Presuny

1249 420,70

0,00

0,00

1 í95 94í'87

0,00

5 974,9 1

47 503,92

0,00

5

2020

1 244 679,72

0,00

0,00

1 í95 865'89

0.00

5 974,91

42 838,92

0,00

b

2019

0právky

1 852'5í

0,00

0,00

75,98

271,s3

0,00

1 505,00

0,00

7

PÍírastky

271,53

0,00

0,00

0,00

271,53

0,00

0,00

0,00

I

Úuytxy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

Pĺesuny

í 246 260'70

0,00

0,00

1 195 941,87

0,00

5 974,91

44 343,92

0,00

10

2020

Dlhodob nehmotn majetok
spolu (sličet Í.0ĺ aŽ 07)

Poskytnuté preddavky na
dlhodob nehmotn'majetok

0bstaranie dlhodobého
nehmotného majetku

Ostatn dlhodob nehmotn
majetok

Drobn dlhodob nehmotn
majetok

Ocenitelné práva

Softvér

Aktivované náklady na v voj

a

Položka majetku

08

07

06

05

04

03

02

0í

b

Č'r

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

20í9

0pĺavné položky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Prírastky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Úuytry

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Pĺesuny

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

2020

2 550,98

0,00

0,00

75,98

0,00

0,00

2 475,00

0,00

16

20't9

Zostatková hodnota

3 ĺ 60'00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

3 160,00

0,00

17

2020

11ĺ27



003131 í4 Mesto Tmava Poznámky

Dlhodob hmotn majetok
spolu (s čet r.09 až 20)

Poskytnuté preddavky na
dlhodob hmotn majetok

obstaranie dlhodobého
hmotného majetku

Ostatn dlhodob hm. majetok

Drobn dlhodob hm. majetok

Základné stádo a ťaž. zvieratá

PestovateÍské celky trv.porast.

Dopravné prostriedky

Samostatné hnuteľné veci a
s bory hnuteÍn ch vecĺ

Stavby

Predmety z dĺah ch kovov

Umelecké dĺeĺa a zbierky

Pozemky

a

PoloŽka majetku

21

20

ĺ9

í8

17

ĺ6

't5

14

í3

12

11

10

09

b

G.r

240 284 950,44

0,00

5 026 02í'95

3 920 595,86

71378,49

0,00

ĺ 853 468'14

'ĺ 186 410'46

6 467 840,36

147 410 260,41

0,00

29 204,01

74 319 770,76

201 9

0bstarávacia cena

48 384 448,24

5 067,76

13 347 24s,79

3 580 927,44

135 375,39

0,00

í 853 468'14

ĺ6ĺ 507'28

4 365 492,46

21 947 870,91

0,00

0,00

2587 493,07

2

Prírastky

48 074 197,42

5 067,76

ĺ1 854 487'63

2 966 536,98

144 441,20

0,00

'ĺ 853 468'ĺ4

75 506,42

5 571 239,01

25 326 048,69

0,00

0,00

277 401,59

3

Úuytlĺy

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Presuny

240 595 20ĺ'26

0,00

6 5'ĺ8 780'ĺĺ

4 534 986,32

62 312,68

0,00

ĺ 853 468'ĺ4

1 272 411,32

5 262 093,81

144 032 082,63

0,00

29 204,01

77 025 862,24

5

2020

91 285 421,35

0,00

0,00

2 831 162,33

71 378,49

0,00

0,00

'l 077 542,52

5 69s 290,57

81 6't0 047,44

0,00

0,00

0,00

6

201 I
0právky

28 020 024,84

0,00

0,00

495 882'í3

1 35 375,39

0,00

0,00

67 864,94

2 012 676,48

25 308 225,90

0,00

0,00

0,00

7

Prírastky

27 447 706,77

0,00

0,00

7 832,48

144 441,20

0,00

0,00

60 522,14

2 840 500,83

24 394 410,',12

0,00

0,00

0,00

I
Úuyttĺy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

q

Presuny

9í 857 739'42

0,00

0,00

3 319 211,98

62 312,68

0,00

0,00

1 084 885,32

4 867 466,22

82 523 863,2?

0,00

0,00

0,00

10

2020

Dlhodob 'hmotn majetok spolu (s čet r. 09 až 20)

Poskytnuté preddavky na dlhodob hmotn ma|etok

obstaranie dlhodobého hmotného majetku

Ostatn dlhodob hm. majetok

Drobn dlhodob hm. majetok

Základné stádo a ťaž. zvieratá

Pestovateľské celky trv.porast.

Dopravné prostriedky

Samostatné hnuteľné veci a stibory hnuteľn ch vecĺ

Stavby

Predmety z drah ch kovov

Umelecké diela a zbierky

Pozemky

a

PoloŽka majetku

21

20

ĺ9

18

17

16

15

14

í3

12

11

10

09

b

č.r

í 003 513'3í

0,00

329 s12,78

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

674 000,53

11

20í9

0pĺavné položky

54 444,66

0,00

54 444,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Prírastky

't0 647,64

0,00

2 545,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 í 0'ĺ 
'88

13

Úuytry

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

'14

Presuny

í 047 3ĺ0'33

0,00

38ĺ 4ĺ ĺ 
'68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

66s 898.65

'15

2020

ĺ47 996 0ĺ5'78

0,00

4 696 509,17

1 089 433,53

0,00

0,00

1 853 468'í4

ĺ08 867'94

772 549.79

65 800 2í2'97

0.00

29 204,01

73 645 770,23

16

20í 9

Zostatková hodnota

ĺ47 690 15ĺ'5í

0,00

6 137 368,43

1 215 774,34

0,00

0,00

í 853 468,14

ĺ87 526'00

394 627,59

61 508 219,41

0,00

29 204,01

76 363 963,59

17

2020

12t27



003í3114 MestoTmava Poznámky

NeobeŽnI
08+Í.2ĺ

majetok spolu (r
+ ĺ. 30)

Dlhodob finančn majetok
spolu(s čet r.22aŽ29|

obstaranie dlhodobého
Íinančného majetku

ostatn dlhodob Íinančn '
majetok

Ostatné p ŽiÓky

P Žičky čtovnej jednotke v
konsolidovanom celku

Dlhové cenné papiere drŽané
do splatnosti

Realizovateľné cenné papiere
a podiely

Podielové cenné papiere a
podiely v spoločnosti s
podstatn m vplyvom

Podielové cenné papiere a
podiely v dcérskej čtovnej
jednotke

a

PoloŽka majetku

3'l

30

29

28

27

?6

25

24

23

22

b

č.r.

260 736 078,s2

ĺ9 203 897'38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ĺ7 6í0 94í'38

1 592 956,00

1

201 9

0bstaĺávacia cena

48 5í4 599'0í

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

2

Prírastky

48 202 'l58'í9

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Úuytry

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Presuny

261 048 5í9'34

í9 203 897'38

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

17 10 94ĺ'38

í 592 955,00

5

2029

92 530 ĺ01'07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

20í9

opľávky

28 021 877,35

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Prĺrastky

2't 447 978,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I
Úuľry

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

9

Pĺesuny

93 í04 000'12

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

2020

NeobeŽn majetok spolu (r. 08 + Í. 2í + r.30)

Dlhodob finančn ' majetok spolu (s čet r. 22 aŽ29|

obstaranie dlhodobého Íinan ného majetku

Ostatn dlhodob finanĎn majetok

Ostatné p Žiiky

P Žičky čtovnej jednotke v konsolidovanom celku

Dlhové cenné papiere drŽané do splatnosti

Realizovateľné cenné papiere a podiely

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m
vplyvom

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej Účtovnej jednotke

a

PoloŽka majetku

3ĺ

30

29

28

27

26

25

24

23

22

b

G.r

í 003 5ĺ3'3ĺ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

20í9

opravné poloŽky

54 444,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Príĺastky

10 647,64

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Útytry

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Pĺesuny

1 047 3ĺ0,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

2020

167 202 464,14

í9 203 897'38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 610 941,38

ĺ 592 956'00

16

20ĺ9

Zostatková hodnota

166 897 208,89

í9 203 897'38

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

17 610 941,38

't 592 956,00

17

2020

13 t27



Poznámky

003í31 14 Mesto Trnava

Tabuľka č. 2: k čt. lll. B 'V voj opravnej poloŽky k zásobám

čĺslo ričtu
4 5

b 1 2 3
a

Žiaden zäznam
0,00 0,00 0,00

Spolu x 0,00 0,00

Zostatok opravnej položky 2019 Tvorba ZnĺŽenie Zľušenie
Názov čtu

Zostatok opĺavnei položky 2020

14 127



003131í4 Mesto Tmava

Tabuľka č. 3: k čl. tll. B - V voj opľavnej položky k pohľadávkam

Poznámky

Spolu

378

3't9

3t8

a

čísb ričtu

x

378

319

3't8

b

Názov tlčtu

2 673 373,39

7 186,88

1 828 147.15

838 039,36

1

Zostatok opravnej položky
2019

s3 057,68

0,00

0,00

53 057,68

2

Tvorba

52224,17

0.00

52 224,17

0,00

3

Zníženie

I 396,55

7 099'0í

0,00

1 297,54

4

Zrušenie

2 665 8í0'35

87,87

1775 922,98

889 799,50

5

Zostatok opravnej poloŽky
2020

15t27



Poznámky
003131 14 Mesto Tmava

Tabuľka č. 4: k čl. lll. B - Pohl'adávky podľa doby splatnosti

Spolu (r.0ĺ + r.05) 06

PohÍadávky po lehote splatnosti 05

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov 04

PohÍadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane 03

Pohtadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného Íoka vrátane 02

Pohľadávky v lehote splatnosti v tom: 0ĺ
a b

Pohľadávky podľa doby splatnosti Gíslo riadku

9 í0í 768'73

4 043 935.98

ĺ08 370'00

3 105 346,13

1844 116,62

5 057 832,75

1

Zostatok 2020

I 126 248,53

3 617 999,82

169 724,88

2787 311,47

1 551 212,36

4 508 248,71

2

Zostatok 2019

16 127



003ĺ3114 Mesto Tmava

Tabuľka č. 5: k čl. lV. A - Vlastné imanie

Poznámky

Zostatok 2020

Presuny

Úuytty

Prĺrastky

Zostatok 20ĺ9

a

Názov položky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Oce ovacie rozdiely z
precenenia majetku a záväzkov

1 340 530,28

0,00

0,00

0,00

'ĺ 340 530'28

2

Oce ovacie rozdiely z
kapĺtálov ch častín

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

zákonn rezervn fond

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

ostatné fondy

18í 862 136,29

4 8ĺ7 450'99

0,00

28 397,35

177 016 287,95

5

Nevysporiadan v sledok
hospodárenia minul ch rokov

7 967 t06.03

-4 8ĺ7 450'99

0,00

7 967 106,03

4 8í7 450'99

6

V sledok hospodáĺenia

17 t27



Poznámky003'131í4 Mesto Tmava

Tabul'ka č. 6: č. ĺ k čl. lV. B - Rezervy zákonné

Spolu rezervy zákonné krátkodobé (s čet r.05 aŽ r. 07)

lné

Náklady s visiace s odstránenĺm zne istenia životného prostredia, odpadov
a obalov

Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitoÍovanie skládky
odpadov po jej uzatvorenĺ

Rezervy zákonné krátkodobé

Spolu rezervy zákonné dlhodobé (stičet r.0í aŽ r.03)

lné

Náklady s visiace s odstránenĺm znečistenia Životného prostredia, odpadov
a obalov

Rekultivácia pozemku; uzavĺetie' rekultiváciu a monitorovanie skládky
odpadov po jej uzatvoreni

Rezervy zákonné dlhodobé

a

Položka rezerv

08

07

06

05

04

03

0z

0ĺ

b

číslo
riadku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Zostatok 20í9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Presun

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Tvorba

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Použitie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Zĺušenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Zostatok 2020

18t27



00313í14 MestoTmava

Tabuľka č.7: č.2 k čl. lV. B - Rezervy ostatné

Poznámky

Spolu rezervy ostatné krátkodobé (sričet ĺ.7 aŽ ĺ.13)

lné

Prebiehaj ce a hroziace s dne spory

Náklady'na lostavenie, overenie, zverejnenie čtovnej závierky a v 'ročnej
správy t'kaj cej sa vykazovaného Účtovného obdobia

Nevyfakturované dodávky a sluŽby

Náklady stivisiace s odstránením znečistenia životného prostÍedia, odpadov
a obalov

Zamestnanecké poŽitky

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky
odpadov po jej uzatvorenĺ

Rezervy ostatné krátkodobé

Spolu rezervy ostatné dlhodobé (s čet r.0í až ľ. 05)

lné

Pľebiehaj ce a hroziace s dne spoÍy

Náklady sÚvisĺace s odstránenĺm znečistenia Životného prostredia, odpadov
a obalov

Zamestnanecké požitky

Rekultivácia
odpadov po

pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky
jej uzatvorenĺ

Rezervy ostatné dlhodobé

a

PoloŽka rezeĺv

14

í3

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

0ĺ

b

číslo
riadku

ĺ36 í64'20

48 1 17,38

88 046,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3'ĺí0 167'53

500 000,00

80 554,14

2 529 613,39

0,00

0,00

1

Zostatok 2019

-10 624,76

0,00

-10 624,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 624,76

0,00

10 624,76

0,00

0,00

0,00

2

Presun

72 896,10

62 791,53

10 t04,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

267 014,25

0,00

0,00

267 014,25

0,00

0,00

3

Tvorba

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Použitie

í25 539'44

48 1 17,38

77 422,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 924,51

0,00

4 524,51

0,00

0,00

0.00

5

Zľušenie

72 896'í0

62 79í'53

10 104,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 382 882,03

500 000,00

86 254,39

2796 627,64

0,00

0,00

6

Zostatok 2020

19 127



003ĺ3'lí4 Mesto Tmava

Tabuľka č.8: k čl. lv. B - Záväzky podl'a doby splatnostĺ

Poznámky

Spolu (r.01 + r.05)

Ĺáväzky po lehote splatnosti

Záuäzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov

Záuäzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vĺátane

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane

Záväzky v lehote splatnosti
v tom:

a

Záväzky podľa doby splatnosti

06

05

04

03

02

0í

b

Číslo riadku

9 344 341,47

340,00

3 881 659,19

29 652,36

5 165 689,92

I 344 001,47

Zostatok 2020

9 953 631,42

2707,10

4 ĺ43 386'90

316 841,76

5 490 695,66

I 950 924,32

2

Zostatok 20í9

20 127



003í3íí4 MestoTmava

Tabuľka č. 9: k čl. lV. B - Bankové rivery

Poznámky

Spolu

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

a

Charakter
bankového veru

x

Prima banka
Slovensko, a.s.

Prima banka
Slovensko, a.s.

Československá
obchodná banka,
a.s.

Slovenská
sporiteľ a, a.s.

Slovenská
sporiteľ a, a.s.

Slovenská
sporitel a, a.s.

Slovenská
sporiteľ a, a.s.

Prima banka
Slovensko, a.s.

Prima banka
Slovensko, a.s.

Prima banka
Slovensko, a.s.

Všeobecná verová
banka, a.s.

Všeobecná verová
banka, a.s.

Prima banka
Slovensko, a.s.

Prima banka
Slovensko, a.s.

Prima banka
Slovensko, a.s.

Prima banka
Slovensko, a.s.

b

Poskytovateľ
bankového rĺveľu

x

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

Mena

x

0.000000

0.000000

0.390000

0.690000

0.860000

0.390000

0.400000

ĺ.000000

1.000000

ĺ '000000

0.000000

0.000000

1.000000

0.000000

0.000000

1.000000

2

Uroková sadzba v

x

01.11-2020

0 1.05.2020

20.07.2022

25.'12.2027

25.06.2028

25.07.2023

25.08.2022

20.11.2025

29.12.2024

04.04.2025

20.12.2022

20.03.2023

20.11.2025

0ĺ.1 1.2035

25.07.202'l

25.10.2021

3

Dátum splatnosti

2 í75 696'83

0,00

0,00

327 654,20

200 000,00

1 66 000.00

300 000,00

'180 000,00

ĺ34 696'40

222 083,40

42 938,40

59 525'6í

231 084,00

17 780,7A

50 484,90

42 543,47

200 905,75

4

Zostatok 2020

Kĺátkodobá časť

2117 022,89

't50 119,26

41 872,88

327 700,67

0,00

1 66 668,00

I 50 000,00

í 80 000'00

134 732,20

222 163,99

42 952,81

75 936,00

231 084,00

17 788,40

50 528,37

84 259,00

241 217,31

5

Zostatok 20í9

7 397 583,18

0,00

0,00

í 89 600'00

3 300 000,00

641 222,56

900 000,00

1 04 090, 1

525 032,00

663 784,00

í39 005'00

0,00

250 364,00

43 628,16

640 857,30

0,00

0,00

6

Zostatok 2020

Dlhodobá časť

6 890 940,47

0,00

0,00

5ĺ7 200'00

674 832,80

807 222,56

ĺ 350 000.00

284 090'í6

659 120,00

885 052,00

181 776,00

59 525'6í

481 448,00

61 352,16

686 632,82

4í 980'61

200 707,75

7

Zostatok 20í9

2257 952,11

149 151,37

41 047,34

327 600,00

0,00

166 668,00

300 000,00

ĺ80 000'00

'134 088,00

221 268,00

42771,00

75 936,00

23í 084'00

17 724,00

45 775,52

83 990,00

240 848,88

I

V ška istiny 2020

ĺ00 986'23

4 580,81

848,74

2 761 ,37

4 829,63

7 944,70

5 385,81

1 541,65

7 489,13

10 256,47

2 091,02

1 790,58

í3 352'90

728,64

29 523,49

4 34í.í0

3 520,19

I

Nákladov rok za
rok 2020
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00313í 14 Mesto Tmava

Tabuľkač. 10: kčl. Vll - lnformácie o in ch aktívach a in ch pasívach

Poznámky

lné povinnosti

Povinnosti z nájomn ch zmltiv, servisn ch zml v, poistn 'ch zml v, koncesionárskych zmlÚv, licenčn 'ch zml v a podobn 'ch zmlÚv

Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať ur ité produkty, napríklad z dodávateÍsk ch zml v alebo odberateľsk'ch zml v

Povinnosti z opčn ch obchodov

Povinnosti z devízov 'ch termĺnovan ch obchodov a in ch Íinančn 'ch derivátov

ostatné iné pasíva

Zäväzky s visiace s odstránenĺm zne istenia ŽiVotného pĺostredia a environmentálnych záťaŽi

Záuäzky z ruienia

Záväzky zo všeobecne záväzn 'ch právnych pĺedpisov

Záväzky z existuj cich alebo hroziacich s dnych sporov

Záväzky z poskytnut ch záruk

Ostatné iné aktĺva

Aktívne s dne spory

Bud ce právo zo servisn ch zmltlv, poistn ch zml v, koncesionárskych zmltlv, licenčn 'ch zml v

a

lné aktíva a iné pasíva

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

0ĺ

b

Číslo riadku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Zostatok 2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 422,06

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Zostatok 20í9

22t27



003131 14 Mesto Tmava

Tabuľka č. 1 ĺ: k čl' Vll - Zoznam nehnuteľn ch kulttirnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve

Poznámky

Hlavnáĺ-radnicav ťah I

I
í53 918'04

Hlavná 1 _ radnica západné kridlo rekonštrukcia strechy I

I
590 461,28

Hlavná 1 _ radnica severné krídlo ĺekonštrukcia strechy i

I
46 668,02

Hlavnáí_radnicabrána 19 608,18

2 562 644,12Hlavná í - radnica

a 1

Nehnuteľná kultrirna pamiatka Hodnoŕa 2020

Hlavná 5 mešťansk dom, regulácia UK a TUV 4 540,68

Hlavná 5 mešťansk dom, TZ rekonšhukcia kotolne 18 272,00

Hlavná 5 mešťansk dom 578 082,85

Hlavná 1 - stavebné pravy NKP 'Radničná piváre ' s1 424,00

Hlavná í - radnica TZ NKP presklenené dvere + replika histor 3 95í '60

Hlavná 1 _ radnica zateplenie podstrešného prisstoÍu 5't 357,43

9 í 52'65Hlavná 1 - radnica rekonštrukcia dvieĺ

Hlavná í _ radnica rekonštrukcia vykurovania
1 56 825,36

IHlavná 1 _ radnica rekonštrukcia dvier 6 043,62

Trojičné námestie íí rekonštrukcia NKP
1 52 533,58

Trojičné námestie 11 stavebné pravy NKP 55 'ĺ08'49

Trojičné námestie íí odktipenie tech. zhodnbotenia NKP 49 790,90

Troji né námestie 1í odk penie tech. zhodnbotenia realiz. ná 1,00

Troji né námestie 1í (Zelen dom) 132 511 ,21

Štefánikova 29 vybudovanie nov ch soc. zariadeni 4 784,34

ŠteÍánikova 29 182153,22

Nám. Sv. Mĺkuláša 4 _ mešťanskj' dom 56 261'í0

Radlĺnskéh 8_10 (Prachárern)
1 288 890,s6

18 647,9'lHalenárska í6

Hlavná 5 tecjnické zhodnotenie NKP 4 9 689,36

6 703 72í 
'50

Spolu

23 t27



00313í í4 Mesto Tmava

Tabul'ka č. í2: k čl. lX - Pľíjmy rozpočtu

Poznámky

Spolu

330

320

3í0

290

240

230

220

210

130

120

'ĺ 10

a

Kateg ria
ekonomickej
klasifikácie

x

Zahraničné granty

Tuzemské kapitálové gfanty a transÍery

Tuzemské beŽné granty a transfery

lné neda ové prijmy

Úroky z tuzemsk'ch írverov, p Žičiek, návratn 'ch Íinančn 'ch v pomocĺ' vkladov a áŽio

Kapitálové prĺjmy

Administratĺvne poplatky a iné poplatky a platby

Prijmy z podnikania a z vlastnictva majetku

Dane za tovary a sluŽby

Dane z majetku

Dane z pĺĺjmov a kapitálového majetku

b

Názov ekonomickej klasifikácie

63 4íí 491'00

54 570,00

2 751 691,00

í2 733 529'00

2 04'l 9í7'00

0,00

ĺ00 000'00

I 665 0s7,00

3 498 727,00

3 566 000,00

11 000 000,00

26 000 000,00

1

Schválen ĺozpočet

64 3ĺ8 286'00

75 078,00

3 42í í00'00

15 43ĺ 639'00

2 058 533,00

3 í48'00

499 00,00

í 3í2 850'00

3 í57 248'00

4 259 090,00

í1 000 000'00

23 100 000,00

2

Rozpočet po zmenách

66 'l49 905'3í

39 922,00

2 005 232,53

í4 939 683'55

2 5 16 026,00

3 399.ĺ1

s26 523,24

I 058 426,9'l

2 426 329,68

4 955 295'í2

'ĺĺ 177 733'09

26 501 334,08

3

Skuto nosť 2020

59 387 358,68

49 081,66

415 697.57

12 334 070,63

2 343 593,88

32 427,34

1 234 875,40

í 636 567'82

3 953 320,46

3 457 300.98

7 393 806,45

26 536 616,49

4

Skutočnosť 20í9
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Poznámlĺy003ĺ3'ĺ'l4 Mesto Tmava

Tabuľka č. 1 3: k čl. lX - V davky rozpočtu

Spolu

720

710

650

640

630

620

610

a

Kateg ria
ekonomickej
klasifikácie

x

Kapitálové transfery

obstarávanie kapitálov ch aKiv

Splácanie rokov a ostatné platby s visiace s verom, p žičkou, návratnou finančnou
v 'pomocou a Íinančn 'm prenájmom

Bežné transfery

Tovary a sluŽby

Poistné a pĺĺspevok do poisťovni

Mzdy, platy, sluŽobné pri.jmy a ostatné osobné vyrovnania

b

Názov ekonomickej kIasiÍikácie

47 714 180,00

90 000,00

ĺí 466 307'00

179 179.00

13 469 589,00

ĺ3 067 040'00

2 678 429,00

6 763 636.00

1

Schválen rozpo et

54 792 383,00

s47 000,00

16 242 495,00

179'179,00

13 350 514,00

15 177 547,00

2731 452,00

6 564 í96'00

2

Rozpočet po zmenách

41 2s0 367,77

427 242,37

7 828 452,00

163 237'í8

12 544 564,61

12 242 949,68

2 203 008'1 ĺ
5 840 913,82

3

Skutočnosť 2020

40 698 884,64

524 559,70

8 063 200,70

ĺ87 861 '38

1 í 469 596'97

12 477 561,87

2 229 878,67

5 746 225,35

4

Skutočnosť 2019

25127



003131 14 Mesto Trnava

Tabul'ka č. ĺ4: k čl. lX - Finančné operácie

Poznámky

Ostatné v davky

V davky na obstaranie majetkov'ch astí

Splátky prijat ch verov, p Žičiek a návratn 'ch Íinančn ch v pomocí

Poskytnuté very, p Žičky a návratné finan né v pomoci

V davkové finančné operácie
v tom:

ostatné prijmy

Prijmy z predaja majetkov ch časti

Splátky poskytnut'ch verov, poŽi iek a návratn 'ch finančn ch V pomoci

Prijate very, p žičky a návratné finančné v pomoci

Zostatok prostriedkov finan n ch aktiv

Prĺjmové finan né opeĺácie
v tom:

a

Finančné operácie

11

í0

09

08

07

06

05

04

03

02

0í

b

Císlo riadku

352 637,85

0,00

2 509 206,44

0,00

2 861 844,29

í93 676'04

0,00

0,00

4 287 596,20

7 665 306,80

ĺ2 146 579'04

I

Skutočnosť 2020

211 670,35

0,00

2 163 398,91

0,00

2 375 069,26

728 567,18

285 000,00

0,00

2 877 176,84

5 581 306,37

9 472 050,39

2

Skutočnosť 20í9

26127



Poznámlg
003131 í4 Mesto Tmava

Tabul'ka č. 15: k čl. lX - V ška dlhu obce alebo vyššieho t]tzemného celku

suma záväzkov z návratn 'ch zdrojov financovania prijat ch nazabezpečeĺie-predÍinancovania realizácie spoločn ch programov'Slovenskej
iápuutlt<v á Éuropskei niä, operáčn ch programori s'pa a| cich do cíeÍa Europska zemná spolupráca a progľamov Íinancovan ch na- 

. .

zá'1ĺáoe'méoiinärodÚch zintdv o poškytnuti-grantu užatvdren ch medzi Slovenskou.republikou-a in mi štátmi najviac v sume nenávratného

ĺnánĺnano piĺspevŔu'poskytnutého na'záklaiíe zmluvy uzatvoienej medzi obcou alebo vyššĺm zemn 'm celkom a orgánom podľa osobitného
predpisu

suma záväzkov z veru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja b vania
ktor ch hrada je zahrnutá v céne ročného nájomného za obecné nájomné

na v stavbu obecn ch nájomn ch bytov vo v ške splátok veru
byty

suma záväzkov z p Žičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu

Zäuäzkypodľa $ ĺ7
zemného

ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. v zneni neskoĺšich predpisov, ktĺoré sa nezapo ĺtavaj do celkovej sumy dlhu obce alebo

celku
z toho

suma záväzkov z ručiteÍsk ch záväzkov

suma záväzkov z investičn 'ch dodávateľsk ch verov

suma záväzkov vypl vajricich zo splácania istín návratn ch zdrojov Íinancovania

Celková suma dlhu obce alebo vyššieho zemného celku podľa $ 1 7 ods. 7 zákona ' 58312004 Z.z' v zneni zákona č. 42612013 Z.z-

z toho:

a

V ška dlhu píe potreby ľegulácie prijímania návratn ch zdrojov financovania

08

07

06

05

04

03

02

0'ĺ

b

čĺslo riadku

0,00

4 't40 200,00

0,00

4 140 200,00

0,00

0,00

'lĺ 028 536'67

1 1 028 536,67

I

Skutočnosť 2020

0,00

4 387 956,23

0,00

4 387 9s6,23

0,00

0,00

I 998 892,58

I 998 892,58

2

Skutočnosť 2019
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Mesto Trnava
Poznámky k individuálnej účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru2020

Poznámky k 31.12.2020

cl.I
Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky

2. opis činnosti účtovnej jednotky

Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Podľa zátkona č. 369/L990 Zb' je základnou úlohou
obce pri výkone samosprávy starostlivosť o
všestľanný rozvoj jej územia a o potreby jej
obwatel'ov

3. Infoľmácie o štatutáľnych zástupcoch a o organizačnej štľuktúľe účtovnej jednotky

a)
Názov účtovnei iednotky Mesto Tľnava
Sídlo účtovnei iednotky Ulica Hlavná lll,9l7 7l Trnava
IČo 003 13 I 14

Dátum zriadenia obec bola za\oŽená v roku 1990 zákonom č
369lI990 Zb. o obecnom zriadení

Spôsob zriadenia Zákonč.36911990 Zb. o obecnom zľiadení
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej
závierky

X ľiadna
mimoľiadna

c) Učtovná jednotka je súčasťou
konsolidovaného celku

x áno
n nie

d) Učtovná jednotkaje súčasťou súhmného
celku vereinei spľávy

X ano
nie

Štatutáľny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia

JUDr. Peter Bročka, LL.M.
primátor

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia
Priememý počet zamestnancov počas
účtovného obdobia

36r

Počet zamestnancov ku dňu' ku ktorému sa
zostavuj e účtovná závierka účtovnej j ednotky
ztoho:
- počet vedúcich zamestnancov

383

38

orsanizačná štruktúra účtovnei iednotky
- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou

iednotkou (počet) t2

- pľíspevkové organizá$ie zriadené účtovnou
iednotkou (počet)

4

_ neziskové or ganizácie založené l zriadene
účtovnou iednotkou (počet)

I

- pľávnické osoby za|oŽené účtovnou
iednotkou (počet) I4

1



Mesto Tľnava
Poznámky k individuálnej účtovnejzénierke zostavenej k 3l. decembru2020

čt. u
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná závierkaje zostavená za splnenia pľedpokladu nepretržitého pokľačovania účtovnej
jednotkyvosvojejčinnosti fiĺno !nie

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému

obdobiu !áno ffinie

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pľe dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov
a odpisové metódy pľi stanovení účtovných odpisov

odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, Že sa

,yóhádruz predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotľebenia. odpisovať
sázačínaprvým dňom jeho zaradenia do evidencie majetku, pričom v mesiaci zariadenia sa uplatní odpis

vo výške rovnajúcej sa celomesačnému odpisu.
Účtovné odpisý sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineáľna.

Účtovná jednotka uplatňuje mesačné účtovné odpisy. Ide o časové lineárne odpisy, ktoré vychádzajú

z pľedpokladanej doby používania majetku.

