
1 
 

                  Príloha k bodu programu MZ č. 2 
              Materiál č. 3 
 

 
O D B O R N É   S T A N O V I S K O   H L A V N E J  K O N T R O L Ó R K Y  M E S T A  

T R N A V A   K   N Á V R H U   R O Z P O Ć T U   N A   R O K Y   2 0 2 3 – 2 0 2 5 
 
Podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Trnava na roky 2023 - 
2025 (ďalej  „stanovisko“). 
 
Konanie mestského zastupiteľstva bolo stanovené na 13.12.2022. Návrh rozpočtu mesta 
Trnavy na rok 2023 a viacročného rozpočtu na roky 2023 - 2025 bol zverejnený na úradnej 
tabuli 28.11.2022 a v rovnaký deň aj na webovom sídle mesta (www.trnava.sk). Dňom 
vyvesenia návrhu rozpočtu začala plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej mohli 
fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme, 
elektronicky alebo ústne do zápisnice. 
 
Pri spracovaní stanoviska k návrhu rozpočtu som vychádzala  z predloženého návrhu rozpočtu 
mesta Trnava na rok 2023 a z viacročného rozpočtu na roky 2023 až 2025 (ďalej „návrh 
rozpočtu“). Posudzovala som zákonnosť aj metodickú správnosť jeho zostavenia 
a predloženia na schválenie mestskému zastupiteľstvu. Neoddeliteľnou súčasťou tohto 
stanoviska je posúdenie úverovej a splátkovej zaťaženosti mesta Trnava. 
 
Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu 

Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi – legislatívnymi normami 
upravujúcimi proces zostavenia rozpočtu  
 
Návrh rozpočtu bol spracovaný najmä v súlade s nasledovnými zákonmi: 

➢ zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa 
ktorého obec pri výkone samosprávy zostavuje a schvaľuje rozpočet, ktorý je podľa § 
9 ods. 1 základom jej finančného hospodárenia, 

➢ zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“), ktorý upravuje postavenie a obsah 
rozpočtu, členenie rozpočtu obce. V zmysle § 9 ods. 1až 4: 
„1. Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce alebo 

vyššieho územného celku, v ktorom sú v rámci ich pôsobnosti vyjadrené zámery 
rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce alebo programov 
vyššieho územného celku najmenej na tri rozpočtové roky. 
Viacročný rozpočet tvoria: 
a) rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho územného celku na príslušný rozpočtový 
rok, 
b) rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho územného celku na rok nasledujúci po 
príslušnom rozpočtovom roku, 
c) rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho územného celku na rok nasledujúci po 
roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b). 

2. Súčasťou viacročného rozpočtu sú aj údaje podľa osobitného predpisu (čl. 9 ods. 1 
ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti) - znenie nižšie 

3. Viacročný rozpočet sa zostavuje v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet 
obce alebo rozpočet vyššieho územného celku (§ 10 ods. 3). 

4. Príjmy a výdavky rozpočtov uvedených v odseku 1 písm. b) a c) nie sú záväzné.“ 
➢ zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý v § 4 ods. 4 ukladá 
povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu, 
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➢ ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších 
predpisov, ktorý vymedzuje pravidlá rozpočtovej zodpovednosti, ktoré musí obec pri 
zostavovaní rozpočtu dodržiavať, podľa čl. 9 ods. 1 uvedeného zákona „subjekty 
verejnej správy sú povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, 
pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, 
údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom 
plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Subjekty verejnej správy 
zohľadňujú pri zostavení svojho rozpočtu prognózy zverejnené ministerstvom financií 
podľa ods. 3, podľa ktorého ministerstvo financií najmenej dvakrát ročne zverejňuje 
prognózy vypracované výbormi podľa čl. 8, a to do 15. februára bežného rozpočtového 
roka a do 30. júna bežného rozpočtového roka.“ 
 

Návrh rozpočtu ďalej zohľadňuje príslušné ustanovenia a to najmä: 
➢ zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
➢ nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane 

z príjmov územnej samospráve, 
➢ Štatútu mesta Trnava, 
➢ zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov, 
➢ zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, 
➢ opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení dodatkov, ktorým 

sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia 
rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní 
rozpočtov územnej samosprávy. 

Súlad so strategickými dokumentami a všeobecne záväznými zásadami mesta 
 
Návrh rozpočtu bol spracovaný najmä v súlade s platnými: 

➢ záväznými strategickými dokumentami mesta napr. Územným plánom mesta Trnavy, 
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnavy na roky 2014 – 2023 
s výhľadom do roku 2030, 

➢ Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2021 – 2025, 
➢ projektami pre programovacie obdobie 2014 - 2020 a nové programovacie obdobie 

2021 – 2027, 
➢ Regionálnou integrovanou územnou stratégiou, 

➢ Integrovanou územnou stratégiou udržateľného mestského rozvoja, 

➢ Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom 
vlastníctve, ktorý bol mestu zverený v znení dodatkov, 

➢ Rozpočtovými pravidlami mesta Trnavy (schválenými uzneseniami MZ č. 540/2005 
v znení noviel schválených uzneseniami MZ č. 108/2007, 757/2010, 
94/2011, 134/2015, 864/2018 a 603/2021), 

➢ Metodickým pokynom mesta Trnava na usmernenie programového rozpočtovania 
pri príprave návrhu rozpočtu mesta Trnava, jeho realizácie a hodnotenia, 

➢ Všeobecne záväzným nariadením (ďalej VZN) č. 517 z 25.6.2019 o dani za 
ubytovanie, 

➢ VZN č. 530 z 3.12.2019 o miestnom poplatku za rozvoj, 
➢ VZN č. 558 z 8.12.2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady, 
➢ VZN č. 535 z 11.2.2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 529 o dani z nehnuteľností, 

o dani za psa, o dani za nevýherné hracie prístroje, o dani za jadrové zariadenie, 
➢ VZN č. 552 z 3.11.2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, 
➢ VZN č. 540 z 28.4.2020, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu 

mesta Trnava. 
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Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta 
 
Návrh rozpočtu mesta bol zverejnený 28.11.2022 na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta 
v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov; t. j. najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva. 

Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu 
 
Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa: 

➢ rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení 
dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia 
a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, 
sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy, 

➢ Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, ktorú 
vydalo MF SR vo Finančnom spravodajcovi pod číslom: MF/005055/2022-411, pre 
obce je dôležitá najmä príloha č. 1, ktorá obsahuje kódy zdrojov (Príspevok č. 7/2022), 
Dodatok č. 1 k „Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 
až 2025 ku kapitole IV. Spôsob spracovania návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 
2023 až 2025 (Príspevok č. 8/2022), Dodatok č. 2 k Príručke na zostavenie návrhu 
rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025 k Prílohe č. 1 „Kódy zdrojov“ 
(Príspevok č. 9/2022) 
 

Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025 bol schválený vládou 
Slovenskej republiky 14.10.2022 a v čase spracovania tohto odborného stanoviska bol návrh 
zákona o štátnom rozpočte predmetom rokovania Národnej rady Slovenskej republiky. 
 
 
Základná charakteristika návrhu rozpočtu 
 
Návrh rozpočtu vychádza z vývoja príjmov a výdavkov v predchádzajúcom období, t. j. zo 
skutočného plnenia rozpočtu k 31.12.2021, z monitoringu vývoja rozpočtu v priebehu roku 
2022 a tiež z jeho očakávaného plnenia k 31.12.2022. Návrh rozpočtu v oblasti príjmov 
vychádza aj z prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2023 - 2025 zo septembra 
2022, z ktorej vychádza rozpočtovaný príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb. 
V oblasti príjmov mesto rozpočtuje výšku miestnych daní a poplatkov v zmysle platných 
všeobecne záväzných nariadení (návrh rozpočtu v časti poplatku za zber, prepravu 
a zneškodňovanie komunálneho odpadu počíta s navrhovaným zvýšením tohto poplatku od 
1.1.2023). Podkladom návrhu rozpočtu boli aj požiadavky predložené z organizačných útvarov 
mesta i rozpočtových a príspevkových organizácií. 
 
Návrh rozpočtu mesta na roky 2023 – 2025 sa v zmysle § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy vnútorne člení na: 

a) bežné príjmy a bežné výdavky - „bežný rozpočet“ 
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky - „kapitálový rozpočet“ 
c) finančné operácie. 

 
Návrh rozpočtu je predkladaný ako prebytkový, čo hodnotím pozitívne, so saldom 161 279 eur, 
pre rok 2023 s bilanciou príjmov vo výške 102 493 646 eur a výdavkov vo výške 102 332 367 
eur vrátane finančných operácií. 
 
Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 71 575 618 eur a bežné výdavky vo výške 68 115 508 
eur. Kapitálové príjmy sú rozpočtované v sume 16 570 169 eur a kapitálové výdavky v sume 
32 006 193 eur, schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu 
a príjmovými finančnými operáciami. Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 
14 347 859 eur a výdavkové finančné operácie vo výške 2 210 666 eur. 
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Rozpočtové hospodárenie 
mesta Trnava 

2020  

skutočnosť 

2021  

skutočnosť 

2022         

schválený 
rozpočet 

2022          

očakávaná 
skutočnosť 

2023         
návrh 

rozpočtu  

2024         
návrh 

rozpočtu 

2025         
návrh 

rozpočtu 

Bežné príjmy 65 886 008 70 220 855 65 036 671 70 667 639 71 575 618 72 632 800 75 519 402 

Bežné výdavky 55 697 294 59 927 160 61 880 246 70 653 550 68 115 508 67 790 216 68 080 443 

Saldo bežného rozpočtu 10 188 714 10 293 695 3 156 425 14 089 3 460 110 4 842 584 7 438 959 

Kapitálové príjmy 2 531 756 1 647 086 8 683 154 15 687 480 16 570 169 100 000 100 000 

Kapitálové výdavky 8 281 457 11 662 700 20 180 058 38 130 958 32 006 193 3 088 288 1 382 220 

Saldo kapitálového rozpočtu -5 749 701 -10 015 614 -11 496 904 -22 443 478 -15 436 024 -2 988 288 -1 282 220 

Príjmy spolu 68 417 764 71 867 941 73 719 825 86 355 119 88 145 787 72 732 800 75 619 402 

Výdavky spolu 63 978 751 71 589 860 82 060 304 108 784 508 100 121 701 70 878 504 69 462 663 

Saldo príjmov a výdavkov 4 439 013 278 081 -8 340 479 -22 429 389 -11 975 914 1 854 296 6 156 739 

Príjmové finančné operácie 12 160 698 12 936 368 10 552 663 24 643 693 14 347 859 2 426 742 2 327 778 

Výdavkové finančné operácie 2 861 844 2 612 258 2 212 184 2 139 304 2 210 666 2 547 450 2 448 486 

Saldo finančných operácií 9 298 854 10 324 110 8 340 479 22 504 389 12 137 193 -120 708 -120 708 

Zdroje spolu 80 578 462 84 804 309 84 272 488 110 998 812 102 493 646 75 159 542 77 947 180 

Použitie zdrojov spolu 66 840 595 74 202 118 84 272 488 110 923 812 102 332 367 73 425 954 71 911 149 

Saldo 13 737 867 10 602 191 0 75 000 161 279 1 733 588 6 036 031 

 
Z tabuľkového prehľadu skutočne dosiahnutých príjmov a skutočne čerpaných výdavkov 
v uplynulých rokoch je zrejmé, že mesto dosahovalo kladné saldo hospodárenia, v roku 2022 
je očakávané vyrovnané hospodárenie mesta. 
 
Rozpočet na rok 2023 bude po schválení Mestským zastupiteľstvom v Trnave záväzný a pre 
roky 2024 a 2025 bude orientačný. 
 
