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t. ZAI<LADNA CIIARAKTERISTIKA MESTA TR|ľAVY

L.ĺ'. Identifikačné údaje mesta
Názov: Mesto Tľnava
Sídlo: Hlavná I,9I7 7I Trnava
tČo: oolt:t t+
DIČ 2O2II75728
Štatutáľny orgrán mesta: JUDľ. Peter Bročka, LL.M.
Kontakty: +42133 3236 332

www.tmava.sk

1.2. Záklradná chaľakteľistika konsolidovaného celku
Konsolidovaný celok mesta Tľnavy zahŕňa 12 rozpoétoých organizácii, 5 príspevkoých organizácií,
5 obchodných spoločností. Metódou úplnej konsolidácie bolo konsolidovaných 19 účtovnýeh jednotiek

a 3 účtovné jednoý boli konsolidované metódou vlastného imania.

1.3. Geografické údaje
Geogľafická poloha mesta:
Severná zemepisná šírka: 48o22'
Východná zemepisná dizka: !7"36'
Nadmorská qýška: stred 147 m
Trnava Ieží v Podunajskej ĺižiĺe na Tľnavskej tabuli, ktorá patľí do Podunajskej pahorkatiny,
a tú na seveľozápade ohľaničujú Malé Karpaty. Mesto je vzdialené 50 km východne
od Bľatislavy. Blízko Tľnavy tečie najdlhšia slovenská rieka Váh s prítokmi Dudváh, Pamá
i Trnávka.

1.4. Uľbanistická štľuktúra
Tmava si počas svojho rcmoja až do súčasnosti zachovala charakteľ kompaktného bodového
mesta s pomeľne jednoznačne rozmiestnenými funkciami. ŤaŽiskom sídla je polyfunkčné
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centrum' ktoré vytvára histoľické jadro vymedzené hĺadbami na jeho qýchodnej a západnej
strane. Bezprostredne naň ĺadväzujtĺ ýrazne obytné uzemia s prevažne hromadnou bytovou
ýstavbou. obytné plochy sa nachádzajú i v severovýchodnej a juhozápadnej časti mesta.
Špecifické podmienky na bývanie poskytuje miestna časť Modranka s chaľakterom vidieckeho
osídlenia.
Mesto Trnava je sídlom okľesu Tľnava a od 1 .I2.200I aj sídlom Tľnavského samospľávneho
kraja.

Tľnavský samosprávny kĺaj s ľozlohou 4 146 k-' j. rozde\ený na 7 okľesov:
Dunajská Streda, Ga|anta, Hlohovec, Piešťany' Senica, Skalica a Trnava.
okĺes Tľnava s rozlohou 74I km2 tvorí 45 obcí: Biely Kostol, Bíňovce, Bohdanovce
nad Trnavou, Boleré.z, Borová, Brestovany, Bučany, Buková, Cífer, Dechtice, Dlhá, Dobrá
Voda, Dolná Krupá' Dolné Dubové, Dolné Lovčice, Dolné orešany, Horná Krupá, Homé
Dubové, Homé oľešany, Hľnčiarovce nad Paľnou' Jaslovské Bohunice, Kátlovce, Košolná,
Kĺižovany nad Dudváhom' Lošonec, Majcichov, Malženice, Naháč, opoj, Pavlice, Radošovce,
Ružindol, Slovenská Nová Ves, Smolenice, Suchá nad Parnou, Šelpice, Špačince, Šúrovce,
Trnava, Trstín, Vlčkovce, Vodeľady, Zav ar, Ze\eneč a Zv onéiĺ.
S mestom Tľnava susedia obce: Biely Kostol, Bohdanovce nad Trnavou, Bľestovany, Bučany,
Dolné Lovčice, Hľnčiaľovce nad Pamou, KľiŽovany nad Dudváhom, Malženice, Ružindol,
Š elpice, Špačince, Vlčkovce, Zav at, Ze\eneč a Zv ončín.
Mesto Trnava s rozlohou 7Í,5I<ff? tvoria 2katastrálĺewzemia; Tmava a Modraĺrlĺa.

Mesto Trnava sa člení na 6 mestských častí:
Tľnava_ stľed s ľozlohou 2kmz,Tľnava- západs rozlohou 20,6km2,Tľnava_ sever s rozlohou
22,5 kmz , Tľnava _ ýchod s rozlohou g,I kmz , Trnava - juh s rozlohou 9,6 kJTI2 a Modranka s
ľozlohou 7,7 knŕ.