ľie zjädnodušenie stanóvenia doby pouŽívania majetku, účtovná jednotka pouŽíva pľevažne doby

podl'a nasledovných skupín:
2

Položkv Spôsob oceňovania

a) dlhodobý nehmotný maietok nakupovaný obstaľávacou cenou

b) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný obstarávacou cenou

c) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný
mai etok získaný bezodp latne

reálnou hodnotou

d) dlhodobÝ finančný maietok obstarávacou cenou

e) zásoby nakupované obstarávacou cenou

f) zásoby ziskané bezodplatne reálnou hodnotou

s) oohľadávkv menovitou hodnotou

h) kľátkodobý finančný maietok menovitou hodnotou

i) časové rozlíšenie na stľane aktív

náklady budúcich období a pľíjmy budúcich
období sa vykazujú vo výške, ktoľáje potľebná
na dodľŽaniezásady vecnej a časovej súvislosti
s účtovným obdobím.

i záväzky,vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov menovitou hodnotou

k) rezervy
menovitou hodnotou oceňujú sa v očakávanej
výške záväzku

l) časové rozlíšenie na stľane pasív

výdavky budúcich období a výnosy budúcich
období sa vykazujú vo výške, ktoráje potrebná
na dodľžanie zásady vecnej a časovej súvislosti
s účtovným obdobím.

m) deriváty pri nadobudnutí reálnou hodnotou

n) maietok a záv'azky zabezpečenéderivátmi ľeálnou hodnotou



Mesto Trnava
Poznámky k individuálnej účtovnejzávierke zostavenei k 3 1. decembĺu 2020

odpisová skupina
Pľedpokladaná doba
používania v ľokoch

Ročná odpisová sadzba
voÁ

I 4 (48 mesiacov) U4
2 6 (72 mesiacov) U6
J 12 (144 mesiacov) lltz
4 20 (240 mesiacov) 1/20

5 50 (600 mesiacov) 1/50

Dľobný dlhodobý maietok Min. l3 mesiacov

Dľobný nehmotný majetok od l0i euľ do 2 400 eur, ktorý podl'a rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - ostatné služby.
Drobný hmotný majetok od lOleur do 1 700 eur, ktorý podl'a rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
drobný hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby.
objekty odboľu priemyselného parku a inovačných procesov sú na zélklade rozhodnutia účtovnej
jednotky vedené v odpisovej skupine 4.
V prípade neskoršieho zaevidovania majetku (v termíne do 10. dňa nasledujúceho mesiaca po doručení
Žiadosti o zarudenie je odbor právny a majetkový povinný zaradiť majetok do evidencie vedenej

v príslušnom infoľmačnom systéme, určiť príslušnú odpisovú skupinu a spustiť odpisy) odbor právny
a majetkový samostatne vypočíta jednorazový odpis za obdobie do dňa, ku ktoľému mal byť zaradený
majetok do dňa skutočného zaradenia. V prípade, ak ide o obdobie aj v predchádzajúcich účtovných
rokoch, označí sa tak1ýto odpis ako mimoľiadny a bude príslušne označený pre spľávne účtovanie'

5. Zásady pľe zohl'adnenie zníženia hodnoty majetku
Prechodné zníŽenie hodnoty majetku sa vyjadľuje opravnou položkou'
Účtovná jednotka tvorila opravné položky k

- odpisovanému dlhodobému majetku
- neodpisovanému dlhodobémumajetku
- nedokončenýminvestíciám
_ pohl'adávkam

X ĺno
X áno

X ĺno
X ĺno

! nie

! nie

! nie

! nie

Pľechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.
opravné položky sa tvoľia na zák|ade zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, Že nastalo
znížeĺie hodnoty majetku oprotijeho pôvodnému oceneniu, okľem trvalého zníženia hodnoty majetku.
opravnou položkou sa odhaduje predpokladanézníženíe hodnoty majetku. Predpoklad zníŽeniahodnoty
majetku je opodstatnený, ak sa udiala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad znlŽenia budúcich
ekonom ick ý ch úžitkov z tohto maj etku.
Ak došlo k tľvalému zníženiu hodnoty majetku, zníŽenie sa účtuje na ťarchu nákladov, napríklad odpis
pohl'adávky na základe súdneho ľozhodnutia o jej vyľovnaní, mimoriadny odpis dlhodobého majetku'
opravné poloŽky pri odpisovanom dlhodobom majetku, ktoľého tňitková hodnota sa zniŽuje
opotrebovaním, sa tvoria, ak jeho tňitková hodnota zistenápľi inventarizácii jevýrazne nižšia ako jeho
ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok a toto zníženie hodnoty nemožno povaŽovať za zníženie
trvalého charakteru.
opľavné položky k pohl'adávkam sa tvoľia najmä k pohl'adávkam, pri ktorých je opodstatnené

predpokladať, Že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k sporným pohl'adávkam voči dlžníkom,
s ktorými sa vedie spoľ o ich uznanie.

Tvorba opravných položiek v ľámci hlavnej činnosti - k pohl'adávkam, pľi ktoľých je riziko, že ich dlžník
úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako:

12 mesiacov naiviac do výšky 20 %o menovitei hodnoty pohl'adávky bez pľíslušenstva

24 mesiacov naiviac do vÝškv 50 oŕ menovitei hodnoty pohľadávky bez pľíslušenstva

36 mesiacov naiviac do výšky |00 % menovitei hodnoty pohľadávky bez pľíslušenstva

J
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Tvorba opravnej položky sa účtuje na ťarchu nákladov v prospech príslušného účtu opravných položiek.

opľavné položĹy .u žĺetu;ĺ Lnňením alebo zrušením v pľospech výnosov, ak toto opatrenie

neusta1orru;e inai< a na ťarcňu príslušného účtu opravných položiek, ak inventaľizácia v nasledujúcom

účtovnom óuaouĺ neprellkátže opodstatnenosť ich éxistencie alebo výšky, alebo ak pominuli dôvody ich

existencie v pľiebehu účtovného obdobia.

6, Zásady pľe vykazovanie tľansfeľov
o nároku na dotácie zo štátneho ľozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky

súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskýne.

Bežný tľansfeľ
- pľijatý od cudzích subjektov _ sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi

- pošr.ytnutý cudzím .uĹ;"ktom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok

- poskytnutý vlastným ,ub;.kto- - sa zúčtuje do nákladov pri poskýnutí transfeľu

Kapitálový tľansfeľ
- p.i.;äty od cudzích subjektov - sa zúčtuje do v;ýnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi

inäp.' s odpismi, . op.uunou položkou, so zostatkovou hodnotou vyľadeného dlhodobého

majetku).
- po.t ytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti s

.'ĺt tua-i účtovanými v organizáciách v ztiad'ovate|'skej pôsobnosti mesta

- poskytnutý cudzím subjektom - sazaúčtýe do nákladov po splnení podmienok

7. Spôsob pľepočtu údajov v cudzĺch menách na menu euľo

Majátok užariruy vyjadiené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú

na menu euro refereálnym výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centľálnou bankou

alebo Náľodnou bankou Slovénska v deň predchádzajtrci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie príľastku cudzej meny nakúpenej za euľo sa pouŽije kurz'za ktorý bola táto cudziamena

nakúpená.
Na ĺ'uytot< ľovnakej cudzej meny v hotovosti sa na prepočet cudzej meny na euľo použije metóda

v áŽeného aľitmetického pľiemeľu.
Majetok azáväzky vyjaärené v cudzej mene (okľem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu,

ku ktoľému sa zostavuje účtovná zétvičľka,prepočítavajú na menu euro ľeferenčným výmenným kurzom

uľčeným a vyhlásenýň Euľópskou centľáinou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku

ktorému sa zôstavujé účtovná závierka a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodáľenia.

Pľijaté a poskýnuté pľeddavky v cudzej mene prostľedníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa

pľepočítavajú-na mônu euľo referenčnym výmenným kuľzom určeným avyhláseným Euľópskou

tentrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň pľedchádzajúcí dňu uskutočnenia

účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa už neprepočítavajú.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na ú8etztiadený v euľách a z ičtu zriadeného v eurách sa

prčpočítávajú-na menu .u.o ŕur"o*, iaktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ku dňu' ku

ktoié*u sa zostavuje účtovná závierka sa uŽ nepľepočítavajú'

iilailŕd*tka evidovala v roku 2019 pohyb vb valutovej pokladnici v.cudzej mene CZK. Cudzie

meny a tó pLN, HUF, DKK, GBP, HRK a CHF vykazovali pľírastok alebo úbytok meny iba v súvislosti

s kurzovými rozdielmi.

4
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Poznámky k individuálnej účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru2020

čt. ur
Infoľmácie o údajoch na stľane aktív súvahy

A Neobežný majetok

l. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

a Prehľad o dlhodobého etku c. I

Dľuh dlhodobého majetku Pľíľastky Úuytt<y

Stavby 21947 870,91 25 326 048,69

Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných vecí 4 365 492,46 5 571239,01

Dopravné prostriedky t6l 507,28 75 506,42

ostatný dlhodobý hmotný maietok 3 580 92'1,44 2 966 536,98

Pozemky 2987 493,07 277 401,59

obstaranie dlhodobého hmotného maietku t3 347 245,79 11 854 487,63

Účtovná jednotka vykazuje v ľoku 2020 príľastky na dlhodobom majetku Stavby vo výške
21 947 870,94 eur, ztejto čiastky sa uskutočnil pľesun dlhodobého majetku vo výške cca 13 mil. eur na
základe or ganizačných zm ien.
Yýznamné pľírastky na dlhodobom majetku Stavby Komunikácie a spevnené plochy vo výške
6 025 975,4I eur z toho významné čiastky:

- 259 897,07 eur Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad na sídlisku Družba,
- 234 873,90 euľ Cyklochodník na ul. Bučianska,
- 769 269,14 euľ Rekonštrukcia MK Kukučínova,
- I269 53I,27 euľ Komunikácie v obytnej zóne Kamenný Mlyn I. etapa,

- 296 558,58 eur Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad na sídlisku
Pľednádražie,

- 25I 120,94 euľ Cestička pre cyklistov a chodník Saleziánska,
- 5I2 345,01eur Komunikácie v IBV Pekné Pole VII,
- 1 1 16 773,54 eur Komunikácie v IBV zattaťou III/B, 1. etapa/A,
- 276 776,98 eur Rekonštľukcia MK Mýna.
Prírastky Stavby Veľejné osvetlenie vo výške 506 06I,22 eur, pľedstavujú ľozšírenie veľejného

osvetlenia.
Pľíľastky Stavby mobiliáľ vo výške 4I9 982,57 eur.

Yýznamné pohyby na dlhodobom majetku Stavby predstavovali o.i. zverenia majetku do správy

rozpočtovým a pľíspevkovým oľganizáciám pľi ktorých je zľiaďovateľom mesto, z toho:

- ZŠ s MŠ Goľkého rekonštrukcia strechy na budove materskej školy JiľáskovaZ5, vo výške
- 43 310,00 eur,
- ZŠ s MŠ Vančurova zateplenie stľešného plášťa a odstránenie porúch obvodového plášťa na

budove MŠ Naľcisova2vo výške 70 57I,2O eur.
- SKaŠZ Automatický paľkovací dom pre bicykle vo výške 647 |L5,3I eur.

Účtovná jednotka eviduje v roku 2020 pľesuny na dlhodobom majetku, ktoré vznikli z dôvodu vzniku
novej pľíspevkovej organizácie Správa majetku mesta Tľnava, p. o. Yýznamné čiastky majetku

zveľeného do spľávy Stavby vo výške 20 390 637,39 eur, Samostatné hnutel'né veci a súbory

hnutel'ných vecí vo výške 2 769 574,92 euľ, Drobný dlhodobý hmotný majetok vo výške I35 375,39

euľ. Tento presun dlhodobého majetku išiel čiastočne z účtovnej jednotky Mesto na Správu majetku
mesta Tľnava, p. o., a tieŽ presunom z príspevkovej organizácie Správa kultúrnych a športových
zariadení na účtovnú jednotku Spľáva majetku mesta Trnava, p. o.

5
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Prírastky na dlhodobom majetku v kategórií Pozemky eviduje účtovná jednotka vo výške

2 987 493,07 eur, z toho napr.:
- Pozemky nadobudnuté kúpou vo výške 762176,80 eur,

- Pozemky nadobudnuté ni zálklade Delimitačného protokolu aZmluvy o bezodplatnom prevode

vlastníctva pozemkov, získané nazák\ade ľozhodnutia súdu vo výške l23 I49,47 eut,

- Pozemky získané za cenu 1 euľo, v hodnote 1 107 83 l,06 eur,

- Pozemky získané zámennou zmluvou vo výške 799 585,94 eur.

b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:

ďúto. budóv, lÁl astavieb vrátane mobiliáru (vrátane škôl) je poistený pľe pľípad živelných

udalostí do výšky l57 000 000 euľ,
_ Hnuteľny ,nái.tót vľátane DHM, inventáru a dopľavných pľostriedkov bez nČv 3e poistený

pre prípad živelných udalostí do výšky 3 648 757,20 eur,

šĺoó. zásob je poistený pľe pľípad živelných udalostí do výšky 50 000 euľ'

Umelecké diela, kt' 'ĺ súĺasľoú poistenej budovy sú poistené pre pľípad živelných udalostí do

výšky 10 000 euľ,
Hnuteľn1ĺ majetok vrátane DHM, inventáľu, dopravných pľostriedkov bez ECV a súbor zásob

je poistený pre prípad odcudzenia do výšky 200 000 euľ,

- lĺäi"tot .;ä poĺsieny pre pľípad odcudzenia stavebných súčastí, budov, hál a stavieb do výšky

60 000 eur,
Majetok je poistený
120 000 eur,

pre pľípad úmyselného poškodenia (vandalizmu) do výšky

* Poistenie strojov, prístrojov a elektľoniky do výšky 2 000 000 000 eur,

- Sklo, sklenené vyilne, fólie na sklách, zrkad|á sú poistené pre pľípad poškodenia do výšky

40 00 eur,

c) Zriadenie záioŽného ptávana dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo

obmedzenie právanakladať s dlhodobým majetkom.

Záiožné prixana dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo obmedzenie ptéxa

nakladať s dlhodobým majetkom sú zriadené na:

1. Pavilón sofistiŔovanej výroby na pozemku parc. č. 6511196, Priemyselná ul. č. 5, LV 5000

2. Výľobno_technologickypavilon ňa pozemku parc. č. 65II/95, Priemyselná ul. č' 5, LV 5000

3. Malometľážne býy 60 b. j. , Ulica Veterná, LY 12 446

4. Nájomný bytový dom _ 98 bj. Ulica Vl. Clementisa, LV 5000

5. Níjomný bytový dom _ 40 bj. Ulica Františkánska č. 24' LV 5000

6. Nájomný bytový dom - 88 bj. Ulica J.G. Tajovského, LV 5000

7, NáJomný býový dom _ 24bj. na Cobuľgovej ulici, LV 5000

8. Nájomný býový dom - 20bj. Ulica Františkánska č. 3, LV 5000

9. Areá|zdravia Modľanka,LY 2736

10. Skladový pavilón so súpisným číslom, pavilón výrobných buniek, skladovo - logistický pavilón

so súpisným číslom 8411' LV 5000

1 1. Pozemky na Ul. Chovateľská LV 5000

12. Materská škola Ul. Spojná v Tmave s.č. 5971 LV 5000

13. Paľcely registra C č.-83ggll,83991146,8399lL91- Podaný' Lv Il228
14. Paroela registra C 8836/3 v sp. podiele Ill0, LV 5000

1.,2, Záložné pľávo na stavby - pavilón sofistikovanej výroby s' č' 841 1 na pozemku registra C KN s

parc. č. 65i I/96 avýľobno+ôchnologický pavilón s. č. 
-811 

1 na pozemku 1es_rstr1 9 K\:ľ":! j'
6511195 u prorp..ň: Ministerstuo ňo.poáárstva SR, Mieľová 19, 82715 Bratislava 2I2, ICo:

6



Mesto Trnava
Poznámky k individuálnei účtovnejzávieľke zostavenej k 31. decembru2020

3

00686832. v 4883lI2 Zmluvao zriadení záložného ptávana nehnutel'né veci č' VS-3/2009-KaHR-

ZZ2 právoplatná dňa 02,7l.201'2, v. z. 5307lI2

Na pozemok parcelu reg. C, č). 52921189 a na stavbu - byový dom so súpisým číslom 7336 na

paróele ..g. Č s paľcelňým číslom 5z92lI89 - záložné právo v prospech: Státny fond rozvoja

Lyvania, iamaeská 8, Bratislava IČo 31749542; Úveľová zm|uva č.2O71220412000, ZáIoŽná

zmluva y 23 L I l 02 práv oplatná dňa 3 L7 .2002, 38 5 0 12002

Na pozemok parceiu reg. C é' 52g2lI89 a na stavbu - bytový dom so súpisným číslom 7336 na

paľóele 
'.g. 

cs parcelným číslom 5292lI89 -záIoŽné právo v prospech: Ministeľstvo výstavby a

iegionálneĹo rozvoja ŠR, Špitálska 8,Bratislava, IČo 3I751067; Zm|uva č. 4911520-2000 o

po-skýnutí dotácie na výstavbu nájomných bytov, ZáIožná zm\uva v 2312l0z právoplatná dňa

3r.7 .2002,3849102

Na pozemok parc. č. 56711278 a bytový dom A _ č. s. 7683 postavený na parc. č. 56711278, na

pozämok pu.ó. o. 567ll279 a bytový dom B - č:, s. 7684 postavený na parc. ó. 567Il279, pozemok

paľc. č. sallĺzso a bytový dom C - č. s. 7685 postavený na parc. č. 56711280'zá|oŽné právo v

prospech: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Pľievozská2lB,8z5 25 Bľatislava 26,

iČo' : 1751067,Zmluvao poskytnutí dotácie na obstaľávanie nájomných býov č. 0475-PRB_2005

zo dia6.9.zo}5,Zá|oŽnázmluva v 6929106 pľávoplatná dňa26.1.2007,v.z.384107'
Na pozemok parc. é.5671278 a bytový dom A _ č. s. 7683 pôstavený na parc. č. 567t/278, na

pozemok pu.". e' 567I/279 a bytový dom B - č. s.7684 postavený naparc' č. 56711279, pozemok

parc. č. selĺlzgo a bytový dom C - č. s. 7685 postavený na parc. č. 56711280 - zá|oŽné pľávo v

prospech: Štátny fond rozvoj abývania, Bratislava, Lamačská cesta 8, ICo: 3 |749542, Zmlwa č.

2O7 ĺ287l2OO5, Zm|uva o zriadení záloŽného právav 4372107 , v. z. 3905107

Na paľc' č. 95153 a byový dom č. s. 7686- Záiožné právo v pľospech: Ministeľstvo výstavby a

regňnálneho rozvoja SR' Pľievozskä2lB, Bratislava 26,ICo 3l751067, Zmluva o poskytnutí

doiácie na obshrávanie nájomných bytov č. 0397-520-2004, ZálloŽná zmluva V 5389/06

právoplatná dŤn 21,.12.2006, v. z. 567 8106

Ňu pur.' č.95l53 a byový dom č.-s. 7686 záložné právo v pľospech: Šlĺ]ll fond ľozvoj abývania,

Braiislava, Lamačská ..štu 8, tČo: l|749542, Zmluva č).2071156212004 zo dťla 11.11.2004,

Zmluva o zriadení záložneho právav 4373107 pľávoplatná dňa 8.10'2007 ,v. z.3906107

Zá|ožné právo na pozemok par. č. |6351218 a stavbu - nájomný býový dom s-- č. -795l 
postavený

na pozemku paľ. č. I$5lrI8 v pľospech: Ministeľstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR,

Prievozská 2lB,825 25 Bľatislavá 26,ÍČo:3l751067,v 239ll0 Zm|uva o zriadení zá|ožného

práva na zabezpeč.enie povinnosti záloŽcu vrátiť dotáciu zéĺloŽným veritel'om č. 0146_PRB -2006lZ

právoplatná dňa 24'2.2010, v. z. 1 1 04/1 0

Ňu po'.'nok ľegistra CKN s parc' č. 1635ĺ218 a na stavbu - nájomný bytový dom (88 b. j. - J. G.

Tajôvského1 s. 8. zls1 na poiemku registra CKN s paľc. č. 1635121'8 - Zá|oŽné pľávo v pľospech:

Štátny fond rozvoj abývanía,lČo s |749542, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava, SR, V 4236115

- zaňznazmluva č. zmĺĺ+eĺzo06, vklad povolený dňa 03.08.20l5,5474lI5

Záložnéprávo napozemkypaľ. č. 8674l2I,8674122,8674123,8674124,8674125 a stavbu _ nájomný

bytový dbm s. ĺ. iglz poitávený na pozemku par' č,. 8674121r v pľospech: Ministeľstvo výstavby a

ľógionĺlneno rozvoja SŔ, P.ievo, skárzlL,825 25 Bľatislava 26,IČo:3l75|067,v 240ĺl0 Zmluva

o žľiadení záIoŽneho práva na zabezpeéenie povinnosti záioŽcu vrátiť dotáciu záloŽným veriteľom

č' 045 O-PRB -2OO7 / Z pľávoplatná dťra 25.2.2010, v . z' 1 l 1 1 / 1 0

Nastavbu-nájomnýuytovýdom(24b.j.--Coburgova) s.č.7972napoz_emkuregistraCKNsparc.
č.867412I - Žebzne prevó v prospech: Štátny fond rozvojabý-lania,ICo 31749542, Lamačská

cesta 8, 83304 Bratisláva, SR, V 4235lI5 - ZáioŽná zmluva č.207/48112007, vklad povolený dňa

03.08.2015 , 5525115

4.

5.

6.

7

7



8. ZéioŽne právo na paľc. č..95176 bytový dom č. s. 7403 v prospech: Ministerstvo výstavby a

regionálniho .o"uoju SR, Špitalská 8, Bratislava, IČo: 3I751067, Zm|uva o poskytnutí dotácie č.

OI4-52O-2\02, Zá|ožná zmluva v 2555103 právoplatná dňa3.6.2003
Zá|oŽneprávo naparc. č,.95176 a bytový dôm č. s. 7403 v prospech: Štátnyjond rozvojabývania,
Lamačská cesta 8, Bratislava, ĺČo; : 1749542,Zmluvao úvere č.207/382ll200l,Zm|uvao zriadení

záložného pľ áv a v 25 5 4 / 03 pr áv oplatnĺ dŕa 3 . 6'20 03

g. Zá|ožnéprávo - na pozemk y reg. CKN paľcely č.: LI99l1(štadión), ll9gl5 (GP č. 43lzu5),1200,
I2O0I, izosĺz a na stavby: súpisné číslo 5914 na pozemku ľeg. C KN s parcelným číslom l200,

súpisné číslo 7307 na pozemku reg. C KN s parcelným číslom 720l v prospech: Státny fond

životného pľostredia, Bukuľeštska +, gĺz ze bratislava, lČo tsoso8;Y 2779101 - Zmluva o

zriadenízátloŽného právaprávoplatnádňa l5'8.2001 (Zmluva č.207ll21l051/01)' l2zl01,l40118

t0, Zéiožné právo na stavby: skladový pavilón so súpisným číslom 8411 na parcele registra C č.

65111226, pavilón výrobných buniek so súpisným číslom 841l na paľcele registra C č. 65l ll227,

skladovo _ logistický paviión so súpisným číslom 84l 1 na parcele ľegistra C č' 65 lIl44 v prospech:

Ministerstvo ňo'podái'tva SR, tČo: oooso832, Mierová19,8z7 l5 Bratislava, SR; v 2182ĺ2017 -

Zm|uvao zriadení zá|oŽneho právana nehnutel'nosti č. VS-3/2009-KaHR-ZZ3, vklad povolený dňa

20.04.2017,2943117

11. Na pozemky reg. C KN paľcely č.3389160,338916l - ZáIoŽné právo v pľospech: Československá

obchodná banka' u..., Nii"hutske ts, Bľatislava, lčo::o 854 l40, V 815/10, Zm|uvao zriadení

zá|ožného práva k nehnutel'nostiam č. 2204llOl44II5 pľávoplatná dňa 07.04.2010, 1634110,'

3818/10,- 4214110,- 4640110, - 2432115 (G.P. 18/2013)

12. ZáloŽné pľávo na parcely registľa C č. 5292lI0, 5292lI9, 5292lz4 a na stavbu - materská škola a

jasle so s. č. 597i nu pu.""i. ľegistra C č. 5292110 v pľospech: Slovenské elektrárne, a.s. IČo
zsgzgosz,Mlynské niiy 47,82| 0g Bľatislava, SR; V 614512018 - Zmluva o zriadení záIoŽného

právak nehnutel'nosti, vklad povolený dňa 09.l0.2018, 8364/18

13. Na paľcely registľa C č. s3ggll, 83991146, 8399ĺI9l- Zátložné pľávo v prospech: Mgr. Elena

Šĺmt<ovĺ iod. 
-BuzováI 

|*25.04.1946] býom J. C. Hronského 22,83l 02 Bľatislava, SR, MUDr.

Anna Snopková ľod. Buzová |*O4,O7 .lg43] bytom Nábľežná |7, 968 01 Nová Baňa, SR, MUDľ.

Patrik Poäaný rod. Podan1i ixto'ol.t97l] býom Podkolibská 34, 831 0l Bratislava, SR. V
2866120Í8 - Kúpna zmluva s výhradou a so zriadením záiožného práva, vklad povolený dňa

16.07 .2018, 47 54118

14. Z lO97/06 - Na pozemok ľeg. C KN s parc.č.8836/3 v spoluvlastníckom podiele 1/l0, Exekučný

príkaz EXg7l03B zo dňa1o,+.zooe 
-na 

zriadenie exekučného záloŽného práva v prospech

äpľávneného: oľange Slovensko a. s., Prievozká 6/A, Bratislava, lČo: ls 697 270 (Exekútorský

úiad Tmava, JUDr.Ladislav Bango - súdny exekútoľ) 'v. z.2049106,- 4735l1I

d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v spľáve

Mesto Trnava
Poznámky k účtovne.izávierke zostavenej k 31. decembru2020

Dlhodobý hmotný majetok,
ku ktoľému má účtovnáiednotka vlastnícke právo

Suma

Samostatné hnutel'né veci a sú vecl

77 029 862,24
144 032 082,63

5 262 093,81
| 272 4rr,32

účtovne edn



Mesto Trnava
Poznámky k individuálne| účtovne^| závierke zostavenei k 3 1. decembru 2020

Pestovatel'ské celky tľvalých poľastov I 853 468,14
Drobný dlhodobý hmotný maietok 62 312,68
ostatný dlhodobý hmotný maietok 4 534 986,32

Umelecké diela a zbierky 29 204,0r
obstaranie dlhodobého hmotného maietku 6 518 780,1 I

Dlhodobý nehmotný maj etok'
ku ktoľému má účtovná iednotka vlastnícke právo Suma

Softvér 47 503.92

oceniteľné práva 5 9'74,91

ostatný dlhodobý nehmotný maietok r 195 941.87

)

e) opis a hodnota majetku, ku ktoľému účtovná jednotka nemá vlastnícke pľávo

f) opis dôvodov zqýšenia, zníženia a zľušenia opľavných položiek k dlhodobému nehmotnému
majetku a dlhodobému hmotnému majetku.

Dlhodobý finančný majetok
Pľehl'ad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabul'ka č. 1

9

Majetok' ku ktorému nemá
účtovná jednotka vlastnícke

pľávo
Suma

Majetok' ktorý vyuŽíva účtovná
jednotka na zák|ade zmluvy o
výpoŽičke

Výpožička pozemkov v k. ú' Biely Kostol, paľc. č. 95014-923 m2,
95lĺ3 _ 7| m2 za účelom výstavby kuhovej kľižovatky v rámci stavby
oS Trnava - Kočišské. Doba ýpoŽičky od 1.9'2009 do teľmínu
odovzdania a prevzatia časti kriŽovatky do vlastnícÍva, idrŽby a spľávy
obce Biely Kostol - hodnota maietku nie ie známa.

Majetok' ktoľý vyuŽíva účtovná
jednotka nazáklade zmluvy o
qýpožičke

VýpoŽička na základe Zmluvy o vypoŽičke č' KRHZ-TT -5 1 5 l z0 1 5 -02 5,

kde do bezplatného uŽívania dočasne pľebytočného hnutel'ného majetku
v správe Ministerstva vnútľa Slovenskej republiky, využíva mesto
súpravu povodňovej záchr annej služby pľe hasičské j ednotky.

Majetok, ktorý vyuŽíva účtovná
jednotka nazák|ade zmluvy o
výpožičke

Výpožička časti pozemkov vk. ú. Tľnava, parc. č. 56711369, parc. č'
56711367 za účelom ukotvenia konštľukcií apľvkov podl'a projektu

o,Mestá odolné na dopady Zmeny klímy - ozelenenie a tienenie lávky na
Staroháiskei ulici v Tmave"

Dľuh DM Suma OP Dôvod zrýšenie, zníženia a zľušenia oP

Pozemky 8 l01,88 euľ Zľušenie z dôvodu odpredaja pozemkov pod bytov'ými domami

Obstaranie
dlhodobého
hmotného majetku

2 545,76 eur
Zľušenie na základe Uznesenia č. 1 06 Ustrednej inventaľi začnej
komisie z26'1l'2020 zdôvodu nevyuŽiteľného potenciálu
investičných akcií

Obstaranie
dlhodobého
hmotného majetku

54 444,66 eur
Zvýšenie na základe Žiadosti odboru investičnej výstavby
k investičným akciám, ktoých využiteľný potenciál je
momentálne nejednoznačný



Mesto Trnava
Poznámky k individuálnej účtovnejzávierke zostavenej k 31. decembru2020

Účtovnájednotka nevyk ázalav roku}O2}zmenu vo výške dlhodobého finančného majetku v poľovnaní

s rokom 2019. Eviduje hodnotu na položke Podielové cenné papiere apodiely vdcéľskej účtovnej

jednotke v celkovej u1ĺst " l 5g2 956 eur a hodnotu na položke Podielové cenné papiere a podiely

v spoločnosti s podstatným vplyvom vo výške 17 610 941,38 euľ'

3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach, podiel UJ'na.hlasovacích pľávach

Infoľm}cia o sioločnóstiach, v Ĺiorých má účtovná jednotka majetkový podiel (ľiadky 025 až 026 S):

Nazov

spoločnosti
Právna forma

Zét<ladné
imanie (ZI)
spoločnosti

v peňažných
jednotkách

Podie
lÚJ
na
(n)

spolo
čnost
ivo/o

Podiel
ÚJ na

hlasova
cích

právac
h

spoločn
osti v

o/o

HodnotaVI
spoločnosti

v euľách k3l'l2'
2019

HodnotaVI
spoločnosti

v euľách
k31.12.2020

Účtovná
hodnota
vykázanťl

v súvahe UJ
k 31.12.

2019

Účtovná
hodnota
vykázaná

v súvahe UJ
k 31.12.

2020

Mestská
televizia
Trnava. s.r.o.

Spoločnosť
s ľučením
obmedzenÝm

169 ó50'00 100 100 35 934,00 31 578,00 169 650,00 l69 ó50'00

TT-IT s'ľ.o
Spoločnosť
s ručením I 423 306,00 100 100 870 590,63 888 880,35 I 423 306,00 I 423 306,00

FCC Tmava,
s.Í.o

Spoločnosť
s ručením
obmedzeným

460 000,00 50 50 I 874152,00 z 494 879,00 230 000,00 230 000,00

STEFE Trnava
s.r.o.

Spoločnosť
s ručením
obmedzeným

3 968 068,00 50 50 4 877 354,00 4 918 282,00 I 984 034,00 l 984 034,00

Tmavská
vodárenská
sooločnosť a.s.

Akciová
spoločnosť

5l 883 ó04'00 29,68 29,68 69 862 922,00 69 862 922,00 ts 396 907,38 t5 396 907,38

Spolu 57 904 628,00 77 520 952,63 78 196 54ĺ'35 19 203 897,38 t9 203 897,38

Účtovná jednotka mesto Tmava do dňa predloženia Poznámok do systému RISSAM výkazy MF SR

podklady od dcéľskej účtovnej jednotky Trnavská vodárenská spoločnosť, a::.. n:9qdľžalaúdaje ohl'adne

irodnoty vlastného iňania spoióčnosti Ŕ zt. lz.2O2O az tohto dôvodu použila údaj o hodnote vlastného

imania platný k 3I.I2.2019.

4. Dlhové cenné papieľe a realizovutel'né cenné papieľe' dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý

finančný majetok

Dlhové cenné dľžané do s latnosti a Íealizovltel'né cenné 027 aŽ 028 S

čtovnájednotka v roku 2020 nevykazuje zmenu oproti roku 2019. Neeviduje

B obežný majetok
1. Pohl'adávky
a) opis významných pohloadávok podľa jednotlivých položiek súvahy

,a}rlÉ,-4ll
Účtovná hodnota

vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky

k31.12.2020

Účtovná hodnota
vykázanáv súvahe
účtovnej jednotky

k31.12.2019

Mena
cenného
papieľa

Druh cenného
papieľaNázov emitenta

Dlhové cenné papiere.