 
Rozpočet bežných príjmov 
 
Bežné príjmy pre rok 2023 sú rozpočtované vo výške 71 575 618 eur. Táto suma je vyššia 
o 907 979 eur ako je očakávaná skutočnosť ku koncu roka 2022. 
 
Prehľad rozpočtovaných bežných príjmov 

Bežné 
príjmy 

2020 2021 
2022 

schválený 
rozpočet 

2022 
očakávaná 
skutočnosť 

2023 
návrh 

rozpočtu 

2024 
prognóza 

2025 
prognóza 

vlastné 50 860 765 53 628 715 51 570 083 54 467 165 57 642 928 59 064 572 62 100 174 

cudzie 15 025 243 16 592 140 13 466 588 16 200 474 13 932 690 13 568 228 13 419 228 

Spolu 65 886 008 70 220 855 65 036 671 70 667 639 71 575 618 72 632 800 75 519 402 

 
Nasledovná tabuľka uvádza prehľad vybraných rozpočtovaných bežných príjmov za 
sledované obdobie. 
 
 
Prehľad vybraných rozpočtovaných bežných príjmov 

Bežné príjmy 
2020 

skutočnosť 
2021 

skutočnosť 

2022 
schválený 
rozpočet 

2022 
očakávaná 
skutočnosť 

2023 
návrh 

rozpočtu 

Miestne dane 11 465 484 12 100 489 11 227 599 11 253 883 11 229 599 

• daň z nehnuteľností 11 177 733 11 800 710 11 000 000 11 000 000 11 000 000 

• daň za užívanie verejného 
priestranstva 

48 355 69 183 25 100 51 384 27 100 

Poplatok za zber, prepravu 
a zneškodňovanie komunálneho 
odpadu 

3 617 133 3 827 023 3 700 000 3 700 000 4 019 000 

Úhrada za dočasné parkovanie 
motorového vozidla na 
vymedzenom území mesta 

469 908 963 772 900 000 1 400 000 2 000 000 

Poplatok za uloženie odpadu 842 475 1 065 714 1 260 000 1 260 000 1 260 000 
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Nájomné 2 073 502 1 681 104 2 007 000 1 785 374 1 609 745 

Podielové dane 26 501 334 27 465 772 26 560 000 28 954 621 31 400 000 

 
Najväčšiu časť bežných príjmov tvorí príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb zo 
štátneho rozpočtu, ktorý sa rozpočtuje vo výške 31 400 000 eur. Návrh rozpočtu je 
o 2 445 379 eur vyšší ako očakávaná skutočnosť za rok 2022 a zároveň znamená nárast 
o 18,22 % oproti schválenému rozpočtu 2022. Návrh rozpočtu vychádza z prognózy Výboru 
pre daňové prognózy zo septembra 2022. Ide o položku rozpočtu, ktorá tvorí cca 40 % príjmov 
mesta a výšku ktorej mesto nemá možnosť ovplyvniť. Rizikom môže byť nenaplnenie 
prognózy, aktualizácie zákonov s vplyvom na verejné financie, možné novely tzv. 
prorodinného balíčka či aktualizácie jeho vplyvov na rozpočet (môže sa meniť jeho pôvodná 
kvantifikácia).  
 
Miestne dane a poplatky sú na rok 2023 rozpočtované vo výške 11 229 599 eur, čo je 
o 2 000 eur viac ako bol schválený rozpočet pre rok 2022 a o 24 284 eur menej ako očakávaná 
skutočnosť roku 2022. Dôležitou skupinou daňových príjmov sú majetkové dane tvorené 
daňou z nehnuteľnosti vo výške 11 000 000 eur, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, zo stavieb, 
z bytov a nebytových priestorov. Ich úroveň sa oproti schválenému rozpočtu aj očakávanej 
skutočnosti roku 2022 nezvýšila. Očakáva sa však o 1 100 000 eur vyšší príjem z úhrady za 
parkovanie oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 a o 600 000 eur viac ako je očakávaná 
skutočnosť roku 2022. Poplatok za uloženie odpadu sa rozpočtuje vo výške 1 260 000 eur, čo 
je v rovnakej výške ako je očakávaná skutočnosť roku 2022. 
 
Dôležitú skupinu nedaňových príjmov vo výške 4 445 388 eur tvoria výnosy z vlastníctva 
a z prevodu vlastníctva majetku mesta. Návrh rozpočtu výnosov z majetku mesta je 
o 273 055 eur nižší oproti schválenému rozpočtu roku 2022 a  zároveň o 14,47 % nižší 
v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2022. Rozpočtovaný je nižší objem výnosu 
z nájomného a ostatné príjmy.   
 
Návrh rozpočtu mesta je zostavovaný v čase, keď od schválenia návrhu rozpočtu verejnej 
správy na roky 2023 a 2025 dňa 14.10.2022 došlo k viacerým aktualizáciám zákonov, ktoré 
majú vplyv na verejné financie. Je tiež možné, že na schôdzi parlamentu, ktorá v čase 
zostavovania tohto stanoviska prebieha, dôjde k prijatiu pozmeňovacích návrhov, ktoré napr. 
súčasná prognóza Výboru pre daňové prognózy neobsahuje a z ktorej vychádza náš návrh 
rozpočtu. 
Nielen návrh štátneho rozpočtu ale aj návrh rozpočtu mesta je tvorený v atmosfére vojnového 
konfliktu na Ukrajine a v čase energetickej krízy, ktoré majú vplyv na makroekonomický vývoj, 
fiškálny vývoj a teda na stav verejných financií. Ďalšou hrozbou, ktorá by sa dotkla aj rozpočtov 
samospráv je situácia s predpokladanou výškou hrubého dlhu za rok 2022, ktorá by prekročila 
najvyššie sankčné pásmo a ukončila by 5.5.2023 dvojročnú výnimku z uplatňovania sankcií 
tretieho, štvrtého a piateho sankčného pásma. Pre samosprávy by to znamenalo povinnosť 
schváliť iba vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet a nutnosť zostaviť rozpočet maximálne vo 
výške výdavkov predchádzajúceho rozpočtového roka. 
Toto sú skutočnosti, ktoré mesto nemá možnosť ovplyvniť, ale naopak, oni budú mať vplyv na 
rozpočet mesta. Z uvedeného je zrejmé, že proces zostavovania návrhu rozpočtu mesta bol 
realizovaný vo veľmi náročnom období a neistej atmosfére.  
 
Sú však aj položky, ktoré pri tvorbe návrhu rozpočtu mesto má možnosť ovplyvniť. Rizikom 
návrhu rozpočtu mesta môže byť položka príjmu z úhrady za dočasné parkovanie, kde 
prichádza k zmenám v systéme parkovania v meste a v tejto situácii môže byť zložité 
odhadnúť výšku príjmov, ktoré sú navrhnuté v oveľa vyššej sume ako bol schválený rozpočet 
na rok 2022 a tiež aj očakávaná skutočnosť roka 2022. Situáciou súvisiacou so zvyšovaním 
cien energií a narastajúcou infláciou môže byť ovplyvnená aj výška výnosov z majetku mesta.  
Z uvedených dôvodov odporúčam dôsledne sledovať v priebehu roka 2023 plnenie rozpočtu 
príjmov najmä v kritických položkách a následne podľa vývoja ich plnenia, ak bude potrebné, 
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prijať potrebné opatrenia a tiež nevyužiť možnosť, ktorú dáva novelizácia zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorá nadobudne účinnosť 15.12.2022. 
 
Rozpočet kapitálových príjmov 
 
Mesto v návrhu rozpočtu rozpočtuje kapitálové príjmy vo výške 16 570 169 eur, z toho vlastné 
príjmy vo výške 100 000 eur. Vlastné kapitálové príjmy predpokladajú očakávaný príjem na 
základe uzatvorených kúpnych zmlúv - doplatky kúpnych cien za predaj majetku 
zrealizovaného v predchádzajúcich rokoch (napr. pozemok na Ulici Rybníková). Návrh 
rozpočtu kapitálových príjmov indikuje snahu mesta objem svojho majetku skôr zachovávať, 
čo hodnotím ako pozitívum. 

V návrhu rozpočtu kapitálových príjmov sú rozpočtované kapitálové granty a transfery vo 
výške 16 470 160 eur, čo je 99,40 % podiel z celkových kapitálových príjmov. Ide najmä 
o očakávané príjmy: 

- Obnova Ružového parku v Trnave – MIRRI SR – PHSR (bude predmetom žiadosti 
o platbu predfinancovaním a po jej schválení bude ako grantový zdroj použitý na 
úhradu zvyšných oprávnených výdavkov projektu 

- Cyklotrasa úsek na uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa – MIRRI SR – PHSR (v septembri 
2022 bola predložená žiadosť o poskytnutie príspevku z Plánu obnovy a odolnosti) 

- Obnova námestia SNP – MIRRI SR (nenávratný finančný príspevok bol schválený 
v októbri 2022, grantový príjem bude plynúť v roku 2023 na základe žiadosti o platbu) 

- Revitalizácia sídliskového dvora Agátka v Trnave – MIRRI SR – PHSR (projekt je 
spolufinancovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020) 

- Moderné technológie II v meste Trnava (Inteligentný systém verejného osvetlenia) – 
MIRRI SR (žiadosť bola predložená v rámci výzvy v Operačnom programe Integrovaná 
infraštruktúra 2014-2020) 

- Moderné technológie II v meste Trnava (Monitorovanie bezpečnosti – kamerový 
systém) – MIRRI SR (žiadosť bola predložená v rámci výzvy v Operačnom programe 
Integrovaná infraštruktúra 2014-2020) 

 
Prehľad rozpočtovaných kapitálových príjmov 

Kapitálové 
príjmy 

2020 2021 
2022 

schválený 
rozpočet 

2022 
očakávaná 
skutočnosť 

2023 
návrh 

rozpočtu 

2024 
prognóza 

2025 
prognóza 

vlastné 526 523 122 715 100 000 576 950 100 000 100 000 100 000 

cudzie 2 005 233 1 524 371 8 583 154 15 110 530 16 470 169 0 0 

Spolu 2 531 756 1 647 086 8 683 154 15 687 480   16 570 169 100 000 100 000 

 
Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2023 je o 5,63 % vyšší v porovnaní s očakávanou 
skutočnosťou ku koncu roka 2022. Zároveň je však o 52,40 % vyšší ako schválený rozpočet 
na rok 2022. 
 
V rámci návrhu rozpočtu kapitálových príjmov upozorňujem na skutočnosť, že nie všetky 
žiadosti o platbu sú v čase spracovania tohto stanoviska schválené a nie všade prebehla 
kontrola verejného obstarávania, čo sa môže javiť ako riziko. 
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Rozpočet výdavkov 2023 
 
Výdavky v navrhovanom rozpočte sú rozdelené do programovej štruktúry. Jednotlivé 
programy obsahujú zámery a k podprogramom sú navrhnuté ciele a merateľné ukazovatele.  
Pri navrhovanom prebytkovom rozpočte na rok 2023 a predpokladaných celkových príjmoch 
vo výške 102 493 646 eur sa vytvára priestor na rozpočtovanie výdavkov vo výške 102 332 
367 eur (s prebytkom rozpočtu vo výške 161 279 eur). Najvyššie čerpanie sa očakáva 
v bežných výdavkoch v celkovej výške 68 115 508 eur, potom v kapitálových výdavkoch vo 
výške 32 006 193 eur a výdavkových finančných operáciách vo výške 2 210 666 eur. 
 