10



Mesto Trnava
Poznámky k individuálnej účtovnejzáyierke zostavenej k 31 . decembru 2020

Pohl'adávky
Riadok
súvahy

Hodnota
pohl'adávok Opis

Pohľadávky z nedaňových
príimov obcí a VUC 68 2 890 828,28

Pokuty, poplatky za znečistenie ovzdušia,
z odvodov zhazardných hieľ

Poh l'adávky z daťlov ý ch
pľíjmov obcí a VUC 69 2 781 984,32

Daň z nehnuteľnosti, Daň za psa, Daťt za
ubýovanie, Daň za nevýheľné hracie
prístroie

Pohl'adávky Suma OP Dôvod tvoľby, zníŽenia a zľušenia oP

Pohl'adávky
znedaňoých príjmov
obcí a VUC

889 799,50
Zýšenie oP o 51 760,14 eur' vzniklo z dôvodu, kedy dlžníci
čiastočne alebo úplne neuhľadili pohl'adávky, ktoré boli voči nim
evidované.

Pohl'adávky zdaíových
príjmov obcí a VUC r 775 922,98

Zniženie oP o 52 224,17 eur, vzniklo z dôvodu, kedy dlžníci
čiastočne alebo úplne uhľadili pohľadávky, ktoľé boli voči nim
evidované.

b) vyvoj opľavnej položky k pohl'adávkam _ tabul'ka č. 3
Tvorba opravnej položky k pohl'adávkam vznikla z dôvodu opodstatnenosti, dlžníci čiastočne alebo
úplne neuhradili pohl'adávky, ktoré voči nim evidovala účtovná jednotka k31.I2.2019

c l'adá do tnosti 048 a 060 S - tabuľka č. 4

Účtovná jednotka vykazuje k31122020 pohľadávky do lehoty splatnosti vo výške 5 057 832,75 eur,
čo predstavuje zvýšenie pohl'adávok opľoti roku 2019 o549 584,04 eur.Yýrazné zvýšenie vzniklo na
položke Nedaňové pohľadávky, konkľétne o 525 474,13 eur a na položke Daň z nehnutel'nosti a to
o čiastku 764 382,82 eut a zároveťt výrazné zníženie u ostatných Miestnych daní a poplatkov vo výške
I93 614,23 eur. Pohľadávkypo lehote splatnosti vykazuje účtovnájednotkavo výške 4 043 935,98 eur,
čo predstavuje zvýšenie oproti roku 2019 o 425 936,76 euľ. Zvýšenie pohl'adávok po lehote splatnosti
vzniklo na Dani z nehnutel'nosti a dosiahlo čiastku 483 2I9,3Leur .

d) pohl'adávky podl'a zostatkovej doby splatnosti (ľiadky 048 a 060 S) - tabul'ka č. 4

Účtovnájednotka eviduje kľátkodobé pohl'adávky vo výške 5 888 052,60 eur, z toho do lehoty splatnosti
vo výške I 844 116,62 eur a po lehote splatnosti vo výške 4 043 935,98 euľ a dlhodobé pohl'adávky vo
výške 3213716,13 euľo ztoho od 1-5 rokov Vo výške 3105 346'13 eur anad 5 rokov vo výške
108 370,00 eur.

Do lehoty splatnosti Po lehote splatnostiPohl'adávka
r85 212.50 2 539 77t.64Daňz nehnuteľnosti

0Daťlz pľíimu 0

166 270,66 934 261,82Miestne dane a poplatky
3 647 229.22 76 349.03Nedaňové pohl'adávkv

493 553.49STEFE Trnava, s.r.o 1059 120,37

s 057 832,75 4 043 935,98Spolu

11



Mesto Tľnava
Poznámky k individuálnej účtovnejzávierke zostavenej k 31. decembru2)Z}

e) pohl'adávky zabezpečené zá|ožným pľávom alebo inou formou zabezpečenia

opis pľedm etu záioŽného práva Hodnota pohl'adávky

DzN - 27 280,14

ATV - motorové vozidlo 857 86

Spolu: 28 138,00

f) pohl'adávky od subjektov v konkurze, na ktoré sa zriadilo záložné právo, pri ktoľých má účtovná

jednotka obmedzené pľávo s nimi nakladať.

Názov
Pohl'adávky zľiadené

záloŽným právom
Pohl'adávky bez
záloŽného pľáva

DzN 20 462,87 I 488 597,65

ATV 854 03

Poplatok za znečistenie ovzdušia r29,45

Poplatok za ubytovanie r 389,96
26 696,13

Odvod z hier 2 332,87

Snolu 20 462,87 1 520 000,09

2. Finančný majetok

Účtovná jednotka vykazuje zostatok eurovej pokladnice vo výške 7 766,05 euľ, zostatok valutovej

pokladnice vo uýst. 468,03 eur a iostatok pokladnice parkovacej služby vo výške

+g ĺag,zl eur. Ceniny účtovná jednotka k31.I2.2O20 neeviduje a peniaze na ceste eviduje vo výške

l5,64 euľ.
Spôsob a výška poistenia finančnej hotovosti:

Finančná hotovosť, ceniný adrahékovy v trezorelv pokladni sú poistené pre pľípad odcudzenia

na poistnú sumu 40 000 euľ,

Preprava finančnej hotovosti je poistená pľe prípad odcudzenia na poistnú sumu 60 000 eur.

3. časové ľozlíšenie
Yýznamnépoložky časového ľozlíšenia nákladov budúcich období a pľíjmov budúcich období

opis jednotlivych významných
ľozlíšenia

položiek časového Zostatok
k31.12.2020

Zostatok
k31.ĺ2.2019

Náklad budúcich období s ztoho: 138 789,43 69 928,16

zákonné 2 902,56 7 909,63

istenie nehnuteľnosti a sti za škodu 3Í4,46 4 235,93

2 269,56 2 850,68

uhradené r27 323,50 49 144,96

telekomunikačné 2116,29 981,50

leteniek I 396,85

poistenie osôb 237,34 2 834,50

Kľátkodo finan Zostatok k3t.Í2.2020
Pokladnica 57 423 35

Bankové +l- 261 2t 625 560 7I

Spolu 21682984 6
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Mesto Trnava
Poznámky k individuálne.j účtovnejzávierke zostavene.j k 3l. decembru2020

havaľij né po i stenie zametacej techniky (z\ep š enie
kvality ovzdušia)

1 958,56

o p is j ed n otlivých ý znamný ch p o ložiek časovéh o
ľozlíšenia

Zostatok
k31.12.2020

Zostatok
k3Ĺ.12.20t9

Pľíimy budúcich období spolu z toho: 140 984,49 91495,91

nalomne r39 353,76 t0 756,11

refundácia el. eneľgie za minulé obdobie I 630,7 I 813,1I

kúpne zmluvy inflácia 0,03 19 229,03

vecné bremená 0 3 r71,63

daňzaubýovanie IV. štvďrok 2019 0 56 526,00

čt. ľ
Infoľmácĺe o údajoch na stľane pasív súvahy

A. Vlastné imanie - tabuľka č. 5

B.Záväzky
1. Rezeľvy - tabul'ka č,' 6 - 7

Názov položky
opis jednotlivých položiek a opis zmien jednotlivých položiek
vlastného imania, najmä zmeny oceňovacích ľozdielov' opľaYy

vÝznamných chýb mĺnulÝch ľokov
oceňovacie rozdiely
zkapitéiových účastín

1 340 530,28 eur
Účtovná e zmenu roku 2019.

Nevysporiadaný
výsledok hospodáľenia
minulých ľokov

181 862 136,29 eur
Naj vyšší podiel na príľastku predstavuj e Výsledok hospodárenia za r ok 20 19

vo výške 4 8I7 450'99 eur

Výsledok hospodárenia
7 967 106,03 eur
Výsledok hospodárenia roku 2020 bol väčší o 3 149 655'04 eur oproti roku
2019.

Názov položky
Opis jedn otlivých položiek a opis zmien jednotlivých položiek

vlastného imania, najmä zmeny oceňovacích ľozdielov,
opľaw vŕznamných chýb minulých ľqkqy-

Výnosy
Úetovna;"a"otka v ľoku 2020 preúčtovala do výnosov - oprava výnosov
minulých rokov čiastku 54909,48 euľ' majetok získaný na zákIade

Delimitačného protokol u 2008 l 07 852.

Náklady
jednotka účtovala mimoriadne odpisy za predchádzajice obdobie

ZY na etok vo I 059 00 eur.

Dlhodobé rezerw
Zostatok

k3t,12.2020
Pľedpokladaný

ľok použitia

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného
pľostľedia. odpadov a obalov

2796 627,64 2020 -2028

uce ahrozíace súdne 86 254,39 2022 -2032

Zariadenie na zhodnocovani e 500 000,00 2023

Spolu 3 382 882,03
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Mesto Trnava
Poznámky k individuálnei účtovnei závieľke zostavenei k 31. decembru?l2}

Kľátkodobé rezervy

ahroziace súdne

Zostatok
k31.12.2020

Pľedpokladaný
ľok použitia

I0 104óL 2021

Iné 62791,53 z02t

Spolu 72 896,10

2, Závťiz|<y podl'a doby splatnosti
a) záväzky podl'a doby splatnosti (ľiadky I40 a I5l S) - tabul'ka č' 8

Dlhodobé záväzky Hodnota záväzku

ostatné dlhodobé 4 r6t 25 11

zo sociálneho fondu 17 055

Spolu 4 178 311,55

Dlhodobé zäväzky sa v ľoku 2O2O v porovnaní s ľokom 2019 zniŽi|i o 281 9l7,lI eur. Pri splátke istín

zúverov zo Štátneho fondu .o'uo;u abýania vykazujeme zníŽenie vo foľme splátok vo výške

257 254,33 eur.

Kľátkodobé Hodnota záväzku

Dodávatelia 77701 J

Pri até 964 623

ostatné 855 564,26

Iné zét 874 337,44

Zamestnanci 357 129,83

ostatné voči zamestnancom 18 398,03

Zúčtovanie s sociálneho a zdľavotného oistenia 254 495,30

Daťlz mu 0

ostatné dane 59 552,77

Zúčtovanie s unlou 11 744,00

ovací účet združení 0,00

Spolu 5 Ĺ66 029,92

Krátkodobé záväzky sa v roku 2O2O znížiliv poľovnaní s ľokom 2019 o 3z7 372,84 eur. Najvýraznejšie

zníženie evidujeme na kľátkodobých závazkoch, na položke Dodávatelia o 370 968,17 eur.

b) zánäzky podl'a zostatkovej doby splatnosti (riadky I40 a l5l S) _ tabuľka č' 8

ielková hódnota záväzkov u .óku zózď sazĺíŽilaoproti ľoku 2019 o 609 289,95 eur.ZníŽeniezánäzkov

v lehote splatnosti predstavujú záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka,zníŽenie je vo

výške zzš oos,ĺ+ éur, Závažky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vľátane sa

znížili o2O 189,40 euľ. Závázky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť ľokov sa zníŽili

o 261 727,71 eur najmä z dôvoáu splátok istiny poskytnutyctr úvero1 zo Štátneho fondu rozvoja

bývania. Zénäzky po lehote splatností sa zníŽii opróti ľoku 2019 o 2 367 ,I0 eur a celkovo pľedstavujú

záväzokvo výške 340,00 eur.

c) popis ýznamných položiek záväzkov

t4



Poznámky k indi
Mesto Trnava

účtovnej zá*ierke zostavenei k 31 . decembru 2020

Zápäzok
Hodnota záväzku

k31.12.2019
Hodnota zá*äzku
k3t.l2.2020 v €

Opis

Úver zo Špng 1353 33r,94 1273 840,34
Uveľ bol prijatý na výstavbu bj

Taiovského

Úver zo Šrnn 3r4 418,51 297 247,99
Ĺver bol príjatý na výstavbu 24 bj

Cobuľgova

Úver zo ŠpnB 319 840,11 296 753,27
Úver bol prijatý na výstavbu 60 bj

sociálnych bytov Veteľná

Úver zo Šľng r80 492,83 169 r99,06
Úver bol prijatý na výstavbu 20 bj

Františkánska

Úver ro Šrng 504296,92 471 883,53
íu.i bol prrjatý na výstavbu bj

Františkánska

Úver zo Špng 1464321.,59 r 372735,00
Úveľ bol prijatý na výstavbu bj

Clementisova

3. Bankové úvery a ostatné pľijaté návratné finančné výpomoci
a) dlhodobé bankové úvery a kľátkodobé bankové úvery - tabul'ka č.9

V ľoku 2020 Mesto prijalo návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva ťtnancií zo štátnych

finančných aktív na výkon samospľávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov

fyzických osôb vroku 2020 vdôsledku pandémie ochorenia CoVID-l9 vo výške I462429 eur.

Návľatná finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne.

b o ečenia dlhodo úveľov alebo kľátkod ban uverov

4. časové rozlíšenie
a) popis qýznamných položiek časového ľozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich

Popis zabezpečenia d lhodobého
bankového úveľu

alebo kľátkodobého bankového uveľu

Dľuh bankového úveľu
podl'a sptatnosti /kľátkodobý' dlhodobý/

BezInvestičné akcie mesta AU 31
BezInvestičné akcie mesta AU 36
BezInvestičné akcie mesta AU 39
BezzabezpečeniaInvestičné akcie mesta AU 51

aBezMPaTP AU 10659anle
BezInvestičné akcie mesta AU 52
BezInvestičné akcie mesta AU 53
ZmenkaMPaTP AU 106591lufinancovanie
ZmenkaMPaTP AU 106592lufinancovanie
BezzabezpečeniaV. etapa výstavby skládky Ko (l0, 11, 12 kazeta) AU

1342
BezK Slávia AU 1354Areál

ecenlaBezAU 75Rekonštrukcie a moder nizácie a
BezAU I 8J 0ínihoMikovamostu MKRekonštrukcia
BezzabezpečeniaRekonštrukcia školských priestoľov (kuchýň ajedální)

AU 76

období
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Mesto Tľnava
Poznámky k individuálnej účtovnej závierke zostavenej k 31. decembruZ}20

Položka časového ľozlíšenia
Zostatok

k31.12.2020
Zostatok

k31,12,2019

Výdavky budúcich období spolu z toho: 1293,28 6 426,77

Odbor vn a r 257,74 6 374,32

Výnosy budúcich období spolu z toho: 25 461340,70 22 027 Ĺ60 1'4

zo ŠR _ obytný súboľ V.Clementisa 875 251,17 900 576,45

zo SR - Invest 7 342163,88 8 355 935,88

io Šn - Rekonštrukcia mostu na Radlinského ulici 368 551,52 393 543,08

zoF-ŽŠ Goľkého 923 694,95 957 974,35

zEU _ Skládka ZavatII. 42 611,73 56 831,94

zEĺJ _ Mestský pľiemyselný park 3 146 560,80 3 446279,04

z EU - Kana|izácia Modranka 28 820,13 34 587,4s

b) informácia o pľijatych kapitáloqých tľansfeľoch zaúčtovaných na účte 384

tľansfeľ Stav k 31.12.2020 Stav k 31.12.2019

zo štátneho ľozpočtu l3 189 244,21 t4 362 374,08

z unle 5 536 905,98 4 985 331,13

od subiektov mimo vereinei správy 6207 045,38 z 198 604,90

Spolu 24 933 195,57 21546 310,11
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Mesto Trnava
Poznámky k individuálnej účtovnejzávíerke zostavenei k 31 . decembru 2020

CI. V
Infoľmácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy - popis a vyška ýznamných položiek výnosov

Popis /číslo účtu a názovl
Suma

k31.12.2020
Suma

k31.12.20t9
a) tľžbv za vlastné výkonv a tovaľ
602 -Tržby zpredaja služieb 204 620,17 204 764,54

b) daňové a colné výnosv a yýnosy z poplatkov
632_ Daňové výnosy samospľávy

1 podielové dane
2 daň z nehnutel'nosti

38 607 423,92
26 50r 334,08
tl 825 238,72

34 787 566,15
26 536 616,49
7 487 345.76

633_Výnosyzpoplatkov
- správne poplatky
- KOaDSO
- odvody zhazardných hier a iných podobných hier

6 076 081,51
r93 773,74

3 588 708,75
509 535,97

4 395 129,51
240 206,20

2298 759,51
716 315.55

c) finančné vÝnosy
662 -Útokv 3 405,8s 33 715.45

665 _ Výnosy z dlhodobého Íinančného maietku 602 897,92 I 165 699.59

d) výnosy z tľansfeľov a ľozpočtových príjmov v obciacho
VUC a v Ro a Po zľiadených obcou alebo VUC

693 - Výnosy samospľävy zbežných tľansťerov zo SR 1 90s 810.91 839 838.23

694 -Yýnosy samospľány zkapitálových transferov zo SR
- zúčtoĺ,anie kapitálového tľansfer,l 'o 

šR 2 168 456,36 2 r04 071,65

697 -Yýnosy samospľávy zbežných transferov od ostatných
subiektov mimo vereinei správy

120,00 19 879,00

698 - Výnosy samosprávy zkapitálových transfeľov od
ostatnÝch subiektov mimo veľeinei správy

303 616,47 t77 860,69

699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových pľíjmov r 665 222,47 2257 785,39

e) ostatné vÝnosy
644 - Zmluvné pokuty' penále a úľoky z omeškania 11489,67 19 556,33

645 - ostatné pokutv. penále a úroky z omeškania 125 048.34 t39 883,26

648 - ostatné výnosy 4 456 404,34 4 993 781.19

f) zúčtovanie rezerv, opľavných položiek, časového
ľozlíšenia

653 - Zúčtovanie ostatnýchrezerv zprevádzkovei činnosti 130 463,95 1 2s8 340.00

658 - Ztlčtovanie ostatných opravných položiek
z pr ev ádzkovei činno sti

14 597,39 30 922,59
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Mesto Trnava
Poznámky k individuálnej účtovne.jzávierke zostavenej k 31. decembru7020

2. Náklady - popis a vyška významných položiek nákladov

Suma
k3r.12.2019

Suma
k31.12.2020Popis /číslo účtu a ná.zovl

bované nákua
530 45518 681 64materiálu501 -

2208 38

933 220,84
916 8r7,97
14194,49

7 320 00

97r 576,96
939 04r,46
25 215,50

502 - Spotreba energie
elektľická eneľgia
voda

b
2 824 857 84r 764 72r 09a udľŽiavanie511-

28 180 3763 I512 - Cestovné
L7 873 636 051513 -N na

64933 7T6 r33 s43518 - ostatné
nec

5 953 161 86 120 90s52I -Mzdové náklad
2 rr3 5692 069 847 4524 - Zákonné sociálne

11467480 811527 - Zákonné sociálne
dane ad

s 459 185532 - Daň, z nehnuteľností
292 1287 63 7538 - ostatné dane a

ae
6 393 3276 490 725 99DNM a DHM551 -

7466339 91,553 - Tvorba ostatn Íezery
14850 831 7558 - Tvorba ložiek

184r6t 349 76562
69518 9I100 313 5568 - ostatné finančne

náklady na tľansfery a náklady zs)
mov

odvodov

t7 545 726,9718 550 539,69Úansfery z rozpo
alebo VUC

do RO, PObcočtuna e)84 N5 áklady
bcouo

5 030,70I 025,00585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, ostatným

4 r38 007,734 594 314,03586 - Náklady na tľansfery z ľozpočtu o subjektov

mlmo
bce,

9 047328587-N na ostatné

h ostatné
169 520 89280 995 78541 - ZC DNM A DHM

7 445
544 - Zm|uvĺé enále a z omeškania

7aJ5 44545 - ostatné z omeškaniaa
26s8 I t0

546 - ls
557530 6

548 - ostatné činnosťna
5z0 2I549 -Mankäa

dane z mov
8 256 59636 5

591 - |atná daťlz
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Mesto Tľnava
Poznámky k individuálnej účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru2020

3. Náklady voči audítoľovi alebo audítoľskej spoločnosti _ platí len pľe subjekty veľejného
záujmu

CI. VI
Infoľmácie o údajoch na podsúvahoqých účtoch

čl. vu
Infoľmácie o iných aktívach a iných pasívach

1. Iné aktíva a iné pasÍva

a) opis a hodnota iných pasív, vyplývajúcich zo súdnych ľozhodnutí, z poskýnutých záruk, zo
všeobecne záväzných právnych predpisov, z ľučenia podl'a jednotlivých druhov ručenia takýmito
inými pasívami

Zoznam významný ch súdnych sporov k 3 l .12'2020

osobitné nákladv podl'a zákona o účtovníctve $ 18 ods. 6 Suma k31.12.2020
Náklady voči audítorskei spoločnosti v členení nanákladv za:
a) oveľenie účtovnei závierky 9 720.00
b) overovanie konsolidovanei závierky 4 920,00
c) uisťovacie audítoľské služby s výnimkou overenia

účtovnei závietky

Významné položky Hodnota Účet
Pokutové bloky 172 535,00 754
Vklad do Nadácie Tľnava Trnavčanom 6 638,78 753
Vklad do záuimového združenia právnických osôb Automobilový klaster 6 638,'.18 753
odpísané pohľadávky 85 6s6,3s 752
Exekučné konanie 77 691.30 752
Dľobný hmotný maietok r 302 809,71 751

Por.
c.

Pľehl'ad súdnych spoľoY _Žalobca mesto Tľnava

I Návrh na začatie konania o zaplatení 24 952,56 euľ s príslušenstvom

2 Žalobao uľčenie popľetej pohl'adávky vo výške 12 646,8I eur

J
Všeobecná správna Žaloba o pľeskúmanie zákonnosti rozhodnutia MDaV SR č.
0882012017lsv/23295 zo dťla 15.5.2017 (do konania boli pribratí účastníci vyvlastňovacieho
konania)

4
Žaloba o vypratanie nehnutel'ností (častí pozemkov na ul' Spartakovská pod parkoviskom, pod
supermarketom, pod reklamným zariadením)
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Mesto Trnava
Poznámky k individuálnej účtovn ej závierke zostavenej k 3 1 . decembru 2020

5

Všeobecná spľávna Žaloba o pľeskúmanie zákonnosti ľozhodnutia ministľa dopľavy a výstavby
SR č. 1l3/20l7, č.26859l20l7/sL/77389/-M zo 6.l2.20I7 (miestna komunikácia cesta B MoK
3.7s130)

6
Žaloba s návrhom na vydanie platobného rozkazu o zaplatení sumy 439,44 euľ s pľíslušenstvom
(zmluva o poskýnutí dotácie zrozpočtu mesta na rok 2019).

7 Žaloba o vypratanie nehnuteľnosti (predajný stánok ľý'chleho občerstvenia na ul. Saleziánska).

8 Zaloba o vypľatanie nehnutel'nosti (pol'nohospodáľske pozemky v k. ú TmavaNZ zo l4.8.2015)

Poľ. č. Pľehlhd súdnych spoľov _žalovaný mesto Trnava

1 o uľčenie existencie právapľechodu a vstupu na pozemok-p.č. 6365lt- Športová ul. l5
2 o náhľadu škody 5 8l5,23 euľ (poškodenie motorového vozidla (pootvoľený poklop kanálu)
J o zaplatenie 3 377 '4l eura (občianskoprávny spor)

4
o zaplatenie plnenia z titulu neoprávneného obohatenia - pozemky zastavané stavbou
Dopravné napojenie výľobného závodu PSA Peugeot/Citľoen Tmava juŽná komunikácia (oS
Bratislava) žalovanÝ v l . Rade Národná dial'ničná spoločnosť, a. s. 44 850' 18 eur

5
Návľh na nariadenie neodkladného opatľenia č. k' 25 Cb ll8/20l7 G.IZ r28.9.2007 - nájom
pol'nohospodáľskej pôdy - k. ú' Mníšske, Kočišské, Špačince)

6
o preskúmanie ľozhodnutia okresného úľadu Trnava, ktorým bolo potvrdené ľozhodnutie
Mesta Tľnava osaŽplzlo0-55645/2016/Šm (povolenie zmeny v užívaní stavby s. č. 740l na
nový účel Bytová budova s polyfunkciou ul. Fľantiškánska29)

7
Návrh na nariadenie neodkladného opatľenia č. k. 25 Cb 15412017 G]Z z28.9.2007 - nájom
poľnohospodárskei pôdv k. ú. Mníšske' Kočišské, Špačince)

8
Súdny spor z titulu pľávneho nástupníctva po Správe mestského majetku (vedie a zastupuje
spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o.)

9
Žalobana zdrŽanie sa zásahov do vlastníckeho práva s návrhom na naľiadenie neodkladného
opatrenia

10.

Žaloba o uľčenie nespľávneh o zaradenia do platovej tľiedy a o doplatenie platu, ochľanu
osobnosti, odstľánenie následkov porušenia zásady rovnakého zaobchádzania
v pracovnoprávnom vzťahu a náhradu nemajetkovej ujmy a doplatok platu a nevyplatenej
odmeny

11
Nahradenie prejavu vôle žalovaného (uzatvorenie zmluvy o pľevode vlastníctva bytu č' 7
v bytovom dome s. č.3193 na ul. A' Kubinu 33 v Tmave).

12.
o obmedzenie zásahov do susedských práv (MŠ Spaľtakovská ul. - znečistenie rodinného
domu s. č. 6833 pevným odpadom zo stromov MŠ)

13.

o pľeskúmanie zákonnosti ľozhodnutia žalovaného OT_TT_oVBP2-20|8l0l7819lYe
z25.6.2018 Ža|ovaný okresný úrad Tľnava, odbor výstavby abytovej politiky, účastník
administľatívneho konania Mesto Tľnava (stavba Utulok a 2 BD na podporu samostatného
bývaniapre rodiny s deťmi na ul. K Čulena v Trnave)

14.
Preskúmanie zákonnosti ľozhodnutia Žalovaného oU_TT_ooP_20181001602 (Záhradkárska
osada Zo ssz č. 16 Trnava-Modranka, vysporiadanie vlastníctva k pozemkom)

15
Platobný rozkaz o zaplatení 3 900 eur (diagnostika skutkového stavu _ linka na zhodnocovanie
tuhého odpadu Tľnava)
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Kasačná sťažnosť, návrh na ptiznanie účinku kasačnej sťažnosti, preskúmanie

rozhodnutia žalovaného oU-TT-o oP3-20 1 81 026966 z 10.9.2018.
odkladného

T6,

ba o náhradu škod 6 ukončenie vzdelävania dieťaťa76 eurt7
obč konania 0 euľ3 377o 1 eura18.

zariadenia
Po 2t2860 8446ĺ2020rozhodnutieinformáciámkslobodnéhovoža|oba vecl pľístupuSprávna

vTrnava členenímestevtitela danelia zaP19.

20
o uľčenie, že nehnuteľnosť patrí do dedičstva (k.ú. Tľnava, Rybníkova ul', p.č. 1,52 _

záthr. _396

b) zoznamnehnutel'ných kultúrnych pamiatok v spľáve alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky -
tabul'ka č. 10

Mesto Tmava vlastní k3l1z.z)20 nehnuteľné kultúľne pamiatky v celkovej hodnote 6 703 72I,50 eur,

čo predstavuje navýšenie hodnoty vpoľovnaní srokom 2OI9 o 62z222,94 euľ. Technickým

zhodnotením bola navýšená hodnotä kuitúľnej pamiatky Meštiansky dom na Hlavnej 5 o 469 689,36

euľ' a ľekonštrukciou bola zhodnotená kultúrna pamiatka na Trojičnom námestí 11 o 152 533,58 eur'

čl vĺu

Infoľmácie o spľiaznených osobách a o ekonomických vzt'ahoch
účtovnej jednotky a spľiaznených osôb

1. Infoľmácie o spľiaznených osobách a o ekonomických vzt'ahoch účtovnej jednotky

a spľiaznených osôb

Ekonomick é vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb:

Názov spľiaznenej osoby Dľuh obchodu Hodnota obchodu v
euľách

Trnavská vodárenská a.s. Poskytnutie tovaru a služieb r27 47 0

FCC s.ľ.o. Poskytnutie tovaľu a sluŽieb 3 6s8 869

TT-IT s.r.o Poskytnutie sluŽieb 826 661,39

Mestská te|ev ízia Trnav s.r.o. Poskýnutie služieb 9 414,00

STEFE Tmava, s.r.o S a etku I 528 948,55
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Rozpočet po
zmenách

Skutočnost'
2020

Skutočnost'
2019

Kategóľia
ekonomickej
klaslfÍkácie

Názov ekonomickej klasifiká cie
SchváIený
ľozpočet

2 3 4b Ia

23 100 000,00 26 501334,08 26 536 616,49Dane z pľíjmov a kapitálového majetku 26 000 000,00110

7 393 806,4511 000 000,00 11177 733,09120 Dane z majetku I I 000 000,00

4 955 295,12 3 457300,983 566 000,00 4 259 090,00130 Dane za tovary a služby

2 426 329,68 3 953 320,463 498 727,00 3 t57 248,00210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

1 312 850,00 1 058 426,9r I 636 567,82Administľatívne poplatky a iné poplatlcy a
platby

I 665 057,00220

1234 875,40100 000,00 499 600,00 526 523,24230 Kapitálové pľíjmy

3 148,00 3 399,11 32 427,34240
Úľoky ztuzemských úverov,
pôŽičiek, návratných finančných výpomocí,
vkladov a ážio

00

2 516 026,00 2343 s93,88Iné nedaňové pľíjmy 2 04t 917,00 2 058 533,00290

15 431639,00 14 939 683,55 t2 334 070,63310 Tuzemské bežne graný a transfery 12 733 529,00

2 005 232,53 415 697,572 751 691,00 3 421 100,00320 Tuzemské kapitálové Branty a tľansfery

39 922,00 49 081,6654 570,00 75 078,00330 Zahraničné granty

64 318 286,00 66 149 905,31 59 387 358,68x 63 4tt 491,00Spolu

čl. x
Infoľmácie o ľozpočte a hodnotenie plnenia ľozpočtu

Tabul'ka č. 12: P

Účtovná jednotka dosiahla v roku 2O2O príjmy V celkovej výške 66l49 905,31 euľ' čo pľedstavovalo

zvýšenie prijmov v porovnaní s rokom 2019 o 6 726 546,63 euľ. Niektoľé pľíjmové kategórie vykazovali
výľazne zníženie, napríklad Pľíjmy z podnikania azvlastníctva majetku l 526 990,78 eur,

Administľatívne a iné poplatky a platby 578 l40,9l euľ a Kapitálové pľíjmy 708 352,16 eur. Z dôvodu
Zmeny sadzby dane znehnutel'ností dosiahli Dane zmajetku vporovnaní srokom 2019 navýšenie

o 3 783 926,64 eur. d napriek zložitej ekonomickej situácii v ľoku 2020, ktorá bola spôsobená
pandémiou Covid-l9 niektoré pľíjmové kategórie vykazovali výrazné zvýšenie a to: Dane za tovary
a služby o l 497 994,14 euľ, Tuzemské bežné gľanty a transfery o 2 605 612,92 eur a Tuzemské
kapitálové granty a transfeľy o 1 589 534,96 eur.

Tabul'ka č. 13:

Skutočnost'
2020

Skutočnost'
2019

Schválený
ľozpočet

Rozpočet po
zľnenách

Kategória
ekonomickej
klasiÍikácie

Názov ekonomickej klasiÍikácie

J 42b

6 564196,00 5 840 913,82 5 746 225,356 763 636,00610
Mzdy, plaý, sluŽobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania

2 203 008,11 2 229 878,672 678 429,00 2 731 452,00620 Poistné a pľíspevok do poisťovní
12 242 949,68 t2 477 561,8715 177 547,00Tovary a služby t3 067 040,00630

rt 469 596,97t3 350 514,00 t2 544 564,6113 469 589,00640 BeŽné transfery

187 861,38179179,00 163 237,r8179179,00

Splácanie úrokov a ostatné platby
súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou
finančnou v5ípomocou a finančným
prenájmom

bolo
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Účtovná jednotka dosiahla v ľoku 2O2O výdavky v celkovej výške 4I z5O 367,77 eur, čo predstavovalo
zvýšenie výdavkov opľoti roku 2019 o 551 483,13 euľ. Najvýľaznejšie zvýšenie výdavkov bolo
v kategórii BeŽné tľansfeľy a to o 1 07 4 967 ,67 eur a výtazné zníženie v kategóriách Tovary a sluŽby
o 234 612,19 euľ a obstaranie kapitálových aktív o 234 748,70 eur.