 
 
Prehľad návrhu rozpočtovaných výdavkov na roky 2023 až 2025 

Výdavky 
Rozpočet 

na rok 2023 
Podiel   

% 
Rozpočet 

na rok 2024 
Podiel   

% 
Rozpočet 

na rok 2025 
Podiel   

% 

Bežné výdavky 68 115 508 66,56 67 790 216 92,32 68 080 443 94,67 

Kapitálové výdavky 32 006 193 31,28 3 088 288 4,21 1 382 220 1,92 

Výdavkové finančné 
operácie 

2 210 666 2,16 2 547 450 3,47 2 448 486 3,41 

Výdavky spolu 102 332 367 100,00 73 425 954 100,00 71 911 149 100,00 

 

 

Daňové príjmy
49 %

Nedaňové príjmy
10%

Transfery na 
prenesený výkon 

štátnej správy
11 %

Kapitálové príjmy
16 %

Finančné operácie
14 %

PREHĽAD O ŠTRUKTÚRE ROZPOČTOVANÝCH PRÍJMOV NA ROK 2023
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Rozpočet bežných výdavkov  
 
Bežné výdavky sú v návrhu rozpočtu na rok 2023 rozpočtované vo výške 68 115 508 eur. Tieto 
výdavky budú použité na plánované aktivity vyplývajúce zo samosprávnych funkcií mesta a na 
prenesený výkon štátnej správy. 
 
Prehľad rozpočtovaných bežných výdavkov 

 2020 2021 
2022 

schválený 
rozpočet 

2022 
očakávaná 
skutočnosť 

2023 
návrh 

rozpočtu 

2024 
prognóza 

2025 
prognóza 

Bežné 
výdavky 

55 697 294 59 927 160 61 880 246 70 653 550 68 115 508 67 790 216 68 080 443 

 
Návrh rozpočtu počíta s bežnými výdavkami na rok 2023 nižšími o 3,59 % ako je očakávaná 
skutočnosť ku koncu roka 2022. Zároveň je  vyšší ako schválený  rozpočet na rok 2022 (rozdiel 
9,15 %).  
 
Porovnanie bežných výdavkov v návrhu rozpočtu na rok 2023 k očakávanej skutočnosti 
roka 2022 podľa jednotlivých programov rozpočtu 

 Program Názov programu 
2022            

očakávaná 
skutočnosť 

2023               
návrh 

rozpočtu 
Rozdiel  

% 
rozdiel 

1 Doprava 4 241 494 3 194 520 -1 046 974 -24,68 

2 Životné prostredie 2 508 789 1 794 747 -714 042 -28,46 

3 Odpadové hospodárstvo 5 134 234 5 315 400 181 166 3,53 

4 Bytová výstavba 28 495 28 495 0 0,00 

5 Verejné osvetlenie 1 876 200 1 871 480 -4 720 -0,25 

6 Uličný mobiliár 246 251 255 630 9 379 3,81 

7 Služby 2 212 812 1 519 230 -693 582 -31,34 

8 Sociálna starostlivosť 6 547 221 6 692 086 144 865 2,21 

Bežné výdavky
67 % 

Kapitálové výdavky
31 %

Výdavkové finančné 
operácie

2 %

PREHĽAD O ŠTRUKTÚRE ROZPOČTOVANÝCH VÝDAVKOV NA ROK 2023
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9 Školstvo a vzdelávací systém 28 399 223 28 911 098 511 875 1,80 

10 Mládež a šport 3 127 719 3 015 156 -112 563 -3,60 

11 Kultúra 1 041 946 1 049 616 7 670 0,74 

12 Vzťahy s verejnosťou 407 340 349 100 -58 240 -14,30 

13 Bezpečnostný servis 138 080 88 404 -49 676 -35,98 

14 Informačný a komunikačný systém 2 447 617 1 222 200 -1 225 417 -50,07 

15 Správa majetku a právny servis 1 708 628 1 848 879 140 251 8,21 

16 Ľudské zdroje 5 763 729 6 408 370 644 641 11,18 

17 Správa úradu a prevádzka budov 508 408 456 500 -51 908 -10,21 

18 Mestský grantový program 570 920 700 500 129 580 22,70 

19 Mestská polícia 2 456 868 2 583 986 127 118 5,17 

21 Administratíva 1 287 576 810 111 -477 465 -37,08 

  Spolu bežné výdavky 70 653 550 68 115 508 -2 538 042 -3,59 

 
Porovnaním bežných výdavkov v návrhu rozpočtu na rok 2023 k očakávanej skutočnosti roka 
2022 je navrhovaný nárast bežných výdavkov v programoch 3, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18 a 19 
v rozmedzí od 0,74 % do 11,18 %. 
 
V ostatných programoch sú bežné výdavky v návrhu rozpočtu na rok 2023 nižšie 
oproti očakávanej skutočnosti roka 2022 v rozmedzí od 0,25 % do 50,07 %. 

V program 20 boli v minulosti rozpočtované výdavky na správu nebytových priestorov v areáli 
priestorov TTIP – Trnava Industrial Park, ktoré prevzala Správa majetku mesta Trnava, p. o.  
a sú súčasťou rozpočtu tejto organizácie.  

Výdavková časť bežného rozpočtu je nastavená na úroveň vlastných zdrojov, je však potrebné 
poukázať aj na riziká návrhu rozpočtu, ktoré už boli vyššie spomenuté (napr. oblasť cien 
energií, tie sú pre mesto dôležité z hľadiska ich zabezpečenia pre svoje potreby a tiež 
v súvislosti s investíciami). Ale tiež nedosiahnutie vyššieho prebytku bežného rozpočtu – 
prebytok bežného rozpočtu je navrhovaný omnoho vyšší ako je očakávaná skutočnosť roku 
2022. 

 
Rozpočet kapitálových výdavkov  
Mesto v návrhu rozpočtu na rok 2023 rozpočtuje kapitálové výdavky vo výške 32 006 193 eur. 
Tieto výdavky budú použité na plánované investičné akcie mesta. 
 