Tabul'ka č. 14; Finančné cte

Príjmové finančné operácie v roku 2020bolipoužitév porovnaní s rokom 2019 vo vyššej miere o 2 674

528,65 eur' a to najmä pouŽitím rezeľVného fondu a čeľpaním úveľu. Jednotlivé poloŽky sa zmenili
nasledovne: Zostatok prostriedkov finančných aktív zvýšenie o 2 084 000,43 eur a Prijaté úvery,
pôžičky anávratné finančné výpomoci zvýšenie o 2 448 4I7,64 euľ' Výdavkové finančné opeľácie tiež
zaznamenali zvýšenie oproti roku 2019 a to: o 486 775,03 eur' kde najvýraznejšie zvýšenie
predstavovali Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí.

Znmamrcryočtových opatľenÍ qykonaných v m4očte Ín€sta Tmavy na ľok 2020 na áklade tneseľrĺ MZ

dífurň '.:

3 ch}dlénĺa
ĺĺna<anio '

28.4.2020 365n020 k ZáverečrÉmu učtu a ĺok20l9 a a Íok2019

28.4.2020 367D020 k l. aktuaĺizácií roaočtu npsla Trnaw tla rck 2020

28.4.2020 368D020 k nawhu na zÍ€nu účelu wuália výt'ažku z predaja objektu ra Ulíci Kolĺáľova č . 24 v Tmave

3.0.-6.2p9_-^

30.6.2020

421D020 k 2. akfualĺácii roaočtu lTEsla TmaW na rok 2020

455DOZI k oragizačlro_procesn'ŕm zĺrnám rra urovni Mesta Tmaw a trpstom riadenŕch ormniácií

k 3. akfualizĺcii rozročtu lŤpsta Tmaw na rok 2020, vyhodnoteniu plnenia ropočlL|a l ' polĺok a nnnitorovacej správe za l. pobokto o tntn 4s9D020

Kategória
ekonomickej
klasifikácie

Názov ekonomickej klasifikácie Schválený
rozpočet

Rozpočet po
zmenách

Skutočnost'
2020

Skutočnost'
2019

710 obstarávanie kapitálorr,ŕch aktív lt 466 307,00 16 242 495,00 7 828 452.00 8 063 200.70

720 Kapitálové transfery 90 000,00 547 000. 00 427 242.37 524 559.70

Spolu x 47 714 180,00 s4 792 383,00 4t 250 367,77 40 698 884,64

I 2a

01 ĺ2 146 579,04 9 472 050,39Pľíjmové finančné opeľácie
v tom:

7 665 306.80 5 581 306,3702Zostatok prostriedkov finančných aktív
03 4 287 596,20 2877176,84Pľiiaté úvery, pôžičkv anávraÍné finančné výpomoci

04 0,00 0,00Splátky poskytnuých úveľov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí

0,00 285 000,0005Pľíimy z preda.ia maietkorrŕch účastí
06 193 676,04 728 567,18ostatné pľíimy

2375 069,2607 2 861844,29Výdavkové finančné operácie
v tom:

08 0,00 0,00Poskytnuté úveľy, pôŽičky a návratné finančné ýpomoci
09 2 509 206,44 2163 398,91výpomocíSplátky prijatých úverov, pôŽičiek a návratných ĺrnančných
10 0,00 0,00Výdavky na obstaranie majetkových účastí
1l 3s2 637,85 211 670,3sostatné výdavky

3.t2.2019 273 lk Roaočĺ: rrrsta Tmaw na rok 2020 a viacročný rozp očeÍr,a roky 20?o - 2022

Uzresenie bol nresta na mk 2020 a na 2020 -2022t
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äfi){

lll.l'! 'Pĺopagácia ĺľslaa ĺuĺktling.ĺnĺlĺelilgovóahivily v nĺmi ltĺaolĺrpĺstq vĺĺĺg cesĺv.VIMTlRNÁVlĺ.ĺrdzjĺáĺodná súťaŽná

iÝslaľa vĺn

lr.r.ilil !ĺl.TMNSFTRYNl PRB'ltswýltĺoľŠtjmnĺľnĺlľ.beŽnópĺilq.škoh

lI,l3.henesenýnlion šlálnejspĺátrnaúseh: šlio|sľl.škh

.fr

.fi

3.z.nn ýll.TMNSFRYNt PRB\BotľvÝĺol hiľľĺ ľru{n'.beärd pĺilĺĺ. školľ I 164 t4{

)'l'l'3'ľĺqresenývtkonšlálneĺsľárrynlúseh šliolshl'šloh I 164M

4.2ilm I hlmvé fiĺlančné opĺácie-mslallr pĺosÍiĺdkovzpredchĺdaýcich ĺoloľ-m$ĺok pmshiedkoľ prenesenéllo výkonu na pĺispevo!ĺna

ĺekeáciu Zšs I\ĺŠ

9'l'l'3.henesený vÍkon šlálnq spráľy na írseh štohtva.škoh'.nshlokploslĺi:dkov pĺenesonólro vÝlionu nl príspvoľna rekeáciu pn

tŠsNŠ

Itmr

t5il

4.Iill) l3.l'&hĺana pred poäĺni.vhslnédĺo}'l

li'l'l.l-ÚdrĎa a ooĺatv-ooľlvľ nábvlh. stĺoiov a aĺiadeĺĺ

.

q
r.2.ilil

l ?4 :ľlú,ľ{M 4{l!ĺ!ľ$ :.l!ľplľ {]ľ :plpľ[ľ{dokumenlácia. reaIbčĺÍ pĺoieh

l'2.2'].PaÍh'. Darčill !delské ihilsli-Aqálka PľĺSR. ľoiel1ovádoh:nľĺtáciĺ +architel1onĹllĺi súllž

.t i0(

I 50(

5Jilil llll4ry!ľ$ľlts'tllliyr$$;ryd'13ľry{ľiľllľoľ!*ľ:ĺľľ'a{1denieĺz$ p9lil191]91 '
l'2'l'2.Zaĺadenie ľesmioroľ v Tmľe. ľÝdavlr m z/ĺojoľ mesllna čulnosťaiĺdenu.oprľllĺĺralizĺcie

t'].l'2. tiolrunilné n|ánovanie l sociĺlĺľ loľoj. liľ$S

.t 7l(

-u

tlt(

lt]']'l'l I .Zabeaďenie ľakĺickei vrlĺbv aodbomeĺ ľapšfudeĺtov

-ľrfimvé finančné ĺptĺácie.Zoshll'1 pĺos[ĺ:dliov z pĺedciádajúcich mliov.aslalol pdspevll |\ĺPSVaRSR na liĺancovanie soctálnrch

iluži:b v anadsnirch ÍladťĺÍch obcou.äĺiadonb olaĺroľaleľsliei sluĎrna Hospodárskeiulici lls

I iol

12ffi

8!

l. hĺ1ĺtové flĺrančné opeĺácre.Zoslĺllľ pĺoslrledkov zprcdchádzĺjúcich mlĺov.ostalok pĺíspevhl ilĺPSVaRSRna frnaĺcovaĺie socii{lnlch

shäeb vaĺ)deniaclr ĺiadenÍó obcou.ZaĺiadenleopalĺoľahtslĺejsluĎľ nl 0buĺgoľejuliti

l. h!ĺové f,nančné qĺrĺcie.fosllĺly pĺostriedkovzpĺedchádalclch ĺolov-nslalol pĺĺspevh IĺPSVaRSRna fiĺancovaniesocL{luch

l!ľiĺ! tq"lI{$t'sl ľ{ĺÍ9!'9!q :&l!&l|Í.ľ.Ĺ!Í!ľll0!.!1'n!.!q

l - Pĺinnvé finĺnčnéoĺeŕcie.ZoslalN ľostledkovzoledchádailjchll mkov.vlhosľ zľostnedkoľ ŠR

8'1IJ. Vrátenie neĺľčeĺpaĺého prĺspevlrr z}rĺPS\lRSRnĺ linancounie sociá|ĺrth sluäeb v ailadeniacll uiadelých obcou a 4. šlvrtiok

20l9. Zmdenit onahoĺatďskei sfilrv nl Hĺsnodinlei uIhi l]ľ

l'3. liálenie nentĺpaĺrého pdsptvlo zl\lP$\'aRSRne fnaĺcovmiesociáhrth sfužjeb vaĺadeĺiach zladenýcll obcou a 4.šlvĺtmk

Vr,ĺlenie neľčĺpaného prĺspevfu zl\ĺPS\iRSRna fmancovanĹl sociáhrľch s|užj'st v aÍiĺdeniach ziadených obcou a 4' šlvĺt'ml

stĺioloľ t Tmave

t'0l

I2ó{

llnn ýtI-TMNSFEIYM PRa'{Bsll !K0NsTlTNtJSPR{IT.behé orÍľn'škoh

)'l'I J-Pĺtlresenĺ vr'kn šlálnei sľárry na úsell šliokh a-šloh'

.4fl

.,t0(

21.1ilil
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ľdočkl
(vsĺĺĺímlchiBhĺh bĺľ0

r0ú!dĺutinšlátnt"ó mĺllodnulĺnšláhych
l0 % lcLrĺliléhqľúpcfu

' ľo8nnil

' 5% lcĺrĺlľnĺĺololsfu

pĺogruĺqmĺtó6ffitľ

11fft0
ló' I'2' Zĺmstmnciĺndu 1|ĺľ a-mslnalcoľ MsU

!.!!!llcl']s o'ľĺ!'žbľ!,s!Lc!b]ryrÚ,1!t1!-ĺ1!!Éi$s!ľt!!ľl'Jĺĺ"cli:-[!iĽi|ľťĺcĺ,!, 
'

ll l ls"4pľjlĺql{lp!Nĺĺ!4!i!(!li":![,{ll]!ĺ!s9!!9bľuu]u1ĺĺ " _

llI. pmpeľoĺnĺ rlwácil anľstnumv

)01 Tnaľa lndlslnaI Paĺli{novó obiellľ)

l].l. &hraĺl pĺed poäĺni.vlĺ|nĺ dĺoĺt

.lóó0(

.l6ó0(

.l6ĺt

.i 700

.íffo

ll ljĺ

13'l. &otčnosťl ocĺlĺana zdraľia pĺiľáci l88li

]' I. 0vihá ocllrala. vlĺltné droľ ]0 

'ĺl0 12020 lí2'l. súdne a nolrĺľke ooĺ|allľ .40t(

l5'l'2'l. Majetlĺowpíávne uspoíĺdanic a odhp0vanie ĺĺĺetll 4ffi

I 1.2 2020 vl'Tt4N$mt' fi'Al\tľÁ PRlSPillľ-behé pĺ{rĺĺ.Námdný pĺojetĺ'Ponĺhapce pĺofesiev edulúcii delíaäaĺov- ZŠs ilĺŠ cĺŔého

lI.Tmĺ'a. [umoslr ĺoclálĺr ĺond 2nt

118

13.beáné ľídavh.NĺĺodnÝpmjek'Pomĺha1ĺa prcfesb ľeduliáciidťlĺaäd0ť'Zšs lĺŠcÍĺliého 2l, Tmľl.tllrópth sociĺlny fond

nnlovézdĺoĺe

I 112020 0l'l,l TeloľÍďoľaašpoĺ.aľnĺ náat ĺo4ďlovq p|oŽh z''tlrópske m.sto špoĺu-nĺ|blĺoé MsÚ. na ''Elĺopske nľĺošpoĺť'

rcollllrňuie ruručel ľĺsh

t2.11010 l' l'2 2. hĺižĺulb .okuiná kiĺĺutlla Bĺĺllslavsla. Cĺblĺswa.ĺoiehová doliumntacia .\nt

l.l'2'3.0odnilr'a cyllbchodnk.ľHSR.spo|očnácesličhpÍt ďodcovĺ cľl]$l0vZelellečsltr. Hĺaničná ppĺiTnávke. pĺojalloľá

lofunľnlácla 222t

t112010
! Lätt2ľlľycĺg$lojlllĺl]ľ'hmn!4!!1g9fu 4!:á!l40núc!!ĺĺ [q!ľ

|'l'l' l .Soráva ľhne.denlidcia ľhne a odcllr1 hoIubov

.3tm

]ífl

n210n 9.l'l'l .fudott'ilôĺaškolstÍcll aíadenĺ.opravasociáhych amdsnĺrra7ikladnl'ch ĺmtĺ6kí'cll školĺch .iffi

ll.t.l hdo'1Šlôlašľolsl'jch aĺiadcnĺ.opĺavaspeľnených plóch ľ ZálhdlrÍch amaĺg$Kch šloliĺch

ll.l.2.0iĺináhe koĺmelencie na úsehšľolslľa. ĺulenlléškolľ ašlioblĺé kdálne lil nulmlÍch školách

.t0ofi

.2 18ĺ

ll'l'2.0igháhe lĺ0ĺĺ!ďonci€ nl úscl'x šliolslr'a-o'lahdľýdav|rl:šliôlaŠlĺoilÍch aíadeni .90ofr

|.l'l'2.ftĺrnálne koĺĺetencie na ústll ško|sĺva.mdoon nl]uziľneĺo rz/e|áľaĺia.MSS .J000

l.l.|'2. Glĺináhe koĺĺĺencie na úsuh šloblľa.ntŠlílne škoĺ aškotske aĺhdenia ti7 I&

l1.LNtl lúl'2. Zaneĺnalci úndu.ĺlalr'amslnancov MsÚ

ló-l'2. Zĺĺľĺnanci úradl.onĺce tr'knávmá m dohodľo lĺácmh vľkonávanĺch mim onľovného nomru vŕIme nokĺnáho

.liffi

ltffi
t712020 13'l -nľnľ tJztĺmého pl{ĺu nľĺaTmala(llPN) .] ó0{

|'j.l.Dĺioshmslan v|]llioslim]ĺiva návĺh saĺácĺ: ľhkosliobiehu č' 17na Íĺlavneiulľl vTmave 3 ó0(

18 12020 2'2'23.Pafu,paĺčilr adehlié ihĺilhí 'paĺčíia wrcjnýpĺie$ľpĺi$ynasóse.ľoiol'1ovádolxÍrĺlácia

2'12l.ftt1nésúboľ.ilďlilnsl'r domlĺlavĺá Ii.lmfoĺanica.nmrl1otádolumnlácla

.2 ior

2iil

11r20il
l' l'2 l .}'ĺisslne Iĺ0nĺnlĺlcie.Bkonšlrulcĺa ĺleslntih koĺĺnĺiáctía cllodntiov.naInĺcia.PľlSfi

|02'l'2' hisoevolr ore Soräľu bh]m!ch a šD0Íloyich anadŕlrl msla TmôYä

.t5m

liffi
24.11020

'l.l'5' Piltoľaciasfu fua. ľšeobťclll'ľmleíál

'l.l'j. Pĺĺtoľacilsfu ôl. lĺĺváddilĺľľls oaiioucĺ,lh allolulor

- ".1.u

lffi

24):nn
ll!.-(ĺt1111llľ1lĺ'ľil^llLutljľuĺĺĺ:'ĺ'lld@ľry!!ľthu!]Lltá.ĺĺ:ľC.Tľlľ!'[9..
lI'l. l'jh'idácil uhtnulÍch ľient

.10ffi

r0m

mslr

.jiil

irfi

25.2.20t0 .t21

l 2 1. Paĺloľklá. milnvirto šmčinsllá l.í ?.ĺl

.l i0(

I i0(

2ó.l20il
|, 1ĺ?: Wľ4b_:c|ľ'bl.ll&ľtb _h![!rutĺ: s!ľ'gll.c :fl ľ!ĺpt1 ĺlluĺtľ(ĺqis

l'l 2l. ilĺiesIne konĺnilicie ' mlĺonštrulĺciamiĺlĺei konlniljci 7ĺkn( kĺčok.nmleková dohmĺáĺia

.t t{

I t1{

h.L20n l'l.2I.lĺiestne lionnilĺácie.nkonštrukciamiestnej[omntĺlcb a lr'budovanie aĺič[:} pncľk]ishv hhni{káĺlica ĺ 0v0cĺáilll(a

lmplĺová dokunľĺricia

l' l'2 I .llieslnc korĺlnilĺicje.lĺlonšlrulchmieslnei komnliicie Haldócn'ho ulicl.PHSR.ľoigl1oľá dolrlĺrnláciĺ

.10ffi

l9óff

.l'14.Paĺrorblĺá.laĺliovbko ĺnd Pavilónomchiruĺsich'cll dbciD|fi [NTlnavĺ.!loieĺ1ovádohmnlácia 104fi
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Pdožkl

bl/pĺtsullĺo4ďtor$h

l0% lch{leĺĺtoĺozľoúu

'!.q8nľj 
,

,bl/ĺovohnówlĺofull

uggĹlgĺiĺqvĺínĺi
scltvákĺého m4ďlu (2J%)

(ĺsuĺ{myclr čbhcll hzR0

ĺo/rodĺulinlláĺiych

olgáĺov)

'bĺpovoknĺpghuflp!

viunh ríúrliľvr,ĺnri

sctvákoŕho ĺopottu (2,5% )

(v suĺĺ{nrelr čĺhth bezľ0

mdrodnulúľnštáÍn}ch

oĺglĺno0

U,LTN !1.TT"{NsFmĺ 0i"{Nln'A ľRisPnĺiY.behé !rÍ{'.NáJodnÝpĺollld "Pomáhajúcc proftsie vedljkĺciidetĺatjaioť 2Šs [lŠ CíŔého

2I, Tmľa. fu mps11 sociáhľ fond

9'3.beŽnó vídav1ĺ .NiÍodni pm1tH 'Pomĺĺa1Úcĺ profĺsit ľ edulúcii detĺa ijalĺov- ď s tĺŠ Cĺdiého 2l, Tmľa.Európslĺ sociáhľ fond.

qillové Zdrc]€

3 141

3 l4J

BXznX v. tL4stNÉPRĺJIĺYR0ZP00ľ0yĺ'CHoRGANuÁ0i.školY 6ĺ

).l'l'5. \idaľl'1zv|ĺstných prfnĺv škól ól

n.20n l9'2. sfuž!bnýauhnĺbiI .2 9ĺ

l9'2. toIclĺomLniľrčná leďniliĺ 2 95i

11.2020 I3'l-]. ftlalné dolácia ao0dD0ramvĺaĹrých ĺoslr,lovďďoľsmĺátrľch shäeb. ftčimskczJružrnie 0vonnésĺdm .iffi

8'l.l.I. hdnoĺlnvó dĺvlr1, prtpevlry valrh ziľona30ĺilíZ z lzikona W2fr8Z' z,. púpeľl'y ľawslezátona č.30Íil5Z. z.
pĺispewkalĺndilovaĺém sub1lcu

{l!l!:lt$ľlsťbp"ľil "

8'{.Nĺĺodĺýprojelĺ'Podpomlzr1šoľmie l'lalíľteŕmejsmiá]nejpnice'. llPSVaR$R.liPSS. bghé u'davh . vhĺné zíloie

lffi

i9tr

.56 0!(

ióm

vI.TR'1NsmRĺ oR.{Nn'A pilľnľv.tehĺ pĺ1q .ľĺodĺý pmjel1 "Podpona ľlouĺehalilľ lerŕnnqsociáhejpnĺco". ilĺPSVaR

sR.t0ss

bebé ľ(dĺvh' granlor'é dĺoie

V'I.T&{NSľBRY,cilNn'A ľnĺľnĺY.beálé pĺĺ14'.súdoflruslanoYoný opalmľnĺi.lhsto Tmava

59ffi

iffi

? 0t(ll'l'l0. Súdom ustaĺovonr' opalnYll(- ]Vĺrslo Tmavĺ

ó']'2020 ló'lipiláIoľé výdaľh'. Meslá odolné nadopldľ znnr lJiĺľ.Ozeknenie a ĺienenie lávhna Stĺohájsliejuliti vTmľe.tĺPaRVSR'ľHSR

/rlnéz/mjľ

ló.kpilá|ovd výdav|'ĺ.lĺunnldcia obtlnóho pĺkĺoru äĺvoĺ.dvľr' l.lĺľaRV3R' ľlĺSR.vloInézi roil

.' &ĺ1

5 81:

6.1.2020 )'l.l.2.olshálne ko[Dťlencie ĺa Úseh] škobtľĺ.oslalnĺ vl'dilk škôla ŠkobKch aĺiadení

)l].behá vr'davl,r. Náhlo ĺooíovei ľt'baľ\ Dĺt dťll a ĺĺádťŽv artili Zš s ilĺŠ Soaĺaiovshĺ j v Tmlve. Úlrd vládv SR. ĺlĺtnť zdmit

9.1 2020
i?!l:16,pl{g!d!!!liIryká-pi{[ĺryery!!p'ie1to1pl!tľc93c.p!Ú!ĺtylĺ9h'ry4{l1 '
l.lll.l|'cie ĺealiaľaĺé l\kĺsl'Ýmúmd0m'mslsľio0ťvnilie'seľcná ľtlva. úseIĺpli sevemliľhodnei vcži

.lYt

9.12020 V. \ĺÁsľNÉ PRinĺYR0ZPďmY{'C[ĺ oRoÁMZÁcĺi. šI0lľ fl
l'l'l' j - \Ídlvl'r zľlaslĺých orĺinĺv šliól ó0

il.1.2020 Vl.Tt{NsrmYm{Nn'A Pilľnxy.teni oĺinr'' Rľľt.dáĺsh omietl na Zš s [ĺŠ lomelr ilIahľa ll. Tmaľa , ?q.{

20ĺ).]. btiĺá n'davh. RIľB.dánsh ľotH mZšs llŠ fionela l\ĺĺIn ll- Tmaľa.pmĺnó zimie

111.2020 V. \1ÁľINÉPRiJiĺYR0zmfiovĺcHoRGAMZÁCli.škoh óil

ó30).l'l.5. ľÝdal'h,ZľlashÝcĺ DĺíÍÚvšiôl

Iil.20il
Il !,],! :!ĺ:dlyb |th!l'nlľllvuĺtjelh. ná.ioĺné apľťna]álé Poadľ

lill .lrĺvne slubv. lĺávne shĎľ vúonáľaĺé STľETmava" ĺ'ĺo'

.t0m

10ffi

ló.]'2020 /. \ĺ.Asľl'lE PRiJlĺYRozPďtovĺclĺ 0R0'{NZÁoĺ.štolY t&

|ll'l' j. \Ídavl'r z vlalných lriimv škôl l2&

2012020 l']. Plän udÍžileľnťj mbilíľ kabkého msh Tnlvĺ ajtho funličnŕho úamia . ilĺPaRVSR. PHSR-beilé vÍdavkr. vlĺlná z/mje

l 7 I l ] . thlcriál a dodävLl - hrpien icló a čirlirce nmslĺitdlr

.l ófi

lff
il.1.2020 &'3'l'{-}íalcel.ĺniZdmve ĺľsto. [l]nóDsh l(Ži tň Udĺĺalťhťĺl0 mzľ0|a. IiPss óffi

l']'l.,{. Kaĺcel,Ámfu raĺd mĺo.Tmavslĺelpoĺtovi hľsenloĺoľ .1ffi

ll'l']. hlácie.zdmYiea dm30Yá pRrcmi'. PľlsR' t'Pss

17.I'|']. l'hleliáIa doiávlr. htsienickéa čbliacc omĺÍiedh'

.t 2fr

1ffi

2].]'2í20 l'3. '{uloĺulickÚ 
paĺliovacidompĺc btľkJe pĺižrkmičnqslaiciTnľa.trĺhRVSR.ľ[lSR. behé v(davlr.grantľé dĺoje

ll:{!!!ľ4]!!t! pĺ'ioľ!ido[1ľ !!I|lt Pĺľ]€4fujĺ{ric!t11a ' |liaRvsR. Pľl,s[|ĺp(álqľi\illtb :gtllhľ9.1!mj!

!l. TR..|NSFERĺc'R'{Nn'A PRlSPilŤ'Y.behé p{!4'. ÁÚonnlickú paĺ'liovĺcídonlprc bicľllcpĺibleatičnejslalriTmaľa. [lPaRVSR.

PHSR

11 . TR{NSľERI GR {l{n' .k4lá|ové pĺĺjĺľ. lulonĺlicl'Í paĺlĺoľacidompĺe bĹtľlJe pnhlenilnqslmlciTnm.tIPlRV

SR. PHSR

.5 t4l

:i l{1

il4
Bl.20to B'l'l.l.lcdnoĺamvédávlr1' pĺisp€vlry v znxk d}om $ĺ/2miZ z aziloĺa 448/2tr8Zz.pĺispeľl'1 newre!Ímposh1ovĺllom

;ocú|nl ch sluiib v znsk aĺlĺonl NRSRČ' ,l4&)tr8Z' z o socláhr cĺl slrfuách.a oobrlovú a aĺÚulĺnlnú shŽbu

:

I

.0Jĺl!
-" 't ""' ..

: 94frl].l'l.3. tĺakĺiila dodávh. hľsicniclcĺčbli'c€ nĺoslriedh

21.1.2020 12l'l'l ' Pmpagáciĺ nxlaĺ ĺuĺlĺĺing. nuĺĺiĺilgoľéalĺivil} ľrĺmi tkok'Ípďsiej vhrejci!t}. l1N0Tln}lAlll 'ĺtdúámdná súĺažĺá

ľÝstaľavh

l7' l.l'1. tĺakdäl l dodáĺ{r.htĺľniclie a čbtúce ĺmslnidh'

'lófl

lófl
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Mesto Trnava
Poznámky k individuálnej účtovnej závieľke zostavenej k 31. decembru 2020

Pľehl'ad o stave a v.yvoji dlhu mesta Tľnavy k31.12,2020

Mesto Trnava v súlade s $ 17 zákona č. 58312004 Z. z. o ľozpočtových pľavidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pľedpisov môŽe používať na úhradu
kapitálových výdavkov aj návratné zdroje financovania s dodržaním stanovených podmienok pľijímania
návratných zdľojov financovania a ich splácania podl'a ustanovení $ l7 ods. 6,7,8 tohto zákona, ato:
. celková suma dlhu nepľekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového

ľoka a
. suma splátok návratných zdrojov financovania, vľátane úhľady výnosov a suma splátok záväzkov

z investičných dodávateľských úverov neprekročí v pľíslušnom ľozpočtovom roku 25 % skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového rcka znížených o prostriedky poskytnuté
z rozpočtu iného subjektu veľejnej spľávy, pľostľiedky poskýnuté z Európskej únie a iné prostľiedky
zo zahraničia, alebo pľostriedky získané na základe osobitného pľedpisu.

Do celkovej sumy dlhu pre používanie návratných zdrojov financovania podl'a $ 17 ods. 8
sa nezapočítavajú závázky z pôžičky poskytnutej z AudiovizuáIneho fondu a z úyetu poskytnutého
zo Státneho fondu rczvoja bývania na obstaranie obecných nájomných bytov vo výške splátok úveľu,
ktorých úhrada je zahrnutá v cene ľočného nájomného, zéxäzky z úveru poskýnutého
z Enviromentálneho fondu, Fondu na podpoľu umenia, záväzky z náxratných zdľojov financovania
prijatých na zabezpečenie pľedfinancovania realizárcie spoločných pľogramov Slovenskej ľepubliky a
Euľópskej únie v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe uzatvoľenej
zmluvy.

Mesto Trnava má k 3l.12.2020 záväzky znánratných zdľojov financovania, ktoré sa do celkovej sumy
dlhu nezapo čítavajú, a to:
o úveľY zo Štátneho fondu rozvojabyvaniana výstavbu nájomných bytov vo výške 4 l40 200 euľ.

Posúdenie dodľžania podmienok pľijímania návratných zdľojov financovania a ich splácania podl'a
ustanovení $ 17 ods. 6,7 a 8 zákona č. 583/2004 Z. z' o rozpočtových pravidlách územnej samospľávy
Mestom Trnava k 31.12.2020 :

beŽné pľíjmy zarck2Ul9 60 l23 085 eur
celková suma bankových úverov k 31 .12.2020 11 028 53ó eur
7o dlhu zbežných pľíjmov 2019 18,34 oÁ

celková suma ročných splátok návľatných zdrojov financovania k 3l .122020 2 509 206 eur
celková suma úhrad výnosov znávratných zdľojov financovania k 3l .12.2020 163 237 eur
7o splátok dlhu a úhľad výnosov z návratných zdrojov Íinancovania 5,6l, oÁ

z bežný ch pľíj mov za rok 2019

oproti predchádzajúcemu ľoku mesto Trnava zvýšilo posudzovanú úverovú zaťaženosť v zmysle
pravidiel používania návratných zdrojov financovania - dlh zbežných príjmov predchádzajúceho ľoka
zo 16,22%o na 18,34 o/o a zvýšilo sumu splátoknánratných zdrojov financovania z 5,l8 %o na 5,6I o/o.