Na financovanie kapitálových výdavkov v rozpočte na rok 2023 je okrem vlastných zdrojov 
navrhnuté aj použitie rezervného fondu vo výške 4 232 042 eur nasledovne: 
 

P.č. Investičné akcie 
Suma 
v eur 

1 Preferenčné jazdné pásy MAD na Hospodárskej ulici - projektová dokumentácia  100 000  

2 
Transformácia kruhových objazdov a svetelných križovatiek (City park, Zelenečská - 
Tamaškovičova, Suchovská)  

200 000  

3 Parkovací dom Na hlinách - projektová dokumentácia  155 000  

4 Cyklotrasa úsek na Uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa  185 991  

5 Obnova Štefánikovej ulice v Trnave - projektová dokumentácia  200 000  

6 Obytné súbory - Ulica gen. Goliána - projektová dokumentácia  227 000  

7 Humanizácia Spartakovská I. (za zimným štadiónom) - projektová dokumentácia  5 101  

8 Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 1  276 000  

9 Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Sládkovičovej po Študentskú ulicu - DVOR 4  269 000  

10 Kravský pasienok - Trnava sever - projektová dokumentácia  153 500  
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11 
Fotovoltika na zrekultivovanom telese skládky - štúdia uskutočniteľnosti/projektová 
dokumentácia  

50 000  

12 Pumptrack - Ludvika van Beethovena  400 000  

13 
Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná - Vybudovanie multifunkčnej 
zóny Trnava - Medziháj  

165 000  

14 Rekonštrukcia malometrážnych bytov na Clementisovej ul. (transfer pre SSS)  300 000  

15 Projekty v sociálnej oblasti  150 000  

16 
Rímskokatolícka cirkev – Trnavská arcidiecéza – finančná výpomoc na dofinancovanie 
dokončenia výstavby Centra pomoci človeku pri Sv. Helenke v Trnave  

300 000  

17 Rekonštrukcia objektu na Ulici Radlinského č. 1 - projektová dokumentácia  120 000  

18 Majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku  755 450  

19 Rekonštrukcia priestorov pre klientské centrum MsP  220 000  

 Spolu 4 232 042 

 
 
Prehľad rozpočtovaných kapitálových výdavkov 

 2020 2021 
2022 

schválený 
rozpočet 

2022 
očakávaná 
skutočnosť 

2023 
návrh 

rozpočtu 

2024 
prognóza 

2025 
prognóza 

Kapitálové 
výdavky 

8 281 457 11 662 700 20 180 058 38 130 958 32 006 193 3 088 288 1 382 220 

 
Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2023 je o 16,06 % nižší ako očakávaná 
skutočnosť ku koncu roka 2022. Zároveň je však o 58,60 % vyšší ako schválený  rozpočet na 
rok 2022. 
 
Z vývoja kapitálových výdavkov v sledovanom období zobrazenom vo vyššie uvedenej tabuľke 
je zrejmé, že rok 2022 aj navrhovaný rozpočet na rok 2023 sú v oblasti investícií kľúčové. 
Očakávaná skutočnosť ku koncu roku 2022 rovnako tak aj návrh výšky kapitálových výdavkov 
pre rok 2023 sú v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, a tiež aj s nasledujúcim 
strednodobým výhľadom na roky 2024 a 2025, značne vyššie. Indikuje to snahu mesta 
zabezpečiť rozvoj investičných aktivít. 

Výdavková časť kapitálového rozpočtu je v návrhu rozpočtu nastavená nad reálne zdroje 
v kapitálovom rozpočte, t. j. kapitálové príjmy. Preto návrh rozpočtu počíta s financovaním 
schodku kapitálového rozpočtu z prebytku bežného rozpočtu a z príjmových finančných 
operácií. Rizikom môže byť nenaplnenie kapitálových príjmov a nedosiahnutie prebytku 
bežného rozpočtu v navrhovanej výške. V návrhu rozpočtu sa na financovanie kapitálových 
výdavkov počíta s využitím prostriedkov rezervného fondu a bankového úveru. Počíta sa aj 
s využitím ďalších cudzích zdrojov – prostriedkami zo ŠR a z rozpočtu EÚ, ktoré budú účelovo 
určené na naplánované investičné rozvojové projekty.  
 
Finančné operácie 
 
Súčasťou návrhu rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody 
prostriedkov peňažných fondov mesta a ktorými sa realizujú návratné zdroje financovania 
a ich splácanie.  
 
Prehľad finančných operácií 

Finančné 
operácie 

2020 
skutočnosť 

2021  
skutočnosť 

2022 
schválený 
rozpočet 

2022 
očakávaná 
skutočnosť 

2023  
návrh 

rozpočtu 

2024 
návrh 

rozpočtu 

 
2025 
návrh 

rozpočtu 
 

príjmové 12 160 698 12 936 368 10 552 663 24 643 693 14 347 859 2 426 742 2 327 778 

výdavkové 2 861 844 2 612 258 2 212 184 2 139 304 2 210 666 2 547 450 2 448 486 
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Cez príjmové finančné operácie mesto plánuje zapojiť prostriedky z rezervného fondu vo 
výške 6 242 508 eur, z toho na úhradu splátok istín vo výške 2 010 466 eur a na financovanie 
kapitálových výdavkov vo výške 4 232 042 eur v nasledovnom členení: 
 

- preferenčné jazdné pásy MAD na Hospodárskej ulici – projektová dokumentácia  
– 100 000 eur 

- transformácia kruhových objazdov a svetelných križovatiek (City park, Zelenečská – 
Tamaškovičova, Suchovská) – 200 000 eur 

- parkovací dom Na hlinách – projektová dokumentácia – 155 000 eur 
- cyklotrasa úsek na uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa – 185 991 eur 
- obnova Štefánikovej ulice v Trnave – projektová dokumentácia – 200 000 eur 
- Obytné súbory – ulica gen. Goliana – projektová dokumentácia – 227 000 eur 
- humanizácia Spartakovská I. (za zimným štadioónom) – projektová dokumentácia – 

5 101 eur 
- Hospodárska – úprava vybraných dvorov – od Sládkovičovej po Študentskú ulicu – 

DVOR 1 – 276 000 eur 
- Hospodárska – úprava vybraných dvorov – od Sládkovičovej po Študentskú ulicu – 