Stav pľijatych úveľov mesta Tľnavy k3l. 12.2020

nájomných bytov 2005

2006

1 373 266

1 460 s32

žiadne

žiadne

686 632

41 981

2035 polročne

202l polročne

bankové úveľy
ľok

pľijatia
úveľu

prijatý
úveľ

v euľách

ľok
splatnosti

úveľu

spIácanie

úveru

zabez-

pecenre

úveľu

stav úveľu

k31.12.2020

v euľách

čné akcie mesta
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Poznámky k individuálnej účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2020

akcie mesta

investičné akcie mesta

výstavba MPaTP
investičné akcie mesta

ýstavba skládky Ko 4'kazeta

MPaTP
MPaTP

etapa výstavby skládky Ko
10, ll, 12. kazeta)

aľeálSLAVIA
Rekonštrukcie MŠ a ZŠ

Rekonštľukcia MK Mikovíniho a
most

2021

2024

2020

2025

2025

2022

2023

181

659

6t

59

2006

2009

2010

2010

2011

2012

2012

3 452 168

3 319 000

638 000

2 000 000

252 800

730 294

2 926 165

mesacne

mesacne

mesacne

mesacne

mesacne

mesacne

mesačne

2022 mesačne

2023 mesačne

2022 mesačne

žiadne

žiadne

žiadne

žiadne

žiadne

zmenka

zmenka

žiadne

žiadne

žiadne

200 708

88s 052

2017

2017

2017

900 000

I 500 000

I 500 000

481 448

284 090

I 200 000

5t7 200

807 2222018 l 500 000 2028 Wartálne žiadne
školských

priestorov (kuchýň a jedální) 2019 3 500 000 2027 kvaĺtĹlne Žiadne 3 500 000
áv r atnä fi nanč ná vĺýpomo c
kompenzáciu v'ýpadku dane

pľíjmov ýzických osôb v roku
2020 l 462429 2027 ročne žiadne I 462

čt. x

Infoľmácie o skutočnostiach, ktoľé nastali po dni, ku ktoľému sa zostavuje účtovná závierka
do dňa zostavenia účtovnej závierky

Najvýraznejšou skutočnosťou, ktorá ovplyvnila rok 2020 bola pandémia koronavíľusu. V prvých
mesiacoch roka 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho kľajín' Slovenská
republika bola jednou znich.
Vedenie účtovnej jednotky pozorne monitoruje situáciu ahľadá spôsoby, ako minima|izovať dopad na
mesto. V roku 2020 sa podaľilo napriek prepadu niektoľých príjmov (najmä príjmu znájmov, príjmy
z parkovania, daň za ubýovanie) dosiahnuť ostatné rozpočtované príjmy v plnej výške a vzhľadom na
mimoriadny a núdzový stav, na zákaz kultúrnych a spoločenských akcií mesto dosiahlo aj úsporu
výdavkov, čo vo výsledku znamenalo lepší výsledok hospodárenia ako predchádzajúci rok'

Mesto využilo možnosti na prefinancovanie finančných dopadov v zmysle štátnych kompenzácií napr.
jednorazová dotácía vpôsobnosti Ministeľstvaptäce, sociálnych vecí aľodiny Slovenskej republiky,
tzv. ,,mimoriadna odmena" pre zamestnancov zaprácu v období I. vlny pandémie COVID-I9 zakvalitné
vykonávanie pľacovných činností alebo za vykonanie pľáce pľesahujúcej rámec pracovných činností;

bankové úveľy k 3l,12.2020 11 028 536

vládne podpoľné programy
Šrnľ

rok
pľijatia

úveru

pľijatý
úveľ

v euľách

ľok
splatnosti

úveľu

spIácanie

úveľu

zabez-
pečenie

úveru

stay úveľu

k3Í.l2.2020
v euľách

60 b. j. na Vetemej ulici 2000 613 8ss 2030 mesacne nehnuteľ 320 753

20 b. i, na Františkánskej ulici 2002 318 131 2031 mesacne nehnutel' 180 936

40 b.j' na Františkánskej ulici 2004 966 242 2034 mesacne nehnutel' s04 664

98 b. j. na ulici Vl. Clementisa 2005 2 746 265 203s mesacne nehnutel' I 465 187

88 b.j. na Tajovského ulici 2006 2 40s 497 2036 mesacne nehnutel' 1 354 081

24 b. j. na Coburgovej ulici 2007 525 393 2037 mesacne nehnutel' 314 579

vládne podpoľné pľogramy k 31.l2.2020 4 140 200
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Mesto Tľnava
Poznámky k individuálnej účtovnej zävierke zostavenej k 31. decembru2l2D

tľansfer z Ministeľstva vnútra SR určený na ľefundáciu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami
vykonávanými počas vyhlásenej mimoriadnej situácie CoVID-lg; pľíspevok zprojektu ,,Podpora
udtžania zamestnanosti vmateľských školách", určený na refundáciu miezd zaobdobie od 13. marca
2020 najneskôľ do 30. júna 2020; odpustenie sociálnych odvodov za mesiac apľíl pľe zamestnávatel'ov
v časti odvodov za zamestnávatel'ov, ktorí mali v apríli najmenej 15 dní uzatvorenú aspoň jednu
pľevádzku (MŠ bez právnej subjektivity) atd'

Záver roka 2020 atieŽ začiatok roka 2021 pre mesto pľiniesol celoplošné testovanie obyvatel'stva
v záujme ochrany verejného zdravia svojich občanov. Mesto si nad ľámec povinností stanovených
štátom uvedomovalo dôleŽitosť antigénového testovania a dôleŽitosť poskytovania aj tejto ,,sluŽby" pre
občanov mesta Tmavy. ostatné štandardné služby mesto poskytovalo v obmedzenom režime. SluŽby,
ktoré mohlo poskytovať elektronickou foľmou poskytovalo nad'alej, mestský úľad bol však pľe verejnosť
zatvorený.

Zodpovednosť za občanov mesta aveľejný záujemje pľioľitou vedenia mesta. Účtovná jednotka
považuj e za rizikov é nas ledovné oblasti :

. oblasť príjmov; vo forme podielových daní od štátu - daň z príjmu ýzických osôb. Štát
vynakladánemalé zdroje na boj proti šíreniu koľonavírusu a obávame sa poklesu poukazovaných
zdrojov od štátu. V oblasti vlastných príjmov predpokladáme posun výberu daní apoplatkov,
žiadosti občanov aprávnických osôb o splátkové kalendáre a rast nedoplatkov. Učtovnájednotka
tiež vyhodnocuje dopad legislatívnych zmien vo financovaní miest a obcí _ zásadná zmena
zákona odani znehnutelhostí, zavedenie cenových máp azmena filozofie podielových daní.
Pokles vlastných pľíjmov môže bý vo viacerých oblastiach v ktorých mesto príjmy dosahuje.

. oblasť kultúrneho, spoločenského a špoľtového života v meste - aj v rcku 202I bude výľazne
ovplyvnená zrušením niektoľých podujatí.

o účtovná jednotka pľiebežne pľehodnocuje výdavkovú časť rozpočtu. Eviduje platnú novelu
zákona o ľozpočtových pravidlách o pouŽití zdľojov rezervného fondu anávratných zdľojov
financovaniaĺabežné výdavky. V pľiebehu roka2020 dohodla nový splátkový kalendáľpľe úver
s najväčšou kvartálnou splátkou. Zvažuje nový úver narealizáciu kapitálových výdavkov.

Nakol'ko je situácia stále váŽna a nezlepšuje sa, nemožno presne kvantifikovať budúce dopady. Vedenie
mesta bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možne kroky na
zmieľnenie akýchkol'vek negatívnych účinkov na mesto, jeho zamestnancov a občanov mesta.
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SPRÁVA N EzÁVIsLÉHo AUDíToRA
pre štatutárny orgán a mestské zastupĺtel'stvo konsolidujúcej účtovnej jednotky mesto Trnava

l. Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky

Názor
Uskutočnili sme audĺt konsolĺdovanej účtovnej závierky jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný celok
zostavila konsolidujúca účtovná jednotka mesto Trnava (d'alej aj ,,Mesto"), ktorá obsahuje konsolidovanú
súvahu k 31. decembru 2020, konsolidovaný výkaz ziskov a strát, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn
významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz
konsolidovanej finančnej situácie konsolidovaného celku k 31. decembru 2020 a konsolidovaného výsledku
hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podl'a zákona č. 431'l2oo2 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o účtovníctve").

7áklad pre názor
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (lnternational Standards on Audĺtĺng, lSA).
Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit
konsolidovanej účtovnej závierky' od konsolidovaného celku sme nezávislí podľa ustanovení zákona
č. 4z3/2ol5 Z' z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č' 437/2oo2 Z' z' o účtovníctve v znení
neskorších predpĺsov (d'alej len ,,zákon o štatutárnom audite") týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu
audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení
týkajúcich sa etiky' Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný
základ pre náš názor.

Kľúčové záležitosti a uditu
Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podl'a nášho odborného posúdenia v našom audite
konsolidovanej účtovnej závierky zabežné obdobie najvýznamnejšie' Týmito záležitosťami sme sa zaoberali
v súvislosti s auditom konsolidovanej účtovnej závĺerky ako celku a pri formulovaní nášho názoru na ňu, ale
neposkytujeme na ne samostatný názor'

Pri plánovaníauditu, resp. V priebehu auditu sme identifikovali nasledujúce najzávažnejšie rĺziká:
Spróvnosť a včasnosť zaradenia dlhodobého maietku do používania
Prírastky dlhodobého majetku sú medziročne25226 tĺs' EUR' Kľúčovou záležitosťou auditu je preto správne
ocenenie obstarávaného majetku, správne pridelenie odpisovej skupiny, včasnosť zaradenia dlhodobého
majetku do pouŽívania.
Sprdvnosť o včasnosť wradenia dlhodobého maietku z používania

Úbytky dlhodobého majetku sú viac ako 12 001 tis' EUR. Kľúčovou záležitostbu auditu je preto správne zúčtovanie
zostatkovej ceny majetku, včasnosť vyradenia dlhodobého majetku z používania a správne zaúčtovanie výnosu
z prípadného predaja tohto dlhodobého majetku.
odpisovanie dlhodobého majetku
Dlhodobý majetok je rozhodujúca časť aktív konsolidovaného celku. Počas auditu sme sa preto zamerali aj

na zníženie hodnoty dlhodobého majetku formou odpisov dlhodobého majetku, ich výpočet a účtovanie.
Spróvnosť vvkózania a rozpúšťonia prijatých kapitólovÝch dotdcií



Výška dotácĺí na obstaranie majetku je k37.L2.2020 viac ako 25 485 tis' EUR. Kľúčovou záležitosťou auditu je
zúčtovanie dotácií do výnosov v správnej výške.
Vvkozovanie nóvratných zdroiov financovonia a dodržiovanie zmluvných podmienok

Návratné zdroje financovania tvoria k3t.L2.2o2o takmer 11 036 tis' EUR' Kľúčovou záležitosťou auditu je preto
správne vykázanie nesplatenej istiny v účtovnej závierke podl'a zostatkovej doby splatnosti a dodržiavanie
zmluvných podmĺenok, na základe ktoých boli uvedené návratné zdroje prijaté.

Existencio pohl'adávok. oprovné položkv k pohľadóvkam
Pohľadávky z daňových a nedaňových príjmov obcí tvoria časť krátkodobých aktív konsolidovaného celku.
overenie ich exĺstencie vyžaduje zvýšenú pozornosť počas auditu. Podl'a ich vekovej štruktúry konsolidovaný
celok vykazuje pohľadávky po splatnosti, ku ktorým tvorilo opravné položky. overenie výšky opravných
položiek k pohľadávkam vyžaduje zvýšenú pozornosť počas auditu.

Naša reakcia audítora na tieto riziká bola nasledovná:
Spróvnosť a včasnosť zaradenia dlhodobého maietku do používania

Testovali sme prírastky dlhodobého majetku v nadväznosti na uzatvorené zmluvy a došlé faktúry.
Na významných prírastkoch dlhodobého majetku sme overili prĺradenie odpisovej skupiny ako aj včasnosť
zaradenia dlhodobého majetku do používania'
Spróvnosť a včasnosť vvradenia dlhodobého moietku z použĺvania

Testovali sme úbytky dlhodobého majetku v nadväznosti na uzatvorené zmluvy a vystavené faktúry.
Na významných úbytkoch dlhodobého majetku sme overili metodiku účtovania vyradenia ako aj včasnosť vyradenia
dlhodobého majetku z používania.

od pisova n ie d l h odobé h o m o ietku
Testovali sme zaúčtované oprávky k dlhodobému majetku znižujúce jeho vstupnú cenu. overili sme správnosť
zaúčtovania a vykázania odpisov a celkových oprávok v konsolidovanej účtovnej závierke'
Spróvnosť vvkózania o rozpúšťonia priiatých kapitólovÝch dotócií
overili sme vykázanie kapitálových dotácií vo výnosoch budúcich období a ĺch rozdelenie na krátkodobú
a dlhodobú časť. overili sme rozpúšťanĺe výšky dotácií v nadväznosti na náklady súvisiace s dlhodobým
majetkom, ktoni bol z týchto dotáciífinancovaný.
Vvkazovonie nóvratnÝch zdroiov financovanio a dodržiavonie zmluvnÝch podmienok

overili sme zostatky nesplatenej istiny návratných zdrojov financovania a ich rozdelenie na krátkodobú a dlhodobú
časť v účtovnej závierke podľa zostatkovej doby splatnosti na základe splátkových kalendárov. Dodržiavanie
zmluvných podmienok sme overili na uzatvorené zmluvy, na základe ktorých boli jednotlivé návratné zdroje
financovania poskytnuté.
Existencia pohľadóvok. opravné položkv k pohľodóvkom

Predmetom overovania bola existencia pohl'adávok. Prĺ overení existencie bola nevyhnutná komunikácia
s právnym oddelením a oddelením miestnych daní. K pohl'adávkam boli vytvorené opravné poloŽky, ktoré
zohľad ňova li všetky odporúčania právneho oddelenia'

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za konsolidovanú účtovnú závierku
štatutárny orgán konsolidujúcej účtovnej jednotky je zodpovedný za zostavenĺe konsolidovanej účtovnej
závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré
považuje za potrebné na zostavenie konsolidovanej účtovnej závĺerky, ktorá neobsahuje významné
nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnostĺ
konsolĺdovaného celku nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa
nepretržitého pokračovanĺa v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého
pokračovania v činnosti v účtovníctve.

osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohl'ad nad procesom fĺnančného výkazníctva konsolidujúcej
účtovnej jednotky mesto Trnava.



Zodoovednosť audítora za audit konsolidovanei účtovnei závierkv
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či konsolidovaná účtovná závierka ako celok neobsahuje
významné nesprávnosti, čĺ už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru.
Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audĺt vykonaný podľa
medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalívýznamné nesprávnosti, ak také exĺstujú. Nesprávnostĺ
môžu vzniknúťv dôsledku podvodu alebo chyby azavýznamné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene
očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomĺcké rozhodnutia používateľov, uskutočnené
na základe tejto konsolidovanej účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého audĺtu
uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. okrem toho:
o ldentifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti konsolĺdovanej účtovnej závierky, či už

v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto
riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutĺe základu pre náš názor.
Rĺziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby,
pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanĺe, nepravdĺvé vyhlásenie
alebo obídenĺe internej kontroly.

o oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské
postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol
konsolidova ného celku.

o Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov
a uvedenie s nimĺsúvisĺacich informácĺí, uskutočnené štatutárnym orgánom.

o Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržĺtého
pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná
neĺstota v súvislostĺ s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť
konsolidovaného celku nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota
existuje, sme povinní upozornĺť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej
závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifĺkovať náš názor. Naše závery vychádzajú
z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.

o Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah konsolidovanej účtovnej závĺerky vrátane informácií
v nej uvedených, ako aj to, či konsolidovaná účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti
spôsobom, ktoný vedie k ich vernému zobrazeniu.

o Získavame dostatočné a vhodné audítorské dôkazy o finančných údajoch účtovných jednotiek alebo ich
obchodných aktivĺtách v rámci konsolidovaného celku pre účely vyjadrenia názoru na konsolidovanú
účtovnú závierku' Zodpovedáme za vedenie, kontrolu a realizáciu auditu konsolidovaného celku. ostávame
výhradne zodpovední za náš názor audítora.

S osobami poverenými spravovaním komunĺkujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme
audĺtu a o významných zĺsteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré
počas nášho auditu zĺstíme.

osobám povereným spravovaním tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné požiadavky
týkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných skutočnostiach, pri ktorých sa

možno opodstatnene domnievaĹ že majú vplyv na našu nezávislos{ ako aj o prípadných súvisiacĺch
ochranných opatreniach' Zo skutočnostíkomunikovaných osobám povereným spravovaním určíme tie, ktoré
malĺ najväčší význam prĺ audite konsolĺdovanej účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovýmĺ
záležitosťamiauditu.

Tieto záležitosti opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpis ich zverejnenie nevylučuje,
alebo ak v mimorĺadne zriedkavých prípadoch nerozhodneme, že určitá záležitosť by sa v našej správe uviesť
nemala, pretože možno odôvodnene očakávať, že nepriaznĺvé dôsledky jej uvedenia by prevážili nad verejným
prospechom z jej uvedenia.



!l. Správa k d'alším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

ll.7 Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú v konsolidovanej výročnej správe
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo konsolidovanej výročnej správe, zostavenej podl'a
požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na konsolidovanú účtovnú závierku sa nevzťahuje
na iné informácie v konsolidovanej výročnej správe'
V súvislosti s auditom konsolidovanej účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami
uvedenými v konsolidovanej výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade
s auditovanou konsolidovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu
konsolidovanej účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byťvýznamne nesprávne.
Konsolidovanú výročnú správu sme ku dňu vydanĺa správy audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky
nemali k dispozícii'
Ked'získame konsolidovanú výročnú správu, posúdime, či konsolidovaná výročná správa účtovnej jednotky verejnej
správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila konsolidujúca účtovná jednotka mesto Trnava obsahuje informácie,
ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu konsolidovanej
účtovnej závierky, vyjadríme náš názor, či:

- informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok2020 sú v súlade s konsolidovanou
účtovnou závierkou za daný rok,

- konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podl'a zákona o účtovníctve.
okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti v konsolidovanej výročnej správe na základe našich
poznatkov o meste a situáciiv nej, ktoré sme získali počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky

tt.2 Ďatšie požiadavky na obsah správy audítora v zmysle Nariodenio Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č, 537/2014 zo 76. apríla 2074 o osobitných požiadavkách týkajúcich sd štdtutárneho auditu subjektov
verejného záujmu
Vv m e n ova n ie štatutó rn e h o a ud íto ra
Za štatutárneho audítora sme boli vymenovaní štatutárnym orgánom mesta Trnava na základe Zmluvy
o poskytovaní služieb zo dňa 17.07 '2020 účinnej dňa 2l.o7 '2020'
Celkové neprerušené obdobie našej zákazky vrátane prechádzajúcich obnovení zákazky predstavuje 4 roky'

Konzistentnosť s dodatočnou spróvou pre Výbor pre audit
Náš názor audítora vyjadrený v tejto správe je konzistentný s dodatočnou správou Vypracovanou pre Výbor
pre audit Mesta, ktorú sme vydali v ten istý deň ako je dátum vydania tejto správy.

Neaudĺtorské službv
Neboli poskytované zakázané neaudítorské služby uvedené v článku 5 ods. 1 Narĺadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2oL4 zo L6' apríla 20L4 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho
auditu subjektov verejného záujmu a pri výkone auditu sme zostalĺ nezávislíod Mesta.
okrem služieb štatutárneho auditu a sluŽieb zverejnených v konsolĺdovanej výročnej spráVe
a v konsolĺdovanej účtovnej závĺerke sme Mestu a podnikom, v ktorých má Mesto rozhodujúci vplyv,
neposkytli žiadne iné služby.

V Trnave, dňa L9.Lt.2o2I

EKOPRAICľIK, spol. s r. o.
Kapitulská 14
9L7 Ot Trnava
obchodný register Trnava, odd.: Sro, č. vIožky: 325/T
Licencia SKAU č. 51

Ing. Viliam Kupec, PhD., MBA
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 395

Č. flcencte 5l .
st(A/
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Prlložené gúčasti:

Konsolidovaná súvaha Účtovnej iednotky vereJnej správy

Konsolĺdovaný vykazziskov a siľáĺ účtovnej jednotky veľejnej správy

Poznámky konsolidovanej účtovnej závieľky účtovnej jednotky verejnej správy

Za obdobĺe:

Mesiac Rok Meslac Rok

od

Éo

Názov Účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej Jednotky

Ulica a číslo

Kons S UJ Vs Úč 1 -01

Kons VZaS UJ Vs Úč 2 - 01

do

X

X

0 1 2 0 2 0 I 2 2 0 2 0

0 0 3 1 J 1 1 +

M e s t 0 T r n d a

H a n a 1 lĺ
PsČ Názov obce

0 1 7 7 1 T ( n a V a

Telefónne čísĺo

E-mailová adresa

Faxové číslo

0 3 3 I 3 2 3 6 2 1 I

n f o lol t r n a a s k

ä

2 o12 I0 6Zostavená dňa:

TA
Podpisový záznam štatutáľneho orgánu alebo člena štatutáľneho orgánu
účtovnej jednotky:

${

ť



00313'ĺ14 Mesto Tmava

A.

A.l.

Súvaha Kons S UJ Vs Úč 1 -oí

20ĺ9
STRANA AKTĺV

b

2020Číslo
riadku Netto Netto

c I 2

0značenie

00ĺ 251 'l05 5í3,63 236 591937,?4

002 2ĺ8 896 763'80

003 72152,20

213 086 928,70

73 894'7ô
4,t.1

SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 035 + r. 113 + r.111

Neobežný majetok r. 003 + Í, 012 + Í' 025

Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r, 004 až 0íĺ)
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+09ĺAÚ) 004

2. 005 72152,?0
3.

Softvér (0í3) _ (073+99146;

oceniteľné pĺäva (014) - (074+091AÚ) 006 0,00 0,00

73 8í8'78

0074.

5

Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu

Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+o9141; 008 0,00 0,00

0,006.

7 0,00

L

ostatný dlhodobý nehmotný majetok (0'ĺ9) - (079+q914tj;

obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (04'ĺ) _ (093)

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)

0í0

011

009

A,lt. 0't2 194 435 473,83

0ĺ3 81 044 331,22

188 901 905,69

7s,98

78 407 081,23
A.lĺ,1

2

Dlhodobý hmotný majetok súčet (r, 013 aŽ 024)

Umelecké dĺela a zbierky (032) - (092AÚ)

Pozemky (031) _ (092AÚ)

014 363 920,33 366 579,16

3.

4.

Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)

stavby (021) - (081+092AÚ)

015

0í6 100 968 286,45 99 966 194,46

5. Samostatné hnuteĺné veci a súbory hnuteľných veci (022) - (082+092AÚ) 017 2157 078,85 1 948 60s,06
o. Dopravné pľostriedky (023) - (083+092AÚ) 0'ĺ8 325 481,52 í56 570'81

7 0í9 í 888 066'85
o

Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (0s5+092AÚ)

Základné stádo a ťaŽné zvieratá (020) - (000+092AÚ) 020

o 021

'l 876 533,85

26132,31 793,00

022 I 450 s47,88 1 425 490,29í0.

ĺĺ

Dĺobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (08s+092AÚ)

oslatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)

0bstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) 023 6 223 161,42

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ) 024 0,00

4 742 584,83

025 24 389 137,77 24111068,25

026

027 24 389 1s7,77

4.ilt.1

2

028

24 111068,25

029

030

J,

4.

5.

Dlhodobý finančný majetok súčet (ĺ'026 + l'027 + r.029 až 034)

ľ^q9!qpye cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednolke (06ĺ) -
(0964U)

n9^ĺ.i9t9y.9 cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062)
- (0e6AU)

Realizovatelné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)

Dlhové cenné papiere drŽané do splatnosti (065) - (096AÚ)

PôŽičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)

z toho: goodwíll

031

6. 032

033

034

035 23 333 371,98

036

B.l.ĺ

7

8.

B,

B.t.

037

038

039

040

041

042

043

044

045

12,

A.1il.

ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)

Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)

obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) _ (096AÚ)

obežný majetok r' 036 + r' 042 + l. 050 + Í. 063 + Í. 088+ r' 101 + r. 1('7

Zásoby súčet (r' 037 aŽ 04í)

Materiál (íí2 + ĺ19) - (ĺ9í)

Nedokončená výroba a polotovaĺy (121 + 122) (192 + 193)

Výrobky (ĺ23) - (194)

4. Zvieĺalá (124) _ (195)

Tovar (132 + 133 + 139) - ('ĺ96)

8.il. Zúčtovanie medzĺ subjektami verejnej správy súčet(r' 043 aŽ ľ. 049)

31 929 041,2ô

281 904,04

281 904,64

119 433,40

1 19 433,40
2.

3,

5.

0,00

B.ll, ĺ Zúitovanie- odv_o-d.oV priimoV rozpočtových organizáciĺ do rozpočtu
zriaďovateľa (35í)

2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)

0.00

6. Zúčtovanie kansferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) 048

0,003.

4.

Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)

ZGtovanie tľansferov zo Štátneho rozpočtu v rámci konsolĺdovaného celku
(356) 046

047ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)5



00313114 Mesto Tmava Súvaha Kons s UJ Vs Úč 1 _ oĺ

2020
STRANA AKTĺV

b

Daň z pĺĺjmov (341) _ (391AÚ)

ostatné priame dane (342) - (391AÚ)

Daň z pridanej hodnoty (343) - (39ĺAÚ)

15. ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)

16 Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)

Pohľadávky azáuäzky z pevných termĺnovaných operáciĺ (373AÚ) - (391AÚ)

PohÍadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)

Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)

Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)

21 lné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)

13,58 í 3,58

194 713,45 57 969,60

2019číslo
riadku Netto Netto

c 1a

označenie

2

049
Zúčtovanie transferov medzi subjektami veľejnej správy a iné zúčtovania
(35e)

Dlhodobé pohľadávky súčet (ľ. 051 až 061) 050 3 213 628,26 2 949 849,47

051B,ilt.1

2. 052

0533.

Zmenky na inkaso (3124Ú) - (391AÚ)

Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) _ (391AÚ)

Odberatelia (3ĺ 1AÚ) _ (391AÚ)

054ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)

Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)

4

5.

6.

055

056Pohľadávky vočĺ zdĺuŽeniu (369AÚ) - (39íAÚ)

Pohľadávky azáväzky z pevných termĺnových operáciĺ (373AÚ) - (39íAÚ) 0577

I Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 058

9. 059

10. 060

061 3 213 628,2611

Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) _ (391AÚ)

Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)

lné pohľadávky (37sAÚ) _ (391AÚ)

z toho; odloŽená daňová pohÍadávka 062

B.IV. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 aŽ 087) 063

2 949 849,47

2 638 700,71

B.tv.1, odberatelĺa (3í 1AÚ) - (391AÚ) 064

3 475 206,52

42 972,64 78 381,51

2, Zmenky na inkaso (312AÚ) - 1s91AÚ) 065

Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) 066

067 3 938,75

3

4, 481,75

5.

Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)

Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (39íAÚ) 068 131 í87,55 104126,51

6 Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (3í6) - (391AÚ) 0ô9

7 070

8.

Pohtadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)

PohÍadáVky z nedaňových prĺjmov obcí a VyŠŠĺoh územných celkov a
rozpočJových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (3ĺ8) -
(3e1AU)

071 2 069 566,91

9
Pohľa{ávky z daňových príjmov obcí a vyššĺch územných celkov (319) -
(3914U) 072 í 006 061'34

1 832 169,64

521 388,70

PohÍadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)10,

11
Zúčlov,anie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) -
(39íAU)

073

074

2 522,73 726,85

075

076

12

13.

14. 077

4 548,75 1 337,33

078

079

17 080

081

082

083

18,

ĺ9.

20.

084

085

086

087

088

22. Spojovacĺ účet pri zdruŽenĺ (396AÚ)

23. Zúčtovanie s Euľópskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)

24. TransÍpry a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(39ĺAU)

Finančné účty sÚčet (r' 089 aŽ ĺ00)

8.V.1 Pokladnica (2ĺ 1) 089

24 9s8 301,84

62 389,25

19 ô80'82 4210s,24

í7 625 388,40

47 083'í0

B.V

Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)

1/1R

096

24 866 470,09 17 525 835,30

2, Ceniny (21 3)

3. Bankové úély (221AÚ +t- 261)

Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)

090

091

092

29 442,50 52 470,00

4

5. Výdavkový rozpočtový úéet (222)

Prĺjmový rozpočtový účet (223)

Majetkove cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)

6.

7

8.

093

094

095
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STRANA AKTĺV0značenie číslo
riadku

2020

Netto

2019

Netto

2a c 1

o

10.

p-ĺ!9.vé 9_et.n.q'papĺere so splatnosťou do iedného roka drŽané do splatnosti
(256) - (29íAU)

ostalné realizovatel'né cenné papiere (257) _ (291AÚ)

097

098

11

12,

obstaranie kĺátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ) 099

Účty Štátnej pokĺadnice (účtová skupina 28) ĺ00

ĺ0ĺPoskytnuté návratné Íinančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 102aŽr.1 0ô)

Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámcĺ konsolidovaného
celku (271AÚ) _ (291AÚ)

|^1s1ty$.utQ1a.v19tné íinančne výpomocĺ ostatným subjektom verejnej spľávy
(27zAU]' - (29íAU)

Poskytnuté návratné Íinančné výpomoci podnikateľským subjektom (274^Ú\ -
(2s1AU)

Poskylnuté návratné Íinančné výpomoci ostatným organĺzáciám (275AÚ) -
(2914U)

Poskytnuté návratné finančné výpomoci Íyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)

102

103

104

105

ĺ00

107

108

Po_s.kytnuté návratné finančné výpomocl krátkodobé súčet (ĺ. l08 až r.
1121

Po.skytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného
celku (27íAU) - (29íAU)

2, |_qs.!y[utQ.$.v1qtné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy
(2724U) - (2e1AU) ĺ09

3.

4,

5

P^oskylnuté návratné Íinančné výpomoci podnikateľským subjektom |274Aq -
(29ĺAU) 110

P_o_skylnuté návratné finančné výpomocĺ ostatným organizáciám 1zzsnÚ; _

(2914U) 111

Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) 112

c. časové rozlíšenie súčet (ĺ' 114 až ĺ. 116)

Náklady budúcich obdobĺ (381)

Komplexné náklady budúcich obdobĺ (382)

113 279 708,57

131 469,69

171 636,56

75 142,08c'ĺ. 114

2. ĺ15

148 238,88Príjmy budÚcich obdobi (385)

Vzťahy k účtom klĺentov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)

1'ĺ6

117

b

B.VI.

B.Vl.ĺ

2.

3.

4.

5

B.Vil

B.Vil,1

3. 96 494,48

D
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A.

A.t.1

Súvaha Kons s UJ Vs Úč 1 - 0ĺ

STRANA PASIV 201 I

b

2.

4.il.

A.ilt

A.IV.

B.

A.ll'í

2.

A.ilt.1

2.

čĺslo
riadku

a

označenĺe

c 3

2020

4

236 591937,24251 105 513,63

ĺ98 038 174,97

1 340 530,28

vLAsTNÉ lMANlE AzÁvÄZRY l.119 + ľ. 130 + r.185 + ľ' ĺ88

A.t.

1ĺ8

120

1í9Vlastné imanie Í,120 + ĺ' 123 + r' 126 + ĺ,129

0ceňovacie ĺozdiely súčet (ľ. 121 + Í' 122|

í89 640 595'99

1 340 530,28

1 340 530,28 I 340 530,28

Oceňovacie ĺozdiely z precenenia majetku a záuäzkov (+l- 414)

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastĺn (+/- 4ĺ5)

't23

121

122

Fondy súčet (r.124 + r.125) 0,00

124 0,00

125

126 196 697 644,69 188 300 065,71

127 188 328 463,06

8 369 181,63128

183 716 125,ô3

4 583 940,08

129

ĺ30 24 870 798,86

131

27 580 865,62

3 497 346,31 3 289 318,03

132

3 382 882,03

B.l.

8.t,1

2. ĺ33 3 110 167,53

3. 134 17 106,63 14 937,30

4.

Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (ĺ,127 až 128|

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých Íokov (+l- 428)

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 00'ĺ - (r.120 + r. 123 +

t,127 + r.129 + r, 130 + r. 185 + r. 188)

súčet(r. ĺ31 + r.13ô + ĺ'144+ r' í56 + ĺ.178)

Rezervy zákonné kľátkodobé (323AÚ, 451AÚ)

ostalné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)

Zákonný ĺezervný Íond (421)

ostatné fondy (427)

Podiely iných učtovných jednotiek

Rezelvy súčet (r. 132 až 135|

Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)

0statné rezervy (459AÚ)

í35 164 213,20

8.il Zúčtovanle medzl subJektaml veľejneJ správy súčet (ĺ. 137 až l. 143) ĺ36

97 357,65

759 659,98

Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu
zĺ|aďovateľa (35í) 137 0,008.il.1

1 1 2 008,35

2. 138

3.

4

í39

140

0,00

141 ĺ 1 2 008,35

Zúčtovanie kansferov štátneho rozpočtu (353)

Zúčtovanie kansíerov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)

zÚčtoVanie transíerov zo štátneho rozpootu V rámci konsolidoVaného oelku
(356)

ostaĺné zúčtovanie ĺozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)

Zúčtovanie transferov zo štátneho ĺozpočtu iným subjektom (358)

659112,075.

o.

7 Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359) 143

142

100 547,91

4 299 886,73B.ilt. Dlhodobé záväzky súčet (r. 'l45 až 153 + l. í 55) 144 4 5s5 506,41

ostatné dlhodob é záväzky (479AÚ) 145 4 18'l 54í,60 4 464 557,06B.il1.1

1462.