DVOR 4 – 269 000 eur 
- Kravský pasienok – Trnava sever – projektová dokumentácia – 153 500 eur 
- fotovoltika na zrekultivovanom telese skládky – štúdia uskutočniteľnosti/projektová 

dokumentácia – 50 000 eur 
- Pumptrack – Ludvika van Beethovena – 400 000 eur 
- Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná – Vybudovanie 

multifunkčnej zóny Trnava – Medziháj – 165 000 eur 
- rekonštrukcia malometrážnych bytov na Clementisovej ul. (transfer pre SSS) – 300 000 

eur 
- projekty v sociálnej oblasti – 150 000 eur 
- Rímskokatolícka cirkev – Trnavská arcidiecéza – finančná výpomoc na dofinancovanie 

dokončenia výstavby Centra pomoci človeku pri Sv. Helenke v Trnave – 300 000 eur 
- rekonštrukcia objektu na ulici Radlinského č. 1 – projektová dokumentácia – 120 000 

eur 
- majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku – 755 450 eur 
- rekonštrukcia priestorov pre klientske centrum MsP – 220 000 eur 

 
 
Z fondu poplatku za rozvoj  je plánované zapojiť prostriedky vo výške 1 020 000 eur a z fondu 
opráv a údržby bytových budov vo výške 59 292 eur na výdavky, ktoré sú uvedené v návrhu 
rozpočtu v časti „Príjmové finančné operácie“ a tiež v samotnom texte uznesenia. 
Súčasťou návrhu rozpočtu príjmových finančných operácií sú tiež zostatky prostriedkov 
z predchádzajúcich rokov, zdroje z účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu skládky 
a čerpanie úveru zo schváleného úverového rámca na financovanie kapitálových výdavkov. 
 
Výdavkové finančné operácie sú na rok 2023 rozpočtované vo výške 2 210 666 eur. Návrh 
rozpočtu v tejto časti zohľadňuje najmä splátky istín úverov v zmysle uzatvorených úverových 
zmlúv.  
 
Programový rozpočet 
 
Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zaviedol od roku 2009 pre jednotlivé 
subjekty samosprávy povinnosť pripravovať svoje rozpočty ako programové. To znamenalo, 
že rozpočty územnej samosprávy už mali obsahovať údaje o zámeroch a cieľoch samospráv, 
čím by sa zvýšila ich informačná hodnota. Zároveň sa tak implementoval systém plánovania 
výdavkov v strednodobom časovom horizonte a možnosť porovnávať plány so skutočnosťou, 
vyhodnocovať v rozpočtoch ciele – výkonnosť samosprávy a monitorovať ich dosahovanie. 
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Programové rozpočtovanie je teda systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý 
kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi a očakávanými výstupmi 
a výsledkami, ktoré sú financované z rozpočtu samosprávy. 
 
Predložený návrh rozpočtu na roky 2023 – 2025 je zostavený ako programový, t. j. v rámci 
jednotlivých programov sú formulované zámery a ciele, sú vytvorené merateľné ukazovatele 
a výdavky sú alokované do programovej štruktúry. 
 
Vývoj výdavkov programového rozpočtu mesta Trnava za roky 2020 – 2025 vyjadrený 
v eurách je nasledovný: 
 
 

Číslo a názov programu 
2020 

skutočnosť 
2021 

skutočnosť 

2022 
schválený 
rozpočet 

2022  
očakávaná 
skutočnosť 

2023  
návrh 

rozpočtu 

2024 
návrh 

rozpočtu 

2025 
návrh 

rozpočtu 

1 Doprava 5 409 621 6 139 532 10 292 913 14 898 613 9 969 798 3 696 808 3 434 520 

2 Životné prostredie 2 508 214 2 537 853 8 700 721 11 001 876 12 369 737 1 606 719 1 506 719 

3 Odpadové hospodárstvo 4 659 824 5 852 741 5 449 340 8 997 369 6 059 138 5 315 400 5 315 400 

4 Bytová výstavba 28 276 28 415 28 415 28 495 28 495 28 495 28 495 

5 Verejné osvetlenie 915 318 1 013 571 1 109 500 1 937 450 4 650 285 1 865 000 1 865 000 

6 Uličný mobiliár 193 823 199 210 287 000 331 501 255 630 255 630 255 630 

7 Služby 1 475 777 1 971 025 1 556 170 2 380 889 1 519 230 1 508 300 1 508 300 

8 Sociálna starostlivosť 5 299 694 5 335 782 6 378 598 6 975 073 7 422 086 6 740 934 6 847 394 

9 Školstvo a vzdelávací systém 27 602 688 29 402 146 29 685 698 36 323 944 33 811 334 28 915 958 28 800 958 

10 Mládež a šport 2 594 850 3 286 990 3 014 425 6 073 101 3 835 156 3 328 976 3 328 976 

11 Kultúra 924 030 1 239 584 1 214 900 1 503 739 1 324 116 1 091 616 1 091 616 

12 Vzťahy s verejnosťou 227 393 293 749 346 600 428 920 351 100 332 100 327 100 

13 Bezpečnostný servis 288 930 406 765 146 980 138 080 98 404 85 404 85 404 

14 Informačný a kom. systém 876 157 1 061 513 1 585 100 2 447 617  1 222 200 1 034 200 1 042 200 

15 Správa majetku a práv. servis 2 515 473 3 479 711 2 884 482 3 852 208 2 797 329 3 981 257 3 083 724 

16 Ľudské zdroje 4 848 418 5 687 763 5 580 917 5 763 729 6 408 370 6 904 463 6 904 463 

17 Správa úradu a prevádzka budov 468 677 396 346 406 000 666 390 507 677 458 500 468 500 

18 Mestský grantový program 0 532 566 551 000 870 920 1 000 500 549 500 549 500 

19 Mestská polícia 1 997 406 2 150 690 2 177 832 2 877 018 5 681 005 2 608 070 2 596 590 

20 Priemyselný park 458 522 0 0 0 0 0 0 

21 Administratíva 685 660 573 908 663 713 1 287 576 810 111 571 174 422 174 

Spolu programy 63 978 751 71 589 860 82 060 304 108 784 508 100 121 701  70 878 504 69 462 663 

 
 
Úverová a splátková zaťaženosť mesta Trnava 
 
Pri používaní návratných zdrojov financovania mesto postupuje podľa § 17 zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Mesto môže vstupovať len do takých 
záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania, ktorých úhrada dlhodobo nenaruší 
vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch.  
 