3,

4. 148

147

5. 149

o

7

í50

151

152

154

153

1s5

ĺ56

157

158

159

ĺ60

't 61

162

ĺ63

164

165

166

Dlhodobé prijaté preddavk y (47 5AÚ)

Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

Zäväzky z nájmu (474AÚ)

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)

Pohľadávky a zäuäzky z pevných teĺmínových operáciĺ (373AÚ)

8. Predané opcie (377AÚ)

9. lné záväzky (379AÚ)

z toho: odloŽený daňový záväzok

10. Vydané dlhopĺsy dĺhodobé (473AÚ ) - (255AÚ)

B.IV Krátkodobé zäväzky súčet (r. 157 až 177|

B.tv.1 Dodávatelia (321 )

Zmenky na Úhradu (322, 478AÚ)

118 345,13 90 949,35

7 988 263,59 7 905 996'8ĺ

2

6

7

8.

9,

2 029 741,90

'I 089 468,42

2 350 809,3í

ĺ 030 479'563. Prijaté preddavk y (324, 47 5 AÚ)

4. ostatné záväzky (325, 47 9 AÚ)

5. Nevyfakturované dodávky (326, 47 6 

^Ú)
Zäväzky z näjmu (474AÚ)

Pohladávky azáuäzky z pevných terminových operáciĺ (373AÚ)

Pľedané opcie (377AÚ)

lné záväzky (379AÚ)

í0. Záuäzky z upĺsaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)

882 478,21 912 698,38

I 907,413 719,79

11 Záväzky voči zdruŽeniu (368)

5/38

167

889 930,89 658



00313114 Mesto Tmava Súvaha Kons s UJ Vs Úč 1 -01

označenie STRANA PAsĺv

a

í3.

14.

B.V

21

B.V,1

b

číslo
riadku 2020 20ĺ9

4

I 409 427,81

1 7 685,64

930 420,07

c 3

12. Zamestnanci (33ĺ)

ostatné záväzky voči zamestnancom (333)

Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poĺstenia (336)

í68 I 654 380,88

'ĺ B 503'25

'ĺ 095 432'30

169

170

ĺ5
'ĺ6

17

18.

19.

20.

Daň z pĺíjmov (341)

ostatné priame dane (342)

Daň z pĺĺdanej hodnoty (343)

Ostatné dane a poplatky (345)

Spojovací účet pri zdruŽenĺ (396AÚ)

Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)

171

264 115,93

48 035,79

6113,27

172 233 802,73

173 93 365,06

174

175

312,23

11744,00

314,58

200 000,00

53 í99,68176

Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)

Bankové úveľy a výpomoci súčet (ĺ.179 aŽ 184)

Bankové úveĺy dlhodobé (461AÚ)

BeŽné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ,n1,232)

Vydané dlhopisy krátkodobé (4nAÚ,241) - (255AÚ)

ostatné krátkodobé íinančné výpomoci (249)

177 400,00

11 035 709,0't1i8 I 007 969,26

179

180

7 397 583,18 6 890 940,47

2

3.

4.

2 ĺ75 696'83 2117 028,79

181

182

5.

6

P_rĺjaté.návratné Íinančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé
(2734U) 183

184

1 462 429,00

P_lÍjaté'ĺávratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(2734U)

c. časové rozlíšenie súčet (l. 186 + ĺ. 187) '185 25 486 473,04 22 080 542,39

c.í
2

Výdavky budúcich období (383)

Výnosy budúcich obdobĺ (384)

í86 1253,28

25 485179,76

6 426,77

187 22 074 115,62

Vzťahy k úótom kliEntov Štátnej pokladnlce (účtová skuplna 20) í88D.
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čĺslo účtu alebo
skuplny

a

501

Výkaz ziskov a strát Kons VZaS UJ Vs Úó 2 - oí

2020

Podnlkateľská
člnnosť

Náklady Čĺslo
riadku Hlavná činnosť Spolu

20ĺ 9

b c 1

50 Spotlebované nákupy (r. 002 až ĺ. 005) 56 824,68

2

6 216 618,25

3

6 í39 535'90

4

Spotĺeba materiálu

00ĺ

002

6 1s9 793,57

3 083 020,63 3 1 í0 588,16 3 058 280,68

502 003 3 068 922,00 3 081 510,73 3 072 017,05

503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok

spotÍeba eneÍgie

004

27 567,53

12 588,73

7 850,94 4 372,38

504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnulernosť 005

7 850,94

16 608,42 16 668,42 4 865,79

5í 10 940 388,04 304 695,38 11245 083,42 12 603 843,66

3 848 751,92 4 558 359,81511

512

Služby (r. 007 až ľ. 0í0)

opravy a udrŽiavanie

Cestovné

006

007

008

3 825 775,90

10 223,37

22 976,02

172,33 'ĺ0 395,70 56 348,45

I 633,89 21621,135'13

5í8

Náklady na reprezentáciu

ostatné sluŽby 010

009 I 289,64

7 096 099,13 281202,78

344,25

7 377 301,91 7 967 514,27

52 0ĺ1 33 274 674,68 411 484,17 33 686 158,85 30 951 353,90

012 23 795 364,56 21 938 51í'60521

524 0ĺ3 7 973 692,46

297 080,03

101 517,62

24 092 444,59

8 075 2ĺ0'08 7 ô99 676'46

525

Osobné náklady (ľ. 012 až r' 0í6)

0statné sociálne poistenie

Mzdové náklady

Zákonné sociálne poistenie

014 261383,22 261383,22

015 1 241272,80 12 886,52 I 254159,32

238 206,00

I 065 257,86

528

527

016 2 961 ,64 9 70ĺ,98

53 Dane a poplatky (r. 0íE až r. 020)

Zákonné sociálne náklady

ostatné sociálne náklady

017 300 124,96 't 673,58

2 961,64

301 798,54 302 638,93

531 Daň z motorových vozidiel 018 47ô,26 476,26 463,80

532 019 5 326,66 5 326,66

538 ostatné dane a poplatky

Daň z nehnuteÍnosti

020 294 798,30 1 197,32 295 995,62

5 459,18

296 715,95

54 ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022 až r
028) 021 í 001 718'98 5 764,21 I 007 483,19 987 588,92

541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku

022 894,53 ĺ69 520'89

542

280 995,78 28í 890'31

544

023

024 1 291,81 253,21

545

Zmluvné pokuty' penále a úroky z omeškania

ostatné pokuty' penále a Úroky z omeškania

Predaný mateľiál

025

1 291,81

7 149,75 7 149,75 3 537,34

546 odpis pohíadávky 026 114 456,87 94,69 1í4 55í'56 66 238,02

ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 027 742 177,08548

549 Manká a škody 028

571 429,66

26 395,11

4 774,99 576 204,65

26 395,'t'l 5 862,38

55
odpisy' Íeze]vy a opravné poloŽky z prevádzkovej
činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanle časového
ľozlĺšenia (ľ. 030 + r.031 + ľ, 036 + l' 039)

029 173 757,26 I 430 080,49

030

I903 461,47

I 434 2't5,96 173 667,26 8129 577,355s1

552

s53

0dpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku

Rezeĺvy a opravné poloŽky z prevádzkovej činnosti (r.
032 až l. 035)

Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosli

Tvorba ostatných rezeĺv z pĺevádzkovej činnosti

03't

032

033

469 245'5í

363 279,90

105 965,61

l

90,00

s 077 218,73

I607 883,22

469 335'5'ĺ 300 503,14

363 279,90 94 682,74

90,00

105 965'6í 205 820,40

557 Tvorba zákonných opravných poloŽiek z prevádzkovej
činnosti

037

034

035

36

Tvorba ostatných opravných poloŽiek z prevádzkovej
činnosti

Rezeĺvy a opravné položky z Íinančnej činnosti (r
037+ r. 038)

554 Tvorba rezerv z finančnej čĺnnosti

90,00

558
..1.

0

559 Tvorba opravných poloŽiek z finančnej činnosti

555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich obdobĺ

040

041

042

043

q41

045

039

56 Flnančné náklady (r. 04ĺ aŽ r. 049)

561 Predané cenné papiere a podieĺy

Úroky

563 Kurzové straty

564 Náklady na precenenie cenných papierov

566 Náklady na krátkodobý Íinančný majetok

038

344 113,86 346 047,23 525 750,25

199 500,00

161 349,76 í84 83ĺ,43

44,34

r 567 Nákĺady na derivátové operácie 046

7 138

44,34

i 161 349,76

120,21
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! Výkaz ziskov a strát Kons VZaS UJ Vs Úó 2 - o,ĺ

Číslo účtu alebo
skupiny Náklady Číslo

rĺadku

2020

20í9
Hlavná člnnosť Podnikateľská

činnosť Spolu

a

568

5ô9

b

ostatné finančné náklady

Manká a škody na finančnom majetku

c 1

182 719,7 6

2 3 4

047

048

1 933,37 184 653,13 145 298'6í

57

Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výs|edku
hospodárenia pridruŽených účtovných jednoiiek verejnej
spravy

Mimoliadne náklady (r' 05ĺ až r. 054)

049

050

i

572 Št<ooy

Tvorba rezerv

ostalné mimorĺadne náklady

051

052

053

574

578

579

58

Tvorba opľavných poloŽiek

!!!ĺla-dy na transfery a náklady z odvodu príJmov (r
056 až ľ, 064)

054

4 506 195,72 4 524 952,92055 18 757 ,20 4 100 ĺ26'48

581

582

583

Náklady na kansfery zo štátneho rozpočtu do štátnych
rozpočtových oĺganĺzáciĺ a prispevkových organĺzáciĺ

056

Náklady na transÍery zo štátneho rozpočtu ostatným
subjektom verejnej správy

Náklady na transfeĺy zo štátneho ľozpočtu subjektom
mrmo verelnel spravy

057

058

584

Náklady na transfery z ľozpočtu obce alebo z ĺozpočtu
vyššieho územného celku do rozpočtových organizáciĺ a
prĺspevkových organizácií zriadených obcou áebo vyššĺm
územným celkom

059 0,00 0,00

585

586

Náklady na kansfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyŠŠieho územného celku ostatným subjektom veiejnej
správy

Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy

060

061

1 025,00

4 490 9í4'03

1 025,00 5 030,70

4 01 I 007,734 490 914,03

Náklady na ostatné kansfery

Náklady z odvodu pĺĺjmov

Náklady z budúceho odvodu prĺjmov

062 14 256,69

0,00

18 757 ,20 33 0í3'89

0,00

84 088,05

063

064 0,00 0,00

64 044 918,53065 974 889,85 66 405 361'í365 430 471,28
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614

646

007

Výkaz ziskov a skát Kons VZaS UJ Vs Úč 2 - oí

0,04 6.96

0,00

658

654

659

Ä65

66

661

662

663

664

665

666

667

Výnosy z krátkodobého finančného majetku

Výnosy z derivátových operáciĺ

číslo účtu alebo
skupiny Výnosy' daň z ptíjmov a výsledok hospodárenia Čĺslo

riadku

2020

2019
Hlavná člnnosť Podnlkateľská

činnosť Spolu

a b

Tĺžby za vlastné výkony a tovar (r' 067 až l' 069)

TĺŽby za vlastné výrobky

c 2 3 4

ô0

60í

066 3 885 102,65 193 919,83 4 079 022,48 5 0í9 409'49

067

4 065 757'ô8602

604, 607

TrŽby z predaja služieb 068 3 885 084,05 ĺ80 673,63 5 015 714,97

ÍĺŽby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj

Zmena stavu vnútľoorganizačných zásob (r,071 ažr
0r4)

069 18,60 13 246,20 1 3 2ô4,80 3 694,52

61 070

611 Zmena stavu nedokončenej výroby

Zmena stavu polotovarov

Zmena stavu výrobkov

Zmena stavu zvierat

Aktlvácia (ľ. 076 aŽ l. 079)

071

612 072

073613

074

62 075

621 Aktivácia materiálu a tovaru 076

622 Aktivácĺa vnútroorganizačných služieb 077

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 078

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 079

63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 aŽ
ĺ' 083)

Daňové a colné výnosy štátu

080 44 571280,28 44 571280,28 39 077 332,69

63'ĺ 081

632 Daňové výnosy samosprávy

Výnosy z poplatkov

082 38 607 423,92 38 607 423,92 34 787 566,15

633 083

084

5 963 856,36 5 963 856,36 4 289 766,54

64
ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r.
0e0) 6 867 6ô9,48 25 857,5ô

0,00

6 893 527,04 7 092 677,41

641 TĺŽby z predaia dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku 085 1 375 737,12 1 375 737,12 1 083 287,41

842 Tržby z pĺedaja materiálu 086 696,48 696,48

í'ĺ 489'67

1 516,50

644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 087 11489,67 í 9 556,33

645 ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 088 125 048,34 125 048,34 139 883'2ô

Výnosy z odpísaných pohľadávok

ostatné výnosy z prevádzkovej činnostĺ

089 15122,42 15122,42 12 644,72

648 0s0 5 339 575,45 25 857,56 5 36s 433,01 5 835 789,í9

1 347 625,6865
Zúčtovanĺe lezeľv a opravných položiek z
prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a
zúčtovanle časového rozlÍšenĺa (r' 092 + ľ. 097 + l. 100)

091 236 954,68 236 954,68

652

Zúčtovanle rezeÍv a opravných položiek z
prevádzkovej činnostl (l. 093 až r. 096) 092 230 954,68 236 954,68 1347 62s,68

Zúčtovanie zákonných rezerv z preuádzkovej činnosti

Zúčtovanie ostatných rezerv z pĺevádzkovej činnosti

093

653 094 158 512,95 1s8 512,95 'ĺ 263 904'69

IZúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej
činnosli

Zúčtovanie ostatných opravných poloŽiek z prevádzkovej
čĺnnosti

Zúčtovanle ÍezeÍv a opĺavných poĺožiek z Íinančnej
čĺnnosti (r. 098 + ľ. 099)

Zúčtovanie rezerv z fĺnančnej činnosti

Zúótovanie opravných poloŽiek z finančnej činnosti

Zúčlovanie komplexných nákladov budúcich obdobĺ

095

78 441,73 83 720,99096 78 441,73

097

098

099

í00

Finančné výnosy (r. 102 až t.110) 101 884 849,52

102

103 3 803,24

884 849,52 í 695 460'50

285 000,00

37 248,14

TĺŽby z pĺedď1a cenných papierov a podielov

Úĺoky

Kurzové zisky

Výnosy z precenenia cenných papieľov

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

3 803,24

't04 0,04

105

10ô 0,00

107

108

109668 0stalné íinančné výnosy

9/38

78,80 78,80 277 284,24
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684

Výnosy samosprávy z beŽných transferov od Európskej
unte

Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od
Európskej únie

Výnosy samosprávy z beŽných transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy

Výnosy samosprávy z kapitálových tľansÍerov od
ostatných subjektov mĺmo veĺejnej správy

Výkaz ziskov a strát Kons VZaS UJ Vs Úč 2 - 0'ĺ

698

ô99 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových prĺjmov

trieda 6 celkom súčet (r. 066 + 1' g7g + r' 075 + r. 080 + r. 084 + r
í0't + 1. 111 + r. 116 + l' 126)

Výsledok hospodárenĺa pred zdanenÍm (r' 'l36 mínus r' 065) (+/.)

59'ĺ Splatná daň z prĺjmov

595 Dodatočne platená daň z prĺjmov 139 -1 008,00

lVýsledok hospodáľenla po zdanení r' 137 mÍnus (ĺ,138, t. ĺ39) (+/.) 14s I 124 294,09

141

Číslo Účtu alebo
skupiny Výnosy' daň z prÍjmov a výsledok hospodárenla Čĺsto

ĺiadku

2020

201 9
Hlavná činnosť Podnikateľská

činnosť Spolu

a b

Podiel konsoĺídujúcej účtovnej jednotky na výsledku
hospodárenia pridruŽených účtovných jednotiek verejnej
spravy

Mimoĺĺadne výnosy (r' 112 až ĺ' 1'l5)

Náhrady škôd

Zúčtovanie rezerv

c 1 2 3 4

110 880 967,44 880 967,44 'ĺ 095 921'í6

67 111

112

1 000,00 I 000,00

672

674

1 000,00 1 000,00

1'ĺ3

678

679

68

681

ostatné mimoľiadne výnosy 114

Zúótovanie opĺavných poloŽiek

výnosy z transferov a ľozpočtových príjmov v štátnych
rozpočtových organizáclách a príspevkových
oľganĺzácíách (ĺ. 117 až ĺ, 125)

ĺ'l5

1í6

Výnosy z beŽných transfeĺov zo štátneho rozpočtu 117

682

683

Výnosy z kapĺtálových kansferov zo štátneho rozpočtu

Výnosy.z beŽných transferov od ostatných subiektov
veretnel spravy

'ĺ18

119

Výnosy.z kapitálových tĺansferov od ostatných subjektov
verelneJ spravy

Výnosy z beŽných kansferov od Európskej únie

1?0

685 121

686

687

Výnosy z kapitálových transíerov od Európskej únĺe 122

Výnosy.z beŽných transferov od ostatných subjektov mimo
vereJne, spravy 123

688 Výnosy z kapĺtálových transferov od ostatných subjektov
mimo veľejnej správy 124

689 Výnosy z odvodu Íozpočtových prĺjmov 125

69

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach,
vyšších územných celkoch a v rozpočtových
o19anlzáclách a prĺspevkových organizáciách
zriadených obcou alebo vyššÍm územným celkom (ľ'
127 aŽĺ'135|

126

127

18 109 765,86 0,00 18 109 765,86 14 414730,77

691

692

693

694

Výnosy z beŽných transíerov z rozpočtu obce aĺebo z
rozpočtu vyššĺeho územného celku v rozpočtových
organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených
obcou alebo vyšším územným celkom

0,00 0,00 0,00

Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových
oĺganizáciách a prĺspevkových organizáciách zriadených
obcou alebo vyššim územným celkom

Výnosy samosprávy z beŽných hansfeĺov zo štátneho
rozpočtu a od iných subjektov Veľejnei správy

128 0,00

'ĺ5 587 275,90

0,00

ĺ5 587 275,90129 12007 313,77

Výnosy samospĺávy z kapitálových kansferov zo štátneho
rozpočtu a od iných subjektov Verejnej spráVy 130 2 170 034,50 2170 034,50 2 105 ô49'79

695 131 í2 388'33

28 804,41

311 262,72

0,00

74 556 622,47

9'ĺ26151"ĺ9

2 865'í0

't2 388,33

28 804,41

311262,72

0,00

219 777,39 74 776 399,86

-755 112,46 I 371 038,73

2 865,10

-1 008,00

755 112,46 I 369 181,63

58 539,46

132

'ĺ33

134

í35

í36

137

52 604,76

190 622,99

68 647 236,54

4 602 318'0í

21 09í'ĺ3í38

-2 713,20

l na podiely lných účtovných

4 583 940,08



Poznámky - tab.

Tabuľka č.í . Údaje o konsolidovanom celku

Trnava

Trnava

Trnava

Trnava

Trnava

Trnava

Trnava

Trnava

Trnava

Trnava

Trnava

Trnava

Trnava

Trnava

Trnava

Trnava

Trnava

9í708

91701

Názov obce

91701

Psč

91701

9177',|

91701

91701

91732

91701

92145

91701

9170í

9170í

91701

91705

9'170'l

Strelecká 1

Priemyselná 5

Hlavná 'l

Hlavná 1

Ulica Spartakovská
7239t18

lvana Krasku 29

Kornela Mahra 11

Nám.Slov.uč'tovarišstv
a15

Sídlo

Ulica a číslo

91701
Ulica Spartakovská
7239t18

Františkánska 'l6

Clementisova 5 t

Priemyselná 10

Trhová 2

Ulica Spartakovská 5

Ulica Andreja Kubinu

Ulica At mová í

Ulica Jána Bottu 27

dod a

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

3',t.12.2020

3',t.12,2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31j2.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

01.01.2020

01.01.2020

0't.01 .2020

0ĺ.01.2020

01.01 .2020

01.0í .2020

01.01 .2020

01.01 .2020

01.01 .2020

0't.01.2020

S časťou srihľnného celku

odod a

01.06.2020

0í.01.2020

01.01.2020

01.0í.2020

01.01 .2020

01.0í .2020

01.01 .2020

Konsolidovan 'podiel
(%)

1 00,000000

50,000000

1 00,000000

1 00,000000

1 00,000000

1 00,000000

50,000000

I 00,000000

29,680000

1 00,000000

'ĺ 00'000000

I 00,000000

't00,000000

't00,000000

'ĺ 00'000000

1 00,000000

1 00,000000

Právna foľma

321

112

801

112

33'ĺ

33í

1't2

33í

121

112

321

32',1

321

321

321

321

P

M

D

P

D

D

D

D

321D

D

D

Druh vzťahu

D

37990357

D

36080772

36080594

D00350052

3621 968 1

00598í 35

53041 984

36277215

'17639760

P

D

36252484

44102771

37990373

36080543

36080756

36080829

Základná škola s
materskou školou
lvana Krasku č. 29,
Trnava

Základná škola s
mateĺskou školou,
Kornela Mahra 11,
Trnava

Základná škola s
materskou školou,
Nám. Slov. uč.
tovarišstva č. í5,
Tmava

Správa
Trnava

majetku mesta
,p.o.

STEFE Trnava, s. r. o.

Stredisko sociálnej
starostlivosti

TT-IT, s.r.o.

Trnavská vodárenská
spoločnosť, a.s.

Základná škola s
materskou školou ,
Spartakovská 5,
Trnava

Základná škola s
materskou školou,
Andreja Kubinu 34,
Trnava

Základná škola s
materskou školou,
At mová 1, Tmava

lČo
Názov tičtovnej ijednotky 

i
I

FCC Trnava, s.r.o.

Centrum voľného času
- Kalokagatia

Správa kult rnych a
športov'ch zariadenĺ
mesta Trnava

31449697

00313114Mesto Tmava

Mestská televĺzia
Trnava, spol. s r.o.

Základná škola s
materskou školou,
Ulica Jána Bottu 27
Trnava

11 t38
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Sídlo

Názov obce

Trnava

Trnava

Trnava

Trnava

Trnava

PsČ

91702

91700

91701

9í708

91701

Ulica a číslo

Ulica Maxima Gorkého
21

Vančurova 38

Štefáníkova 2

Ulica Mozartova 10

Terézie Vansovej 5

S časťou srĺhrnného celku

dod a

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31j2.2020

3'1.12.2020

odod a

01.01.2020

01.01.2020

01.01.2020

01.01.2020

01.01.2020

Konsolidovan podiel
(%l

I 00,000000

1 00,000000

1 00,000000

ĺ 00'000000

100,000000

Právna forma

321

321

331

321

321

Dľuh vzťahu

37990365 D

3 I 875394 D

34000208 D

37836528 D

D

lčo

00611972

Názov r!čtovnej
jednotky

Základná škola s
materskou školou,
Ulica Maxima Gorkého
21, Trnaua

Základná škola s
materskou školou,
Vančurova 38, Tľnava

Základná umelecká
škola M. Schneidera-
Trnavského

Základná umelecká
škola, Ulica Mozartova
10, Trnava

Zariadenie
seniorov v

pre
Trnave

12t38
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Tabuľka č. 2. Prehľad DNM a DHM

2020

í0

856 019, 1

11 546,49

7 652,09

1 í95 941,87

2 07ĺ í60'06

Presuny

I

Úlyttĺy

I

271,53

27'.\,53

Prírastky

7

50 314,08

543,06

75,98

50 933,12

oprávky
20í9

6

805 705,53

'11 546,49

7 380,s6

1 195 865,89

2020 498,47

2020

5

928 171,81

11 546,49

7 652,09

1 ĺ95 941'87

0,00

2143 312,26

Presuny

4

Úuytxy

271,53

127 689,24

46 457,s0

Prírastky

32

48 647,50

543,06

46 4s7,50

obstarávacia cena

2019

1

879 524,31

11 546,49

7 380,56

127 689,24í í95 941'87

2 094 393,23 174 418,27223 337,30

b

01

03

05

06

09
Dlhodob nehmotn majetok
spolu (s čet r.01 až 08)

Goodwill alebo záporn
goodwill z konsolidácie
kapitálu

04

Drobn' dlhodob' nehmotn'
majetok

č.rPoloŽka majetku

Aktivované náklady na v voj

oceniteľné práva

02Softvér

Ostatn dlhodob nehmotn'
majetok

obstaranie dlhodobého
nehmotného majetku

Poskytnuté pĺeddavky na
dlhodob nehmotn majetok

07

08

2020

17

72152,20

0,00

0,00

0,00

0,00

72't52,20

Zostatková hodnota

201 I
16

73 818,78

0,00

0,00

75,98

73 894,76

2020

15

Presuny

14

ÚlytryPrírastky

12 1311

opravné poloŽky

2019
č. r.

b

01

02

03

06

07

09

Softvér

Ostatn 'dlhodob ' nehmotn
majetok

obstaranie dlhodobého
nehmotného majetku

Poskytnuté preddavky na
dĺhodob nehmotn majetok 08

Položka majetku

a

Aktivované náklady na v 'voj

oceniteľné práva

Goodwill alebo záporn '
goodWill z konsolidácie
kapitálu

Drobn dlhodob nehmotn
majetok

04

05

Dlhodob nehmotn'majetok
spolu (s čet r. 0'l až 08)

13/38
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PoIožka majetku č.r

Stavby

Samostatné hnuteľné veci a
stibory hnuteÍn 'ch vecĺ

Ostatn dlhodob'hm.majetok

obstaranie dlhodobého

2019

13

20

21

22 317 782371,88 38 362 669,77

13 972 884,37

5 067,76

b

4

Poskytnuté preddavky na
dlhodob hmotn maiétok

Dlhodob hmotn majetok
spolu (s čet r.'l0 aŽ21)

5 067,76

0právky

2019 Prírastky Úĺytly Presuny 2020

10

117 297 081,34

10 938 774'ĺ0

1452314,37

1 1 5 330,00

409 409,02

6 015 t37,55

í36 228 046'38

98

16 013 095,67

3 940 102,71

50 750'í4

294 448,28

8 111,57

I

I

28 697 2í6'33 l 20 306 508,37

7

I

23 325 897,31

4 414 505,21

95 470,29

11 533,00

245 411,47

604 399,05

o

109 984 279,70

10 464 37'1,60

1 407 594,22

103 797,00

458 445,83

5 4'ĺ8 850'07

127 837 338,42

0bstarávacia cena

2020

5

81 710 229,87

363 920,33

218 265 367,79

'ĺ3 095 852,95

1 777 795,89

1 991 863,85

435 541,33

7 465 685,43

6 643 213,64

0,00

331 749 471,08

Pľesuny

4

609,66

2 427 157,061

-609.66

0,00

Úĺytry
1

277 401,59

2 658,83

4 3 4 733,76

41 090,42

1 853 468,14

23 697,50

2 959 582,37

12 440 713,14

24 395 570,57

Prírastky

2

2 906 549,70

209 950 474,16 i tZ 67s 0't7 ,73

3 110 033,35

2s4 721,28

1 853 468"ĺ4

0,00

3 580 927,44

Pozemky 79 08'ĺ 081'76

Umelecké diela a zbierky I I 366 579,16

Predmety z drah 'ch kovov 12

12 412976,66

1 564 165,03

1 991 863,85

459 238,83

6 844 340,36

5 111 652,07

ĺ5

16

Základné stádo a ťaŽ.zvierata i i
Drobn dlhodob hm.majetok : 1B

19

Dopravné prostriedky

Pestovateľské celky trv.porast.

Zostatková hodnota

2020

17

81 044 331,22

363 920,33

100 968 286,45

2157 078,85

325 481,52

1 876 533,85

26 132,31

1 450 547,88

6 223 161,42

0,00

ĺ 94 435 473'83

2019

16

78 407 081,23

366 579,16

99 966 'ĺ94'46

1 948 605,06

í56 570,81

1 888 066,85

793,00

1 425 490,29

4 742 584,83

188 90í 965'69

PoloŽka majetku č.r
opravné položky

20í9 Prírastky Útytry Presuny 2020

't5

665 898,6s

420 052,22

ĺ 085 950'87

1413

8 10ĺ 
'88

3 459,68

1{ 561,s6

11
j

't2

Predmety z drah ch kovov 12

Stavby 13

Samostatné hnuteĺné veci a sribory hn uteľn 'ch vecĺ 14

54 444,66

54 444,66

674 000,53

Dopravn prostriedky 'ĺ5

PestovateÍské celky trv.porast. 16

Základné stádo a ťaŽ.zvieratá 17

369 067,24

a b

Pozemky 10

Umelecké diela a zbierky 't1

Drobn dlhodob hm.majetok 18

Ostatn dlhodob hm.majetok 'ĺ9

obstaranie dlhodobého hmotného majetku 20

Poskytnuté preddavky na dlhodob hmotn ' majetok 21

Dlhodob hmotn majetok spolu (sričet r. 10 až21| 22 1 043 067,77
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Poznámky - tab.

PoloŽka majetku

2020

10

't38 299 206,44

Presuny

o

Úlytlĺy

I

20 306 779,90

Prĺrastky

7

28 748 149,45

0právky
20Í9

6

'129 857 836,89

5

24389137,77

24389,t37,77

358 281 921,1 í

2020Presuny

4

0,00

Úĺytry

3

655 6s5,90

25 225 644,74

Pĺírastky

2

933725,42

655 655,90933725,42

39 5í9 732'49

obstarávacia cena
2019

1

24111 068,25

343 987 833,36

č.r

b

24 111 068,2524

25

27

28

29

32

Podielové cenné papiere a
podiely v spoločnosti s
podstatn'm vplyvom

Realizovateľné cenné papiere
a podiely

26
Dlhové cenné papiere drŽané
do splatnosti

P Žičky tičtovnejjednotke v
konsolidovanom celku

Ostatné p Žičky

Ostatn' dlhodob' finančn '
majetok

30
0bstaranie dlhodobého
Íinančného majetku

Dlhodob finančn majetok
spolu (stičet ĺ. 22 až 30|

majetok spolu ( r
+ r.3l)

3í

Neobežn
09+r.22

a

23

Položka majetku č' r. 0pravné položky

24 389 137,77

24 389 137 ,77

218 896 763,80

2020

17

Zostatková hodnota

2019

16

24111068,25

24 111 068,25

213 086 928,70

2020

15

1 08s 950,87

Presuny

14

Úĺytlĺy

13

1ĺ 56í'56

Prírastky

'12

54 444,66

2019

11

'l 043 067,77

b

23

29

30

3í

32

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej

a

čtovnej jednotke

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m
vplyvom 24

25

28

26

27

Ostatné p Žičky

Realizovateľné cenné papiere a podiely

P Ži ky tlčtovnej jednotke v konsolidovanom cetku

Dlhové cenné papiere drŽané do splatnosti

ostatn dlhodob Íinančn majetok

obstaranie dlhodobého Íinančného majetku

Dlhotlob finančn maietokspolu (sričet r. 22 až30)

Neobežn majetok spolu ( r. 09 + r. 22 1 ,. ,,',

'ĺ5 / 38



r rw r tT tvtoofv t attoYd

Tabuľka č. 3 . Majetkové podiely CP

Poznámky _ tab.

Druh cenného papiera

o

Spolu

Právna forma

2

Podiel na základnom
imanií (v %)

x

Hodnota vlastného
imania 2019

I

4 877 354,00

69 862 922,00

76 614 428,00

Hodnota vlastného
imania 2020

I

4 918 282,00

1 874152,002 494 879,00

69 685 166,00

77 098 327,00

podielu
I

Hodnota
201

7

2 438 677,00

937 076,00

20 735 3',t5,25

24 111 068,25

6

2 459 141.O0

1247 439,50

20 682 557,27

24 389 137,77

I Hodnota podielu
i 2020

Podiel na hlasovacích
právach (v %)

5

50,000000

50,000000

29,680000

x

Základné imanie

4

3 968 068,00

460 000,00

51 883 604,00

56 3íí 672'00

3

50,000000

29,680000

x

112 s0,000000

'112

121

x

Názov čtovnej
jednotky

36252484 Trnavská
vodárenská
spoločnosť, a.s.

36277215 STEFE
Trnava, s. r. o.

31449697 FCC Trnava,
s.r.0.

o

o
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Pomamky - tab.

Tabuľka č.4. Realizovateľné CP

Právna forma Hodnota podielu 2020 Hodnota podielu 2019a ,|

2
Žiadenzáznam

3 4

Spolu x x
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Poznámky _ tab.

Tabuľka č. 5 - Dlhové CP

Názov emĺtenta Druh cenného papieľa

a

Žiaden záznam

Spolu

Mena

2

xx x

76

Menovitá hodnota 2020Zostatok 20í9 V nosovl rok za rok
2020

Zostatok 2020

5

Dátum splatnosti

4

x

V nosv%

3

18/38



Poznámky - tab.

Tabuľka č. 6 . Dlhodobé p žičky

V nosov rok za ľok 2020

7

V 'ška istiny 2020

6

Zostatok 2019

5

Zostatok 2020

4

Dátum splatnosti

3

x

V nosv%

2

x

Mena

a

Žiaden záznam

Spolu

Názov dlžnÍka

x

19/38



Poznámky - tab.

Tabuľka č. 7 . Opravné poloŽky k zásobám

Názov tičtu

ba

Žiadenzáznam

Zostatok opravnej položky
2020

5

Zrušenie

4

Zníženie

3

Tvorba

2

Zostatok opravnej poloŽky
2019

1

xSpolu
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Poznámky _ tab.

Tabuľka č.8. opravné položky k pohľadávkam

číslo tičtu Názov tičtu

Pohľadávky z
ĺozpočtov ch 919 037,35

x

Zostatok opravnej poloŽky
2020

t

82 493,90

440't93,86

1 775 922,98

983 044,82

3 281 743,43

Zrušenie

4

í 96'97

I 297,54

8 593,52

Zníženie

2

56 484,06

52224,17

6 249,39

íí4 957'62

Tvorba

2

493,08

36 234,44

0,00

71 554,40

't08 28ĺ'92

Zostatok opravnej poloŽky
201 I

a b
1

311 Odberatelia
82 197,79

3í5 ostatné pohľadávky
460 443,48

378 lné pohľadávky
7 '186,88

319 Pohľadávky z da ov 'ch prĺjmov obcĺ a vyššĺch zemn ch celkov 1 828 14t,15

318

Spolu
3 297 0í2'65
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Poznämky _ tab.

Tabuľka č.9. Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky v lehote splatnosti
v tom:

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnostĺ do jedného roka vrátane

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane

PohÍadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť ľokov

Pohľadávky po lehote splatnosti

a

Zostatok 2020 Zostaĺok 2019

2

4 548 326,96

1 591 290,61

2787 311,47

't69724,88

4337 235,87

I 885 562,83

1

5 202 023,62

1 988 307,49

3 't05 346,13

í08 370'00

4 768 554,59

9 970 578'2ĺ

čĺslo
riadku

b

01

02

03

04

05

06Spolu (r. 0í + ľ. 05)
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Poznámky _ tab.

Tabuľka č. í0. Náklady budticich období

Zostatok 20í9

6 587,26

26 059,63

42 495,19

75 142,08

Zostatok 2020

6 665,93

't0 585,02

114 218,74

't3ĺ 469'69
Spolu

Náklady budricich obdobĺ

Nájomné reklamn ch pl ch, vysielacieho času, inzertného

Náklady z bud ceho odvodu pr'ljmov Ro

Nájomné

priestoru

ostatné

Predplatné poistné

Predpĺatné

23t38



Poznámky - tab.

Tabuľka č. í1 . Príjmy budricĺch období
i-"---."--*--*'..-"

Príjmy budticich období

Nájomné
Zostatok 20í9

í5 054"11

81 440,37

96 494,48

Zostatok 2020

145 521,76

27'17,12

148 238,88

Poistné plnenie

ostatné

Spolu

24t38



rolnamKy - IaD.

Tabuľka č. í2 . Vlastné imanie

Podiely in ch ričtovn 'chjednotiek

7

V 'sledok hospodárenia

6

4 583 940,08

I 369 181,63

-4 583 940,08

I 369 181,63

Nevysporiadan'v sledok
hospodárenia minul 'ch

rokov

5

183 716 125,63

4 583 940,08

188 328 463,06

Ostatné fondy

4

Zákonn rezervn fond

3

0,00

0,00

Oce ovacie rozdielv z
kapitálov ch častin

2

1 340 530,28

ĺ 340 530'28

Názov poloŽky
Oce ovacie rozdiely z
precenenia majetku a

záväzkov

a 1

Zostatok 2019

Prĺrastky

Úuytry

Presun

Zostatok 2020
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Poznámky _ tab.

Tabul'ka č. í3 . Rezervy zákonné

PoloŽka rezerv

a

Rekultivácia pozemku;
monitorovanie skládky

uzavretie, rekultivácia a
odpadov po jej uzatvorenĺ

Náklady stivisiace s odstránením znečistenia Životného
prostredia, odpadov a obalov

lné

f,|ľlu '.'.*' 'ákonné 
dlhodobé (sričet r.01 aŽ t.

Rezervy zákonné krátkodobé

Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultĺvácia a
monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorenĺ

Náklady stlvisiace s odstránenĺm znečistenia Životného
prostredia, odpadov a obalov

Sp.olu rezeĺvy zákonné krátkodobé (s čet r. 05 až r.
07)

b

03

r05

08

04

14 937,30

ĺ4 937'30

Zostatok 2020

D

17 106,63

Zrušenie

5

l

I

Použitĺe

4

14 937,30

ĺ4 937'30

Tvorba

3

17 106,63

í7'l06'63

Presun

2

Zostatok 2019

I

číslo
riadku

Rezervy zákonné dlhodobé

01

02

06

lné I. ot

ĺ7 1 06'63
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Tabuľka č. 14 . Rezervy ostatné

Položka ľezerv

a b

Rezervy ostatné dlhodobé

Rekultiväcia pozemku; uzavretie, rekultivácia a
monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení 07

08

09

Zamestnanecké poŽitky

Náklady s visiace s odstránenĺm znečistenia Životného
prostredia, odpadov a obalov

NevyÍakturované dodávky a sluŽby

Zostatok 2020

6

2796 627,64

86 254,39

500 000,00

3 382 882,03

23 369,55

I 092,00

0,00

10 104,57

62 79't,53

97 357,65

Zrušenie

5

4 924,51

4 924,51

2 653,96

77 422,06

48 1 17,38

128 193,40

Použitie

4

13 755,04

1 I 640,00

25 395,04

Tvorba

3

267 014,25

267 014,2s

23 369,s5

1 092,00

10 104,57

62791,53

97 357,6s

Presun

2

10 624,76

1 0 624,76

-10 624,78

-í0 624'76

Zostatok 2019

1

2 529 613,39

80 s54,14

500 000,00

3 í10 í67'53

16 409,00

'11 640,00

88 046,82

48 1 17,38

164 213,20

číslo
riadku

Zamestnanecké poŽitky 02

Náklady s visiace s odstránenĺm znečistenia Životného
prostredia, odpadov a obalov 03

Prebiehailice a hroziace sÚdne spory 04

lné 05

Spolu rezervy ostatné dlhodobé (stičet r.01 aŽ ĺ 05) 06

Rezervy ostatné krátkodobé

10

Náklady na zostavenie, overenie, zvere|nenie r]čtovnei
závierky a v 'ročnej správy t'kaj cej sa vykazovaného
čtovného obdobia

11

Prebiehajrice a hroziace sridne spory 12

lné 13

Spolu rezervy ostatné krátkodobé (stičet ĺ.7 až ĺ.13| 14
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Poznámky - tab.

Tabul'ka č. 15 . Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky V Iehote spIatnosti
v tom:

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov

Záväzky po lehote splatnosti

Spolu (r. 0í + 1.65;

04

Zostatok 20'tg

2

12 281 557,99 12 440 842,59

7 981 671,26 7 885 336,18

418 227,54 412119,51

4 143 386,90

20 660,63

12 461 503,22

Zostatok 2020

1

3 881 659,19

6 592,33

12 288 150,32

číslo
riadku

b

01

02
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jed néhodo piatich rokov vrátane 03

05

06
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Tabuľka č. í6 . Bankové very

B

B

B

B

B

Poskytovateľ l

bankového veru i

Úroková sadzba vbankového veru

Spolu

EUR

EUR

Mena

x

B

B

B

Slovenská
sporiteľ a, a.s.

Prima banka
Slovensko, a.s.

xx

Nákladov rok za
rok 2020

o

3 520,19

4 341,10

29 523,49

728,64

13 352,90

'ĺ 790'58

2 091,02

10 256,4t

7 489,13

154't,65

5 385,81

7 944,70

4 829,63

2761,37

848,74

4 580,81

0,00

'100 986,23

Dlhodobá časť

Zostatok 2020 Zostatok 20'19
V ška istiny 2020

I

240 848,88

83 990,00

45 775,52

6't352,16 17 724,00

481 448,00
I

I

i

231 084,00

75 936,00

181 776,00 42 771,00

221 268,00

659 120,00 í34 088'00

'ĺ80 000'00

300 000,00

166 668,00

0,00

517 200,00 327 600,00

4't 047,34

149 151,37

0,00

2257 952,11

7

200 707,75

41 980,61

686 632,82

59 525,61

885 052,00

284 090,'t6

1 350 000,00

807 222,56

674 832,80

0,00

0,00

0,00

6 890 940,47

6

0,00

0,00

640 857,30

43 628,16

250 364,00

0,00

139 005,00

663 784,00

525 032,00

104 090,'t6

900 000,00

641 222,56

3 300 000,00

1 89 600,00

0,00

0,00

0,00

7 397 583'ĺ8

Krátkodobá časť

Zostatok 2019

5

241 2',t7,31

84 259,00

50 528,37

17 788,40

231 084,00

75 936,00

42 952,81

222163,99

134 732,20

í80 000'00

150 000,00

166 668,00

0,00

327 700,67

41 872,88

'150'ĺ19'26

5,90

21'.17 028,79

Zostatok 2020

3 4

200 905,75

42 543,47

50 484,90

17 780,70

231 084,00

59 525,61

42 938,40

222 083,40

134 696,40

180 000,00

300 000,00

166 000,00

200 000,00

327 654,20

0,00

0,00

0,00

2 175 696,83

Dátum splatnosti

25.10.2021

25.07.2021

01.1 1.2035

20.11.2025

20.03.2023

20.12.2022

04.04.2025

29.'t2.2024

20.11.2025

25.08.2022

25.07.2023

25.06.2028

25.'12.2027

20.07.2022

0.000000 01.05.2020

01.11.2020

31.0'1.2020

x

2

1.000000

0.000000

0.000000

1.000000

0.000000

0.000000

1.000000

't.000000

't.000000

Slovenská
sporiteľ a, a.s. EUR 0.400000

Slovenská
sporiteľ a, a.s. EUR 0.390000

0.860000

0.690000

0.390000

0.000000

0,0

b 1

Prima banka
Slovensko, a.s. EUR

Prima banka
Slovensko, a.s. EUR

Prima banka
Slovensko, a.s. EUR

EUR

Všeobecná verová
banka, a.s. EUR

Všeobecná riverová
banka, a.s. EUR

Prima banka
Slovensko, a.s. EUR

EUR

Prima banka
Slovensko, a.s. EUR

EUR

Československá
obchodná banka,
a.s.

EU R

Prima banka
Slovensko, a.s. EUR

EUR

Prima banka
Slovensko, a.s.

Prima banka
Slovensko, a.s.

Slovenská
sporiteľ a, a.s.

Prima banka

a

B

B

B

B

B

B

B
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Poznámky - tab.

Tabuľka č. 17. časové rozlíšeníe na strane pasív . V davky budticich období

zostatok 20í9

2

6 374,32

52,45

6 426,77

Zostatok 2020

1

1 257,74

35,54

1293,28

číslo ĺiadku

b

01

02

03

V davky budricich období

a

Nájomné

ostatné

ilľ:.|-l- _
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Tabuľka č. í8. časové rozlíšenie na strane pasív-V 'nosy budticich období

V nosy budtlcich obdobĺ

Nájomné

Zostatky v srlvislosti s emisn 'mi kv tami

Zostatok 2019

2

3 018,85

24 975 339,79 21 593 469,37

477 627,40

22 074115,62

Zostatok 2020

1

59 189,62

450 650,35

25 485 ĺ79'76

číslo
riadku

b

0'l

Predplatné 02

V nosy z bud ceho odvodu prijmov RO 03

Zaplatené paušály 04

05

06

07

Spolu l

I 08

' ".'1':?Ée-e&f,*lĺi?Ái6sssÝš* 
-.
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Poznámky - tab.

Tabuľka č 19. Náklady na služby

Náklady na služby

Nákup licencií a licenčnépoplatky

Doprava, preprava

Prenájom (lízing)

Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti

Nájomné _ dopravné prostriedky

Nájomné - iné

Štridie, expertízy, posudky

Konkuzy a sr]ťaŽe

Spotreba poštov ch známok a poštovésluŽby hradené hotovostne

Náklady na s visiace audÍtorskésluŽby

Náklady na da ové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audĺtorskou spoločnosťou
Náklady na ostatné neaudítorské sluŽby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou
lné sluŽby

Spolu

4

122782,82

36 986,70

160 684,46

3 880,48

174 669,77

7 352,58

14 590,58

77 466,20

190 810,54

57 713,79

99 665,53

188 537,84

710 833,21

88 824,95

32 212,20

14 640,00

192,00

5 969 824,62

7 967 514,27

Spolu 2020

a

123 851,90

10 554,64

74 415,47

2 s99,97

149 314,44

17 576,37

18 748,43

I 632,13

38 6'18,'t8

277 452,13

80 664,67

103 778,80

119 589,30

260 848'3ĺ

67 747,85

25 812,29

14 640,00

't 92,00

5 982 265,03

7 377 301,91

Podnikateľská činnosť

2

114 797 ,16

16 622,26

37 052,71

4 208,50

25 344,87

í 56'20

176,25

69 431,52

281 202,78

Hlavná činnosť

I

I054,74

10 554,64

57 793,21

2 599,97

112 261,73

4 í63'06

1B 748,43

8 632,13

34 409,68

277 452,13

80 664,67

78 433,93

1 19 589,30

260 848,31

67 591,65

25 636,04

14 640,00

í 92'00

5 912 833,51

7 096 099,13

číslo
ĺiadku

b

0l

02

03

04

05

06
PráVne' ekonomické a iné poradenstvo

07
Poradenstvo - hardware, software 08
Propagácia, reklama, inzercia 09
Školenia, kuny, semináre, porady, konferencie, symp zia ĺ0
Adminĺstratívne a ĺežijnénáklady

11

StráŽna sluŽba
'12

Telekomunikačné služby 13

14

'15

'ĺ6
ostatné poštové sluŽby 17
Náklady na overenie čtovnej závierky 'ĺ8

Ná klady na uisťovacie aud ítorskésluŽby s v'nimkou overenra čtovnej závierky 19

20

21

22

23

24

Spolu 2019
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Tabuľka č.20 - Ostatné náklady na prevádzkovti činnosť

102 101,74

167 640,14

Spolu 20'19

4

472 435,20

742177,08

Spolu 2020

3

134 904,77

'123 724,76

3't7 575,12

576 204,65

Podnikateľská činnosť

2

4774,99

4 774,99

Hlavná činnosť

,|

134 904,77

123724,76

312 800,13

57í 429'66

číslo
riadku

b

01

02

03

04

05

06

07

Náhrada mzdy a platov in 'm neŽ vlastn 'm zamestnancom

podobne)akomisiičlenom(poslancomzamestnancomvlastn'mnezin'mprĺspevkyaOdmeny

vlastn 'm zamestnancomNáhrady cestovn ch nákladov in 'm neŽ

Členské prĺspevky

lné

Spolu

ostatné náklady na prevádzkovti činnosť

a

Náhrady zo zodpovednosti za sp sobené škody
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Poznámky _ tab.

Tabuľka č. 21 . Ostatné finančné nákla dy

ostatné finančné náklady

a

Poistenie nehnuteľností

Spolu

Spolu 20ĺ9

4

40 764,60

25 391,20

'16 331,20

28 360,35

34 451,26

í45 298'6'|

46 141,21

1 9 086,71

8 657,78

32 0í3'09

78 754,34

ĺ84 653',l3

Podnikateľská čĺnnosť

2

1812,12

121,25

í 933'37

Hlavná činnosť

1

46141,21

19 086,71

I 657,78

30 200,97

78 633,09

182719,76

číslo
riadku

b

01

Poistenie dopravn'ch prostriedkov 02
ostatné poistenie

03
Bankové poplatky

04
ostatné Íinančné náklady 05

06

Spolu 2020

3
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Poznámky - tab.

Tabuľka č. 22 - Ostatné v nosy z prevádzkovej činnosti

0statné v nosy z prevádzkovej činnosti

V 'nosy z prenájmu

Poistné plnenia

lnventrlrne prebytky

Náhrada za škodu

ostatné

Spolu

Spolu 20í9

4

97 577,78

3 720 065,16

2 00s 742,15

5 835 789,19

3 772 5.ĺ0,55

10122,47

0,50

55,82

1 499 637,94

5 365 433,01

83 105,73

32

Spolu 2020Podnikateľská činnosť

10 441,25

15 416,3,1

25 857,56

Hlavná činnosť

1

83 105,73

3 762 069,30

10122,47

0,50

55,82

1 484 221,63

5 339 575,45

číslo
riadku

02

03

04

05

06

07

Dobropisy, reÍundácie nákladov minulého čtovného
b

0't
obdobia

12 404,',t0
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Poznámky _ tab.

Tabuľka č. 23 . lnformácie o in ch aktívach a in1 ch pasívach

lné aktíva a iné pasíva

Aktĺvne srldne spory

Záväzky z existujricich alebo hroziacich sridnych sporov

Záväzky zo všeobecne záväzn 'ch právnych predpisov

Záväzky z ručenia

ostatné iné pasiva

j Povinnosti z devízov 'ch termínovan ch obchodov a in ch finančn ch derivátoV

číslo
ĺiadku Zostatok 2020 Zostatok 201 I

1 2

0,00 0,00

0,00

4186,72

0,00

77 422,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38172,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Bud ce právo zo servisn ch zmlriv, poistn 'ch zml v, koncesionárskych zml v, licenčn ch zmlriv

ostatné iné aktíva

Záväzky z poskytnut ch záruk

Záväzky srjvisiace s odstránením znečistenia Životného proshedia a environmentálnych zátaŽi

Povinnosti z opčn ch obchodov

Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, naprĺklad z dodávateľsk'ch zml v alebo odberateľsk 'ch zml v

Povinnosti z Íinančného prenájmu, nájomn 'ch zml v, servisn 'ch zmlriv, poistn 'ch zml v, koncesionárskych zml v, licenčn 'ch
zml v a podobn ch zml v

lné povinnosti

36 /38



vlllv!lĺ\' - Qv.

Tabuľka č. 24 . Nehnuteľné kult rne pamiatky

Nehnuteľná kultlirna pamĺatka

a

Hlavná 1 _ radnica

Hlavná1-radnicabrána

Hlavná 'ĺ _ radnica severné krídlo rekonštĺukcia strechy

Hlavná 1 - radnica rekonštrukcia vykurovania

Hlavná 1 - radnica rekonštrukcia dvier

Hlavná '| _ radnica zateplenie podstrešného priestoru

Hlavná 1 - radnica TZ NKP presklenené dvere + replika histor

Hlavná 'ĺ - stavebné tipravy NKP "Radničná piváre '

Halenárska 16

Radlinskéh 8-10 (Prachárer )

Nám. Sv. Mikuláša 4 - mešťansk dom

Štefánikova 29

Štefánikova 29 vybudovanie nov'ch soc. zariadenĺ

Trojičné námestie 11 (Zelen dom)

Trojičné námestie 1 1 odktipenie tech. zhodnbotenia realiz. ná

Trojične námestie 11 odk penie tech. zhodnbotenia NKP

Mestská veŽa

Mestské opevnenie a baštové veŽe - neocenen

Náhrobnĺk Dohnányho _ neocenen

Pamätná tabul'a P. Jiĺemnického _ neocenen '

Pamätná tabula J. A. Komensk '_ neocenen 
'

Plastika na stĺpe Panna Mária s dieťaťom - neocenen

Plastika na stĺpe Panna Mária s dieťaťom - neocenen '

Hodnota

2

46 668,02

153 918,04

590 461,28

6 043,62

'156 825,36

I 152,65

s1 3s7,43

91 424,00

3 951,60

4 540,68

578 082,85

469 689,36

18 647,91

182 153,22

1 288 890,56

4 784,34

132 911,21

49 790,90

't,00

55 108,49

'ĺ52 533'58

21 960,93

130 600,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00313114 Mesto Trnava

003131 14 Mesto Trnava

003131'14 Mesto Trnava

003131 14 Mesto Trnava

Trojičné námestie 11 stavebné ripravy NKP 003131 14 Mesto Trnava

00598135 Správa kultrirnych a športov'ch zariadeni mesta Trnava

00598't35 Správa kult rnych a športov'ch zariadeni mesta Tľnava

00598í35 Správa kultliĺnych a športov ch zariadeni mesta Trnava

00598135 Správa kult rnych a športov 'ch zariadení mesta Trnava

00598135 Správa kultrirnych a športov'ch zariadenĺ mesta Trnava

00598135 Správa kultrirnych a športov ch zariadení mesta Trnava

00598135 Správa kult rnych a športov ch zariadení mesta Trnava

00598135 Správa kulttirnych a športov'ch zariadení mesta Trnava

kult ĺnej pamiatkySprávca nehnuteľnej

003131 14 Mesto Trnava

00313114 Mesto Trnava
2 562 644,12

19 608,18

00313114 Mesto Trnava

00313114 Mesto Trnava

003'ĺ31í4 Mesto Trnava

003131í4 Mesto Trnava

003í31 14 Mesto Trnava

18 272,00
003131 14 Mesto Trnava

Hlavná 5 mešťansk 'dom, reguĺácia UK a TUV 00313'ĺ14 Mesto Trnava

00313114 Mesto Trnava

003í3'ĺ14 Mesto Trnava

003'ĺ3114 Mesto Trnava

003131 14 Mesto Trnava

00598135 Správa kultlirnych a športov ch zariadenĺ mesta Trnava

Trojičné námestie í 1 rekonštrukcia NKP

Dom meštiacky radov

003131 14 Mesto Trnava

00313114 Mesto Trnava

Hlavná 5 mešťansk 'dom' TZ rekonšhukcia kotolne

Hlavná 5 mešťansk dom

00313'114 Mesto TrnavaHlavná 5 tecjnické zhodnotenie NKP

Hlavná 1 - Íadnica západné krĺdlo rekonštrukcia strechy

00313114 Mesto Trnava

003í3114 Mesto Trnava

Hlavná 1 - radnica rekonštrukcia dvier

Hlavná 1 _ radnica v 'ťah 003131 14 Mesto Trnava

003131'14 Mesto Trnava

56 261''ĺ0

Plastika na stĺpe sv. Jozef _ neocenen
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Poznámky - tab.

Nehnuteľná kultrirna pamĺatka

a

S bor plastik Golgota - neocenen

Stisošie Najsvätejšej Trojice

Hodnota

2

0,00

0,00

157 61 ĺ'00

7 013 893,71

Správca nehnuteľnej kultrirnej pamiatky
,|

00598135 Správa kultrirnych a športov ch zariadení mesta Trnava

00598135 Správa ku|trirnych a športov ch zariadení mesta Trnava

00598135 Správa kultrirnych a športov ch zariadeni mesta Trnava

x

neocenen '
Pomnĺk padl m v l. sv. vojne -

Spoĺu
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Poznámky k 3t.t2.202a

ako súčasť konsolidovanej účtovnej závierky

účtovnej jednotky veľejnej spľávy

Mesto Tľnava

CI.I

Všeobecné údaje

1. IdentiJikačné údaje konsolidujúcej účtovnej jednotlcy:

Konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy mesta Tmava bola zostavená

v súlade so zákonom č. 43112002 Z. z. o účtovníctve v znení neskoľších predpisov a v súlade

s opatľením Ministeľstva financií Slovenskej republiky zo dňa I7. decembľa 2008

č. MF l27 52612008 _ 3 1, ktoľým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo

veľejnej spľáve a podrobnosti o uspoľiadaní a označovani položiek konsolidovanej účtovnej závierky

vo verejnej správe v znení neskorších predpisov.

Názov konsolidujúcej účtovnej j ednotky Mesto Trnava

Sídlo konsolidujúcej účtovnej j ednotky Trnava, Hlavná ]

IČo konsolidujúcej účtovnej jednotky 003rs114

Dátum založenia, vzniku konsolidujúcej
účtovnej jednotky 1.L1991
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Identffikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkóch _ rozpočtouých organizdcitÍch

v zr i aď o v ate l' s kej p ô s o b n o s t i ko n s o li d aj ú c ej ú čt o v nej j e dn o t lE

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky
Zókĺadná škola s materskou školou, Andreja

Kubinu 34, Trnava

Sídlo konsolidovanej účtovnej j ednotky Ulica Andreja Kubinu 34, Trnava

Dáfu m založenia kons o lidovanej účtovnej

jednotky
r.1.1998

Názov konsolidovanej účtovnej j ednotky
Základná škola s mateľskou školou, Atómová l,

Trnava

Sídlo konsolidovanej účtovnej j ednotky Uĺica Atomovó ], Trnava

Dátum za|oženia konsolidovanej účtovnej

jednotky
I. I.1998

Názov konsolidovanej účtovnej j ednotky
Základnd škola s mateľskou školou, Ulica Jána Bottu

27, Trnava

S ídlo konsolidovanej účtovnej j ednotky Ulica Jána Bottu 27, Trnava

Dátum založenia kons olidovanej účtovnej

jednotky
1 . r.1 998

Názov konsolidovanej účtovnej j ednotky
Zákĺadná škola s materskou školou, Ulica Maxima

Gorkého 2I, Trnava

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky Ulica Maxima Gorkélto 2], Trnava

Dátum za|oŽenia konsolidovanej účtovnej

jednotky
L 1.2006

Názov konsolidovanej účtovnej j ednotky
Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana

Krasku 29, Trnava

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky Ulica Ivana Krasku 29, Trnava

Dátum za|oženia konsolidovanej účtovnej

jednotky
t. L I998

2
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Názov konsolidovanej účtovnej j ednotky
Trnava

Zókladnó škola s materskou školou, Kornela Mahra I I,

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky Ulica Kornela Mahra II, Trnava
Dátum založeniakonsolidovanej účtovnej
jednotky L 1.2006

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky
učeného tovarišstya ]5, Trnava

Základná škola s materskou školou, Námestie SIov

Sídlo konsolidovanej účtovnejjednotky Námestie Slovenského tovarišstva ] 5, Trnavaučeného

jednotky

Dátum založenia účtovnej
1.1.1 998

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky
Trnava

Zdkladnd škoĺaS mateľskou školou, Spartakovská 5,

lidovanej účtovnejjednotkySídlo konso Ulica Spartakovs ká 5, Trnava

jednotky

Dátum založeniakonsolidovanej účtovnej
1.1.2006

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky
Trnava

Základná školas materskou školou, ľančurova 38,

konsolidovanej účtovnejosídl
Jednotky Ulica ľančurova38, Tľnava

jednotky

Dátum založeniakonsolidovanej účtovnej
1.7.1993

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky
Trnava

Základná umeleckó škoIa, Ulica Mozaľtova ]0,

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky Mozartova 10, TrnavaUlica
Dátum založeniakonso lidovanej účtovnej
jednotky 1.1.2002

5
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Identilikačné úduje o konsolidovaných účtovných jednotkdch _ príspevkových oľganizáciáeh

v z,r i q ď o v at e l's k ej p ô s o b n o s t i ko ns o li d uj ú c ej ú čt ov n ej j e dn o tky

Centrum voľného času v Trnave
konsolidovanej účtovnej jednotkyNázov

V Jame i, Trnava
Sídlo konsolídovanej účtovnej jednotky

1.4.1994Dátum za|oženla

jednotky

účtovnejkonsolidovanej

Zariadenie pľe seniorov v Tľnave
Názov konsolidovanej účtovnej jednotky

Ulica Ter ézie I/ans ovej 5, Trnava
konsolidovanej účtovnej jednotkySídlo

1.1 .1991Dátum za|oŽeniakonso lidovanej účtovnej

jednotky

škola Mikuláš a Schneideľ a

Trnavského, Ulica Šteftnikova 2, Tľnava

ZákIadná umelecká

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky

ikova 2, TrnavaUIica
S ídlo konsolidovanej účtovnejjednotky

1.7.1993
konsolidovanej účtovne1Dátum založenia

jednotky

Stredisko sociálnej starost livosti
Názov konsolidovanej účtovnej jednotky

Ulica Vladimíra Cĺementisa 51, Trnava
Sídlo konsolidovanej účtovne1jednotky

1. t.1993Dátum za|oženiakonsolidovanej účtovnej

jednotky

Správa kultúrnych a šp ortoých zariadení mesta

TrnavaNázov konsolidovanej účtovnej jednotky

Ulica Spartakovská 7239/18, Trnava
konsolidovanej účtovnej jednotkySídlo

1.1 L1994Dátum za|oŽeniakonso lidovanej účtovnej

jednotky

4



Spľáva majetlru mesta Trnava, p'o.Názov konsolidovanej účtovnej j ednotky

Ulica Spartakovská 7 2 j9/ ] B, TrnavaSídlo konsolidovanej účtovnej j ednotky

L6.2020
Dátum založenia kons olidovanej účtovnej

jednotky

TRNAVA

IdentiJikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkdch _ obchodných spoločnostiach

obchodné meno konsolidovanej účtovnej

jednotky
TT-IT, s.r.o

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky Ulica Tľhová 2, Trnava

Dátum založenialvzniku konsolidovanej

účtovnej jednotky
19.4.2008

Podiel konsoliduj úcej účtovnej j ednotky (obce

."'p. VÚC; na zák|adnom imaní, hlasovacích

právach konsolidovanej účtovnej jednotky

(obchodnej spoločnosti)

100 %

obchodné meno konsolidovanej účtovnej

jednotky
Mestská televízia Trnava, s.r.o'

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky Ulica Hlavná I, Trnava

Dátum založenta/vzniku konsolidovanej

účtovnej jednotky
3.4.1997

P odiel kons oliduj úcej účtovnej j ednotky (obce

ľesp. VÚC) na zátkladĺom imaní, hlasovacích

právach konsolidovanej účtovnej j ednotky

(obchodnej spoločnosti)

100 %

obchodné meno konsolidovanej účtovnej

jednotky
STEFE Trnava, s.r.o.

Sídlo konsolidovanej účtovnej j ednotky Fľantiškánska ] 6, Trnava

Dátum založenia/ vzniku konso l idovanej

účtovnej jednotky
29.I 1.2005

5



P odiel kons olidujúcej účtovnej j ednotky (ob ce

resp. VÚc; na z6k7adnom imaní, hlasovacích

právach konsolidovanej účtovnej j ednotky

(obchodnej spoločnosti)

s0%

TRNAVA

2. Infoľmócie o počte zamestnancov počas účtovného obdobia konsolidovaného celku

obchodné meno konsolidovanej účtovnej

jednotky
FCC Trnava, s.r.o.