V súlade s § 17 ods. 15 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy hlavný 
kontrolór sleduje počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu mesta.  
 
Mesto môže v súlade s § 17 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak: 
a) celková suma dlhu mesta neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 
rozpočtového roka a  
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 
25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených 
o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu 
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo 
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.  
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Do celkovej sumy dlhu mesta nie sú započítané záväzky z úveru poskytnutého zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania na obstaranie mestských nájomných bytov. 
 
Pri vypracovaní tohto stanoviska bola použitá očakávaná skutočnosť bežných príjmov roka 
2022 a návrh rozpočtu na rok 2023. Skutočné bežné príjmy roka 2022 budú známe až po 
schválení záverečného účtu za rok 2022 v mestskom zastupiteľstve. 
 
Pre výpočet úverovej a splátkovej zaťaženosti mesta Trnava pre rok 2023 boli použité údaje: 
- bežné príjmy roka 2022 – očakávaná skutočnosť   70 667 639 eur 
- vlastné bežné príjmy roka 2022 – očakávaná skutočnosť   54 467 165 eur 
- celková suma dlhu mesta k 31.12.2023  
           (bez úverov ŠFRB) – návrh rozpočtu     19 358 701 eur 
 
 
- záväzky z investičných dodávateľských úverov                    0 eur 
- ručiteľské záväzky mesta                       0 eur 
- suma splátok návratných zdrojov financovania v roku 2023  
           (vrátane úhrady výnosov) - návrh rozpočtu    2 130 977 eur 

 
1. Úverová zaťaženosť mesta Trnava v roku 2023 podľa návrhu rozpočtu: 

19 358 701 :   70 667 639  *  100  =  27,39 % 
 

Celková suma dlhu mesta v roku 2023 v zmysle návrhu rozpočtu na rok 2023 neprekročí 
60% očakávaných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 
 
Úverová rezerva v absolútnom vyjadrení pre rok 2023: 

o 60% z očakávaných bežných príjmov roka 2022    42 400 583 eur 
o celková suma dlhu mesta k 31.12.2023  

podľa návrhu rozpočtu        19 358 701 eur 
o úverová rezerva v absolútnom vyjadrení pre rok 2023    23 041 882 eur  

 
2. Splátková zaťaženosť mesta Trnava v roku 2023 podľa návrhu rozpočtu: 

2 130 977  :  54 467 165  *  100  =  3,91 % 

 
Suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov v zmysle návrhu 
rozpočtu na rok 2023 neprekročí 25% očakávaných bežných príjmov predchádzajúceho 
rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku 
mestu z cudzích zdrojov.  
 
Splátková rezerva v absolútnom vyjadrení pre rok 2023: 

o 25% z očakávaných vlastných bežných príjmov roka 2022 13 616 791 eur 
o suma splátok návratných zdrojov financovania v roku 2023 

(vrátane úhrady výnosov) podľa návrhu rozpočtu        2 130 977 eur 
o splátková rezerva v absolútnom vyjadrení pre rok 2023   11 485 814 eur. 

 
 
Z porovnania úverovej a splátkovej zaťaženosti mesta Trnava v roku 2023 v zmysle 
predloženého návrhu rozpočtu a očakávanej úverovej a splátkovej zaťaženosti v roku 2022 
vyplýva: 

 úverová zaťaženosť 2023   27,39% 
 úverová zaťaženosť 2022   22,94% 
 nárast úverovej zaťaženosti              +4,45% 

 
 splátková zaťaženosť 2023     3,91% 
 splátková zaťaženosť 2022     4,00%    
 pokles splátkovej zaťaženosti                         -0,09%. 
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Úverové a splátkové zaťaženie mesta Trnava v roku 2023 v zmysle návrhu rozpočtu mesta 
Trnava na roky 2023 – 2025 je v limitoch určených podľa § 17 ods. 6 písm. a) a b) zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  
 
 
 

Záver 

 
Predkladané stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu je zamerané najmä na 
posúdenie súladu návrhu rozpočtu so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a na identifikáciu prípadných rizík a rezerv plnenia rozpočtovaných príjmov 
a výdavkov.  
 
Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy ako viacročný rozpočet na roky 2023 – 2025 a tiež ako programový dokument, 
ktorý spĺňa základné princípy programového rozpočtovania. Bežný rozpočet je navrhnutý ako 
prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný 
z prebytku bežného rozpočtu a z príjmových finančných operácií. 
 
Návrh rozpočtu bol zverejnený zákonným spôsobom - na úradnej tabuli mesta a na webovom 
sídle mesta (www.trnava.sk) v zákonom stanovenej lehote v súlade s § 9 ods. 2 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Pozitíva návrhu rozpočtu rovnako aj jeho riziká sú uvedené v texte. Odporúčam dôrazne 
dodržiavať rozpočtovú rovnováhu nielen na úrovni mesta, ale aj ostatných subjektov 
zapojených do rozpočtového procesu a pri hrozbe neplnenia príjmov v plánovanej výške 
vykonať konsolidáciu výdavkov. 
 
Z preverenia zadĺženosti mesta je zrejmé, že v prípade nevyhnutnej potreby nie je vylúčená 
možnosť čerpania ďalších návratných zdrojov financovania. 
 
Po preverení náležitostí a obsahu návrhu viacročného programového rozpočtu na roky 2023 
– 2024 konštatujem, že je zostavený v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 
 

 

 
 

Ing. Monika Černayová 
hlavná kontrolórka mesta Trnava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.trnava.sk/