S ídlo konsolidovanej účtovnej j ednotky Priemyselná 5, Tľnava

Dáfum založenialvzniku konsolidovanej

účtovnej jednotky
7.2.1994

P odiel kons oliduj úcej účtovnej j ednotky (ob ce

resp. VÚC) na základnom imaní' hlasovacích

práv ach konsolidovanej účtovnej j ednotky

(obchodnej spoločnosti)

s0%

obchodné meno konsolidovanej účtovnej

jednotky
Trnavská vodárenská spoločnosť, a's,

Sídlo konsolidovanej účtovnej j ednotky Priemyselná I0, Piešťany

Dátum zalo ženia/ vzniku kons o l i dovanej

účtovnej jednotky
7.1.2003

Podiel kons oliduj úcej účtovnej j ednotky (ob ce

resp. VUC) ĺa zŕtkladnom imaní, hlasovacích

právach konsolidovanej účtovnej jednotky

(obchodnej spoločnosti)

29,68 oÁ

Priemerný počet zamestnancov

konsolidovaného celku (obce ľesp. VÚC;
počas účtovného obdobia

1689,20

ztoho: počet vedúcich zamestnancov 134

6
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3. Mesto Trnava ako konsolidujúca účtovnó jednotka neľnó podiel v účtovných jednotkách, ktoľé
!- .,nesplňajú podmienlcy pre zahrnutie do konsolidovaného celku (v súlade

s $ 22 zá.kona o účtovníctve)

4. Informdcie o ýsledku hospoddrenia z dôvoda pľedaja tnajetku medzi tičtovnými jednotkami

konsolidovaného celku (obce ľesp, vÚc1

V priebehu účtovného obdobia rol<tl 2020 sa medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku

neuskutočnil predaj ľesp. nákup majetku, z ktorého by bol dosiahnutý zisk.

Metódy oceňovania použité pri ocenení jednotlivých položiek konsolidovanej účtovnej závieľlĺy

účtovnej jednotlcy

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok obstaľaný lnipou sa oceňuje obstarávacou cenou' lďorá zahŕňa cenu obstaľania

a náklady súvisiace s obstaľaním (clo, prepľavu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny

dlhodobého hmotného a nehmotného majetku nie sú úroky z úveľov' Hodnota obstarávaného

dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa používa, sa trvalo zniŽi o opľávky, ktoľé zodpovedajú výške

opotrebenia majetku.

o opravnýchpoložkách sa účtuje v prípade pľechodného zniženiahodnoty majetku ku dňu, ku ktorému

sa zostavuje účtovná závierka'

Dlhodobý majetok vývorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Zavlastĺé náklady

sa povaŽujú všetky priame naklady vynaložené na vyľobu alebo inú činnosť a všetky nepriame náklady

vďahujice sa na vyrobu alebo inú činnosť.

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčeni, rozdelení alebo pri

prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteruz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je možné zistiť,

oceňuje sa ľeálnou cenou. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom (napr.

bezodplatne nadobudnutý majetok, delimitovaný, novozistený majetok pri inventarizácii) sa oceňuje

reálnou hodnotou.

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok odpisovaný sa odpisuje podľa odpisového

plánu, ktorý bol zostavený ĺazáklade predpokladanej doby jeho pouŽívania apredpokladaného

7
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priebehu jeho morálneho a fpického opotrebenia. Účtovná jednotka odpisuje majetok na

záklaďe zákona o účtovníctve a účtuje o účtovných odpisoch.

Dlhodobý ťrnančný maj etok

Finančné investície, cenné papiere a majetkové účasti sa oceňujú obstarávacou cenou' vrátanenákladov

súvisiacich s obstaraním (pľovízie maklérom, poplatky buľze)'

Zäsoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou' ktorázahÍňa cenu obstarania anák|ady súvisiace

s obstaraním (clo, dovoznú prirážku, prepravu' poistné, provizie, skonto a pod'). Úroky z cudzich

zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.

Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vznilol sa oceňujú menovitou hodnotou. Pohl'adávky pri odplatnom nadobudnutí

alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstaĺávacou cenou'

opravná položka sa vývára napr. k pohľadávkam po splatnosti a nedobýným pohľadávkam, kde

exisfuje ľiziko nevymožitelhosti pohľadávok.

Finančné účty

Peňažné prostľiedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potľebná na

dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím'

Rezervy

Rezervy si záväzky s neurčitým časov;fm vymedzením alebo výškou a oceňujú sa v očakávanej výške

zéNäzlal. V účtovnej závierke sa tvorili krátkodobé a dlhodobé rezeÍvy.
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Záväzky

Záväzky sapri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou
Ak sa pri inventaúzácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzJq
v účtovníctve a V účtovnej závierkev tomto zistenom ocenení.

Výdavky budúcich období a v1ýnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázane vo výške, ktoľá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočít avaju namenu euro referenčným qimenným
kurzom uľčeným a vyhláseným Euľópskou centľálnou bankou alebo Náľodnou bankou Slovenska v deň
predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitnýpredpis,
resp. v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Tržby zavlastné výkony a tovar neobsahujú daň zpridanej hodnoty. Sú tiež znížené o z7,avy a zrážky
(rabaty' bonusy' skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazníkmal vopred na zl,avunárok,
alebo či ide o dodatočne uznanli zl'avu. Tržbysú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo sluŽby.

ct. II
Infoľmácie o metódach a postupoch konsolidácie

Konsolidovaná účtovná závierka mesta Tmava bola zostavená v súlade so zákonom
č)' 43I/2002 Z' z' o účtovníctve v znení neskoľších pľedpisov, v súlade s opatrením MF Slovenskej
republiky zo dňa 17' decembra 2008 č. MF/27526/2008 _ 31, ktoľým sa ustanowjú podrobnosti
o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o uspor iadaní a označovaní
položiek konsolidovanej účtovn ej závierkyvo veľejnej spľáve v zneníneskoľších pľedpisov.

Výnosy

9
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Informácie o použwch metódach konsolidácie

Metóda úplnej konsolidácie bola použitápri dcérskych účtovných jednotkách'

Metóda vlastného imania bola použitá pľi pridruŽenýchúčtovných jednotkách

Metóda
vlastného
imania

Metóda
podielovei
konsolidticie

Metóda
irplnei
konsolidtÍcie

NtÍzov resp. obchodné meno

konsolidovgnej účtovnej j eĺlnoĺIcy

Ano
34,Trĺava

Andreja Kubinuškolou, UlicaZáklaďĺä škola s materskou

Anoškola s materskou školou, Atómová l, TrnavaZák|adĺá

Áno
Trnava

Ulica Jána Bottl2-l,Zák|adná škola s materskou školou,

Ano
2L,Tmava

Gorkéhoškolou, Ulica MaximaZäkladnáškola s materskou

Áno
Trnava

Ivana Krasku 29,školou, UlicaZáI<ladĺáškola s materskou

Áno
Trnava

Mahra 11,Ulica KornelaZák|adĺáškola s materskou školou,

Áno
Nám. Slov. uč.Zilkladĺáškola s materskou školou'

tovaľišstva 15, Tľnava

Ano
Trnava

Spartakovská 5,školou, UlicaZá|<|adĺáškola s materskou

Ánomaterskou školou, Vančurova 38, Trnava
Zá|<Ladnáškola s

ÁnoMozartova 10, Trnavaškola, UlicaZák|adná umelecká

AnoCentrum voľného času v Trnave,VJame3Trnava

ÁnoZaiaďeníe pre sonrorov v Trnave

Ano
Ulica Štefánikov a 2, Trnava

Schneidera Trnavského,
Zá]rdaďná ume1ecká škola Mikuláša

Anostarostlivosti TĺnavaStredisko sociálnej

Anošportových TmavamestazariadeniakulturnychSpráva
ÁnoSpráva majetku mesta Trnava, p.o.

ÁnoTT-IT, s.r.o

ÁnoMestská televízia Tmava' s.r'o
Ano

STEFE Tmava, s.r.o.
Áno

FCC Trnava, s.r.o.
Ano

vodárenská spoločnosť, a, sTrnavská

10



'M8ď

@ TRNAVA

Mo ment p ľvej konso liddcie kapitálu

r pri rozpočtových otganizáciách je to deň ich zriadenia,

. pri pľíspevkových organizáciách jeto deň ichztiadenia,

. pri obchodných spoločnostiach je to deň obstaľania podielov.

Konsolidácia medzivýsledku

Medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku neprebehli tľansakcie spojené s predajom zásob

ani dlhodobého majetku , zktorého by bol dosiahnutý zisk a z tohto dôvodu nebolo potrebné vykonat'

elimináciu medzivýsledku.

čl. rrr

INF'ORMÁCIE o Únĺĺocrr NA STRANE AKTÍV A PAsÍv sÚvAHY

1. Konsolidovuný celok

Konsolidovaný celok mesta Tmava zahŕňa 12 rozpočtových oľganizácií,4 príspevkové organizácie a

5 obchodných spoločností Metódou úplnej konsolidácie bolo konsolidovaných 18 účtovných

jednotiek a3 účtovné jednotky boli konsolidované metódou vlastného imania. Udaje

o konsolidovanom celku sú uvedené v tabul'ke číslo 1.

2. Pohyb vlastného imania

Pohyb vlastného imania konsolidovaného celku mesta Trnava od 1. janufua 2020 do

31. decembra2U2U je uvedený v tabulke č. 12.

3. Prehl'ad o pohybe rezerv

Udaje ozákomýchrezervách konsolidovaného celku od L januára2020 do 31' decembra2O2O v

členení na dlhodobé a krátkodobé sú uvedené vtabulke č. 13. Zákonnérezeľy boli vývorené vo

výške I7 106,63 euľ atvorili ich účtovné jednotky TT-IT, s.r.o. vo výške 11806,11 eur a Mestská

televízia, s'ľ.o. vo výške 5 300,52 euľ.

Udaje o ostatných rezervách konsolidovaného celku v členení na dlhodobó a krátkodobé rezeľvy

eviduje účtovná jednotka v tabulke č. 14.

11
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V dlhodobých rczeruách vykázalo mesto Trnava rezervy na náklady súvisiace s odstľánením

znečistenia životného pľostredia vo výške 2 796 627,64 eur' na pľebiehajúce ahtoziace súdne spoľy

86 254,39 eur a na zarĺadenie na zhodnocovanie odpadov vo výške 500 000 euľ.

Kľátkodobé rczervy v roku 2020 vykázalo mesto Trnava vo výške 72 896,10 euĺ a to: na pľebiehajúce

attoziace súdne spoľy vo výške I0 ĺ04,57 eur a Iné vo výške 62 79l,53 euľ.Zäkladnáumelecká škola

M.Sch.Tľnavského vykázala rezervy na zamestnanecké požitky vo výške 23 369,55 eur. Správa

majetku mesta vykázalaÍezeÍw na nevyfakturované dodávky aslužby vo výške 1 092 eur.

4. Pľehľad o pohybe dlhodobého majetku

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

a dlhodobého finančného majetku od I.L2020 do 3LI2.2020 je uvedený v tabul'ke é. 2.

Popis údajov vyplnených v prehľade pohybov dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného

majetku:

. bezprostľedne predchádzajúce účtovné obdobie sa chápe k3I.I2.20I9,bežné účtovné obdobie

sa vykazuje k 3 1IZ.20Z0,

l prírastok je vykázanie obstarania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

akoukoľvek formou - zvýšenie aktiv,

. úbytok j evykázanie zniŽenia aktív,

l pÍesun je vykázaĺie zmeny hodnoty niektorej položky bez zmeĺy celkovej hodnoty aktív.

Účtovná jednotka mesto Tmava vykazuje v roku 2020 priĺastky na dlhodobom majetku Stavby vo

výške 21 947 870,94 eIľ, ztejto čiastky sa uskutočnil presun dlhodobého majetku vo výške cca

13 mil. eur na základe organizačných zmien.

Yýznamne prírastky na dlhodobom majetku Stavby Komunikácie a spevnené plochy vo výške

6 025 97 5,41 eur .Prírastky Stavby Veľejné osvetlenie vo výške 506 06I,22 eur, predstavujú ľozšíľenie

verejného osvetlenia. Prírastky Stavby mobiliár vo výške 4I9 982'57 eur. Významné pohyby na

dlhodobom majetku Stavby predstavovali o.i' zverenia majetku do správy rozpočtovým

a príspevkovým organizáciámpľi ktorých je zriaďovateľom mesto, z toho:

- ZŠ sMŠ Gorkého rekonštrukciastrechynabudovematerskej školyJiráskova 25,vovýške

- 43 310,00 eur,

- ZŠ s MŠ Vančurova zateplenie strešného ptášťa a odstránenie poruch obvodového plášťa na

budove MŠ Narcisova} vo výške 70 57I,20 eur.

- SKaŠZ Automatický paľkovací dom pre bicykle vo výške 64] II5,3I eur.
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Účtovná jednotka mesto Tmava eviduje v roku 2020 presvny na dlhodobom majetku, ktoré

vznikli z dôvodu založenie novej príspevkovej organizácie Správa majetku mesta Trnava, p. o..

Yýznamné čiastky majetku zvereného do správy: Stavby vo výške 20 390 637 ,39 eur, Samostatné

hnutelné veci a súbory hnutelhých vecí vo výške 2169 574,92 eur, Drobný dlhodobý hmotný

majetok vo výške I35 375,39 eur. Tento presun dlhodobého majetku išiel čiastočne zúčtovnej

jednotky Mesto na Správu majetku mesta Tmava, P. o., a tiež presunom z príspevkovej otganizácie

Spľáva kultúmych a športových zariadení na účtovnú jednotku Správa majetku mesta Trnava, p' o..

Dlhodobý finančný majetok

Konsolidovaný celok vykazuje dlhodobý Íinančný majetok vo výške 24 389 137 ,7] eur, čo predstavuje

zvýšenie dlhodobého finančného majetku o278 069,52 eur oproti roku 2019.

Zásoby

Konsolidovaný celok vykan$e celkové zásoby vo vyške 28I 904,64 eur, čo pľedstavuje zvýšenie stavu

zásob opľoti rolan 2019 o 162 47I,24 eur. Zvýšenie zásob vzniklo z dôvodu akfuálnej pandemickej

situácie, kedy bolo nevyhnutné nakupiť ochranné pomôcky, dezinfekčné , hygienické a čistiace

prostriedky opravná poloŽka kzásobám V roku 2020 nebola vytvorená.

Tľansfeľy

Účtovnájednotka mesto Trnava vykazuje v rámci konsolidovaného celku k3I.I2.2020 na účte 355

Ztčtovanietľansferovrozpočfuobce a WC výšku 45 684 8g6,9}eur' V rámcikonsolidovaného celku

došlo keliminácii tľansfeľov na účte 355 Zučtovanie transfeľov ľozpočtu obce aVÚC vo výške

45 684 896,90 eur. Podstatne zvýšenie objemu transferov ovplyvnilo zriadenie novej príspevkovej

organizácie Správa majetku mesta Trllava,p.o. , ktorá v roku 2a20 vykazuje transfer vo výške

10 155 956,28 eur.

Yýška transfeľov podl'a jednotlivých účtovných jednotiek:

Ndzov účtovnej jednotlE
Hodnota

k 3L12.2019

Hodnota

k 31.12.2020

Zálkladná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34,Tmava I 413 630,50 1373 867,50

Zŕtkladná škola s materskou školou, Atómová 7,Tmava I 987 237,97 1897 015,67

Základná škola s mateľskou školou, Ulica Jána Bottll27, Trnava 1228 031,87 r 191292,46
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Základnä škola s materskou školou, Ulica Maxima Goľkého 2I,Tmava 4 468 t93,62 4 370 439,06

Zál<tadná' škola s mateľskou školou, Ulica Ivana Kĺasku 29,Trnava 588 781,09 563 556,96

Zétldadná škola s mateľskou školou, Ulica Komela Mabľa 11, Trnava I z'ĺ7 3I5,75 1241678,39

Záld'adná škola s mateľskou školou, Nám. Slov. uč. tovaľišstva 15, Trnava 1342 500,48 | 300 469,61

Základná škola s materskou školou, Ulica Spaľtakovská 5, Trnava 2723 623,07 2 648 337,07

ZákJadná škola s mateľskou školou, Vančurova 38, Tmava I 994 353,73 I 987 300,03

ZáHadná umelecká škola, Ulica Mozartova 10, Trnava I 887,00 I 403,00

Centrum voľného času v Tmave, V Jame 3 80 943,37 0,00

Zariadenie pre senioľov v Trnave Í I49 072,99 r 104 714,29

Zál<1,adná umelecká škola Mikuláša Schneidera Tmavského, Ulica
Štefaniko'nu 2,Trnava

109 876,50 99 843,19

Stľedisko sociálnej starostlivosti Trnava 6 303 5',71,23 6 337 180,19

Správa kultúmych a špoľtov'ých zariadeni
mesta Trnava

Í5 z03 053,56 843,3111 411

Správa majetku mesta Trnava, p.o. 0,00 i0 155 956,28

Spolu 39 872 072,73 45 684 896,90

TRNAVA

Pohl'adávky

Konsolidovaný celok vykanýe pohľadávky (brutto) v celkovej výške 9 970 578,2I eur.

Ztoho: dlhodobé pohľadávky (brutto) vo výške 3 2I3 716,13 eur, kľátkodobé pohľadávky (brutto)

vo výške 6756 862,08 euľ.

Prehľad pohľadávok z hľadiska ich vekovej štruktúry a z hľadiska splatnosti je uvedený V

tabul'ke č. 9.

K pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje iziko nevymoŽiteľnosti boli vytvoľené

opravné poloŽky.

Vyvoj opravných poloŽiek k pohľadávkam je uvedený v tabuľke č. 8.

Finančné účty

Konsolidovaný celok mesto Trnava vykazujek3l'12.20z0 hodnotu finančných účtov vo výške

T4
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24 958 301,84 euľ

Podrobné členenie jednotlivých druhov finančných účtov je nasledovné

Poskytnuté Íinančné výpomoci
V rámci konsolidovaného celku neboli v roku 2020 poskýĺruté návľatné finančné výpomoci.

časové ľozlíšenie na stľane aktív
Konsolidovaný celok mesto Trnava vykazujev rolcu 2O2O časové rozlíšenie vo výške 279 708,57 eur,ztoho: Náklady budúcich období vo výške 131 469,69 eur a Pľíjmy budúcich období vo výške
148 238'88 eur'YýznamnépoložkyNákladov budúcich období sú uvedené v tabulke č. l0 a významné
položky Príjmov budúcich období sú uvedené v tabul,ke č. 1 1.

Dlhodobé záľäzky
Prehl'ad záväz]<ov z hl'adiska ich vekovej štruktúry a z hl'adiska splatnosti je uvedený v tabul,ke č. 15
Konsolidovaný celok vykazuje dlhodobé záväzky vo výške 4 2gg 886,73 eur' ztoho ostatné
dlhodobé záväzky 4I8t 54I,60 eur a Záväzkyzo sociáIneho fondu Il8 345,13eur. Najväčší podiel
na ostatných dlhodobých záväzkoch má mesto Trnava vo výške 4 161 256,11 eur, v tom dlhodobá
časťposkytnutých úverov zo Štátneho fondu rozvojabyvaniavo výške 4004571,n eur, záväzok
voči Slovenským elektr árňam, a. s. zakupu objektu byvalej mateľskej školy wátane arcáilua okolitých
pozemkov vo výške l50 000 eur a ostatné dlhodobé záväzkyvo výške 6 685 euľ . Účtouná jednotka
Stredisko sociáInej starostlivosti eviduje ostatné dlhodobé závazky- finančné zábezpekynájomníkov
na Ul. Veterná.vo výške 20 285,49 eur.

Kľátkodobé záväzky

Prehl'ad záväzkov z hl'adiska ich vekovej štruktúry a z hl'adiska splatnosti je uvedený v tabulke č. 15

Finančné účty Hodnota

k 31.12.2019

Hodnota

k 31.12.2020
Pokladnica

47 093,10 62 389,25Ceniny
52 470,00 29 442,50

Bankové účty
17 525 935,30 24 866 470,09

Príjmoý rozpočtoý učet
0,00 0Spolu

17 625 398,40 24 958 301,84
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Konsolidovanýcelokvykanljekľátkodobézéxäzkyvovýške7988263,59eur,ktoľésatýkajú

napríklad týchto druhov ekonomických transakcií: dodávateľské vzťahy

2 029 7 4I,g|euľ, prijaté pľeddavky I O8g 468,42 eur,ostatné záväzky 88z 478,2I eur, iné zftväzky

889 930,89 eur, zá*dzky voči zamestnancom 1 654 380,88 euľ, zúčtovanie s orgánmi sociálneho

azdravotného poistenia 1 095 432,30 eur a ostatné priame dane264115'93 euľ'

Vydané dlhopisy

Konsolidovaný celok nevykazuje v ľoku 2O2O vydaĺé dlhopisy

Bankové úvery a návratné výpomoci

Konsolidovanýcelokvykazujebankovéúveryavýpomocivovýške11035709,01euľvúčtovnej

jednotke mesto Trnava ' Poskýovateľom bankových úverov je Prima banka Slovensko' a' s''

Československá obchodná banka, a. s', Všeobecná úverovábaĺlka, a. s. a Slovenská spoľiteľňa' a' s"

Účtovnájednotkavykazujedlhodobúčasťúverovvo 
výške 1 3g7 583,18 euĺakľátkodobúčasťúverov

vo výške 2 t75 696,83 eur. V roku 2020 mesto Tľnava pľijalo návľatnú finančnú výpomoc

z Ministerstva financií zo štátnych finančných aktív na výkon samospľávnych funkcií z dôvodu

kompenzácií výpadku dane zpríjmov fyzíckych osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia

C.VID-'' vo výške I 462 429 eur.Návľatná ťrnančná výpomoc z MF SR bola poskýnutá bezúročne'

Prehľad o jednotlivých bankových úveroch podľa splatnosti, charakteru, úľokovej sadzby je uvedený

v tabuľke č. 16.

časové rozlíšenie na strane pasĺv

Konsolidovaný celok mesto Trnava vykazuje v roku 2020 časové rozlíšenie vo výške 25 486 4'73,04

e|Ir, ztoho výdavky budúcich období I z93,z8 eur a výnosy budúcich období 25 485 179,76 eur'

Yýzĺamnépo'oŽky časového rozlíšenia pasív - výdavky budúcich období sú uvedené v tabuľke č' 17'

Yýzĺamnépoložky časového ľozlíšenia pasív - výnosy budúcich období sú uvedené v tabulke č' 18'

Náklady

Celkové nák'ady za konsolidovaný celok vykázané v roku 2020 v hlavnej a podnikateľskej činnosti

sú vo výške 66 405 36Í,13 euľ' Ztoho v hlavnej činnosti

a v podnikateľskej činnosti vo výške 974 889'85 eur'

16
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V tabulkách č. 19,20,21' sú uvedené náklady podľa nákladových skupín a členenie vybraných

položiek nákladov konsolidovaného celku za účtovné obdobie rolll2020.

Prehľad konsolidovaných nákladov podľa nakladových skupín a činností:

Nózov
Hlavnó

činnost'

Podnilcateľ.

činnost'
Spolu

Konsolidačné

opeľdcie

Hodnotu k

31.12.2020

50 Spotrebované
nákupy

6 t99 600,60 56 824,68 6 256 425,28 -39 807,03 6 216 618,25

51 Služby 11 632 416,37 3i3 808,57 tt 946 224,94 -'701141,52 |t 245 083,42

52 osobné nríklady 33 274 674,68 411484,17 33 686 158,85 0 33 686 158,85

53 Dane
a poplatlry

408169,90 5 853,79 4r4 023,69 -112 225,15 30t 798,54

54
ostatné naklady
naprevádzkovú
činnosť

I 001 716,96 5 764,21 t 00'7 483,19 0 t 007 483,t9

55 Odpisy, rezerry
aOP

8903 461,47 173',|57,26 9 0't'1218,73 0 9 077 2t8,73

56 Finančné
nétklady

344 t13,86 1933,37 346 047,23 0 346 047,23

58 Náklady na
transfery

24 853 864,57 18 757,20 24 872 62t,7',7 -20 347 668,85 4 524 952,92

Ndklady spolu 86 618 020,43 988 183,25 87 606 203,68 -21 200 842,55 66 405 361,13

Výnosy

Celkové výnosy za konsolid ovaný celok sí vykázané v roku 2020 v hlavnej a podnikateľskej činnosti

vo výške 74176 399,86, eur. Ztoho v hlavnej činnosti vo výške 74 556 622,47 eur a v podnikateľskej

činnosti vo výške 2Ig771,39 euľ. Údaie o ostatn''-fch výnosoch zprevádzkovej činnosti sú uvedenó

v tabuľke č.22.

1'l
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Prehl'ad konsolidovaných výnosov podl'a v;ýnosových skupín a činností:

Predaj zásob

Predaj zásob v účtovných jednotkách zahmutých do konsolidovaného celku verejnej správy v
ľoku 2020 nebol realizovaý.

CI. Iv
Iné aktíva a pasíva

Udaje o iných aktívach a iných pasívach sanachádzajú v tabuľke č.23

Konsolidovaný celok mesto Trnava eviduje ostatné iné aktíva vo výške 38 172,94 eur.

Základná škola s materskou školou Ulica Maxima Gorkého 2l,vykazuje ostatné iné akÍíva spolu
18

Názov
Hlavnd

činnost'

Podnikaíeľ'

činnost'
Spolu

Konsolidačné

operócie

Hodnota k

3 1.12.2020

60 Tržby zav|astné
qýkony a tovar

3 929 317,08 878 225,79 4 807 542,87 -728 520,39 4 079 0ZZ,4g

63
Daňové a colné
výnosy a výnosy z
poplatkov

44 683 505,43 0 44 683 505,43 -lI2 225,75 44 571290,29

64
ostatné výnosy
zprevádzkovej
činnosti

6 879 rz5,o8 26 830,L2 6 905 955,20 -r2 429,76 6 893 527,04

65 Zuč,tovanie rezeÍv
a opr' poloŽiek 236 954,69 0 236 954,68 0 236 954,69

66 Finančné ýnosy 606 780,00 0 ó06 780'00 278 069,52 884 949,52

67 Mimoriadne
q.ýnosy 1 000,00 0 I 000,00 0 I 000,00

69 Výnosy z
transferov

38 354 034,71 103 400,00 38 457 434,71 -20 347 668,85 18 109 765,86

Výnosy spolu 94 690 716,98 I 008 455,91 95 699 172,89 20 922 773,03 74 776 399,86
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vo Výške I1 285,82 eur. Na zÍklade zmltx s Metodicko_pedagogickým centrom v Bratislave

budú prostriedky poltžite na projekty ,,Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov", na refundáciu

.miezd a odvodov do poistných fondov'

Základná škola s materskou školou Vančurova 38,vykazuje ostatné aktíva vo výške 7 140,67 eur.

Na základe zmlwy s Metodicko-pedagogickým centrom v Bratislave na pľojekt ,,Pomáhajúce pľofesie

v edukácií deti a žiakov", budú prostriedky použite na ľefundáciu miezd a odvodov do poistných

fondov.

Základná škola s materskou školou Námestie Slov. uč. tovaľišstva,vykanlje ostatné aldívavo výške

6 680,93 eur .Na základe zmluvy s Metodicko-pedagogickým centrom v Bratislave na projekt

,,Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov", budú prostriedky použité na refundáciu miezd

a odvodov do poistných fondov.

Základná škola s materskou školou Komela Mahľa, vykaruje ostatné aktiva vo výške 7 065,52 eur'

Na základe zmluvy s Metodicko_pedagogickým centľom v Bľatislave na projekt,,Pomáhajúce profesie

v edukácií deÍí a žiakov", budú prostľiedky pouŽité na refundáciu miezd a odvodov do poistných

fondov.

Nehnutel'né kultúrne pamiatky

Konsolidovaný celok mesto Tmava vykazuje k3I.I2.2020 nehnuteľné kultúrne pamiatky vo výške

7 0I3893'7I elJt, ztoho mesto Tmava vcelkovej hodnote 610372I,50 eur a Správa kultúľnych

a športovýchzariadení mesta Tmava vo výške 310 I72,2I eur. Mesto Trnava v rámci konsolidovaného

celku vykanĺje pľírastok nehnutelhých kultúmych pamiatok 622 222,94 our. Zoznam nehnutelhých

kulturnych pamiatok je uvedený v tabul'ke č.24.

CI. V

Skutočnosti, ktoré nastali po dnio ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka' do dňa jej

zostavenia

Najvyľaznejšou skutočnosťou, ktorá ovplyvnila rok 2020 bola pandémia koronavírusu. V pľvých

mesiacoch roka2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho kĺajín, Slovenská

republika bola jednou znich.

Vedenie účtovnej jednotky p ozomemonitoruje situáciu ahl'adáspôsoby, ako minim alizovať dopad na

mesto. V roku 2020 sapodarilo napriek prepadu niektorých príjmov (najmä pľíjmu znájmov, príjmy

z parkovania, daň zaubytovanie) dosiahnuť ostatné rozpočtované pľíjmy v plnej výške a vzhľadom na
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mimoľiadny an.údzový stav, fla zákaz kultúrnych aspoločenských akcií mesto dosiahlo aj

úsporu výdavkov, čo vo výsledku znamenalo lepší výsledok hospodáľenia ako predchädzajúci ľok.

Mesto využilo možnosti na prefinancovanie finančných dopadov v zmysle štátnych kompenzácií napr'

jednorazová dotácia v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych veci a ľodiny Slovenskej republiky,

tzv. ,,mimoriadna odmena" pre Zamestnancov za prácu v období I' vlny pandémie COVID_19 za

kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej ľámec pracovných

činností; transfer z Ministerstva vnútra SR určený na refundáciu výdavkov súvisiacich so záchrann]ýĺni

prácami vykonávan1imi počas vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID-19; pľíspevok z projektu

,,Podpora udrŽania zamestnanosti v materských školách", určený na refundáciu miezd za obdobie

od 13. matca 2020 najneskôr do 30. júna 2020; odpustenie sociálnych odvodov za mesiac apľíl pľe

zamestnávateľov v časti odvodoy zazamestnávateľov, ktorí mali v apľíli najmenej 15 dní uzatvoľenú

aspoň jednu prevádzku (MŠ bez pľávnej subjektivity) atď

Záver roka 2020 atieŽ začiatok roka Z0ZI pre mesto priniesol celoplošné testovanie obyvateľstva

v záujme ochĺany veľejného zdravia svojich občanov. Mesto si nad ľámec povinností stanovených

štátom uvedomovalo dôležitosť antigénového testovania a dôleŽitosť poskytovania aj tejto ,,službý'

pre občanov mesta Trnavy. ostatné štandardné služby mesto poskýovalo v obmedzenom ľežime.

Služby, ktoľé mohlo poskytovať elektronickou formou poskýovalo naďalej, mestský úľad bol však

pľe verejnosť zatvorený.

Zodpovednosť za občanov mesta aveľejný zénjem je prioritou vedenia mesta' Učtovná jednotka

považuje za rizikové nasledovné oblasti :

o oblasť príjmov; vo forme podielových daní od štátu _ daí zpľíjmu fyzickych osôb. Štát

vynakladá nemalé zdroje na boj pľoti šíreniu koľonavírusu a obávame sa poklesu

poukazovaných zdrojov od štátu. V oblasti vlastných pľíjmov pľedpokladáme posun výberu

daní apoplatkov, žiadosti občanov aprávnických osôb osplátkové kalendáľe arast

nedoplatkov. Účtovná jednotka tiež vyhodnocuje dopad legislatívnych zmien vo financovaní

miest a obcí _zásadnžlzmenazákonao dani z nehnuteľností, zavedenie cenových máp a zÍnena

filozofie podielových daní. Pokles vlastných príjmov môže bý vo viacerých oblastiach

v ktorých mesto príjmy dosahuje.

. oblasť kultúmeho, spoločenského a športového Života v meste - aj v roku 2021 bude v;ýĺazne

ovplyvnená zrušením niektorých podujatí.

. účtovná jednotka priebežne prehodnocuje výdavkovú časť ľozpočtu. Eviduje platnú novelu

zálkona o rozpočtových pravidlách o použití zdrojov ľezervného ťondu anávratných zdrojov
20
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financovania nabežné výdavky. V pľiebehu roka 2020 dohodla nový splátkový kalendár pre

úver s najväčšou kvartálnou splátkou.

Nakolko je situácia stále vážna a nezlepšuje sa' nemoŽno presne kvantifikovať budúce dopady.

Vedenie mesta bude pokľačovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné

kroky ĺa zmiemenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na mesto, jeho zamestnancov a občanov

mesta.
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