Druhy pozemkov ĺauzemi mesta Tľnavy:
Pozemky patriace do zastavaného územia (intravilánu*) s celkovou rozlohou 17,l km2, tvoĺia
24 oÁ podiel z celkovej rozlohy mesta.
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Plochy iednotliwch druhov pozemkov
dľuh pozemku Výmeľa v m2 VÝvoi

orná pôda 48 285 8r7 J
vmlce 46 25r
záhrady t 633 617 J
ovocné sady r3r 747
tľvalé trávne porasý 39 310
lesné pozemky r7 560
vodné plochy 787 399 t
zastavané plochy a nádvoria Í6 647 309 t
ostatné plochy 3 948 925 J
Spolu: 7r 537 935

Zdroj : KatastróIny portál 3 1. l 2.202 l

Vyvoj zmien veľkosti plochy jednotliqých druhov pozemkov je poľovnávaný
spredchádzajucim sledovaným obdobím k 3I.Í2.2020. v poľovnaní s rokom 2001 nastali

''fuuaĺsi. 
7ÍTIeÍy v plochách: oľná pôda(-4,22 km2), zastavaneplochy a nádvoria (+2,67^km2),

osiatné plochy (+1J8 k ') u v ploche pozemkov začIeneĺých do intravilánu: +I,25 kJT?.
*intravilán = zastavaná alebo na zástavbu určená časť územia obce

1.5. Demogľafické údaje
Počet obyvateľov mesta Trnava k31.12.2021:62 788
Hustota obyvatel'ov na km2: 878
Zmeny počtu obyvateľov v roku 202I (k3I.12.):
Naľodených:722
Zomĺelých:836
Prisťahovaných: 959
odsťahovaných: I475
Celkový rozdiel: -630

Aktuálny vývoj celkového počtu obyvateľov
mesta Trnava

vodné p|ochy
1.100/.

záhĺady
2,28%

ostatné plochy
5,520/o

iné
0,33%

zastavané plochy
a nádvoria

23,27%

pôda
67 

'50o/o

Plochy druhov pozemkov v meste Trnava
k31-12.2421
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Počet obyvatelbv mesta Tľnava
podľa pohlavia k 3L.t2.2ozl

Počet obyvateľov mesta Trnava
podľa mestských častí k3t.t2.2o2L

6m0

5mo

4m0

3@0

2m0

1m0

l Muži

l Ženy

Veková štruktúra obyvateľov mesta Tľnava k31',L2.2o2I

5416
5163

4301

3552

2Ĺ34

1189

644

5106

190 457o
0

606rÝ*
oÚoóóÝ

A kt u á l ne de m o gr afi c lc,! údaj e (Zdr oj : e g ov. t rn av a. s k)

1.6. História mesta
Na kĺižovatke staqých obchodných ciest využívaých od praveku' pľi riečke Trnávka, bola
za|oženákupecká osada Tľnava. Prvá písomn ázmienkao nej pochá dzazroku I21l. Jeto listina
ostľihomského aľcibiskupa Jrána o donácii príjmov miestneho kostola ostrihomskej kapitule.
Trnava bola prv'ým mestom nauzemí dnešného Slovenska, ktoré dostalo ýsady slobodného
kľáľovského mesta. Udelil jej ich v ľoku 1238 uhorský kľáľ Belo IV. Privilégiom podriadil
mesto priamo korune a vymedzil mu také pľáva, ktoľé umožňovali ýchly ľozvoj mesta.
Pôvodné poľnohospodárske centrum sa začalo postupne meniť na centľum qýľoby' obchodu
a ľemesiel.
V 13. storočí si mesto vybudovalo mimoľiadne rozsiahle opevnenie na ploche takmer
60 hektárov. Konštrukciu opevnenia tvorili tehlové veŽe pospájané dľevozemnými valmi, ktoľé
boli neskôr nahĺadené muľovanou hľadbou.
Výsadné postavenie mesta upevňovali ďalší uhorskí kÍáli. o dôleŽitom postavení mesta svedčí
aj skutočnosť, že Tľnava bola miestom stľetávania kľáľov.
Yýznam Tmavy vzrástol najmä v 16. storočí, keď sa Sem pred blíŽiacim tureckým
nebezpečenstvom, v roku 1543, presťahovalo ostrihomské arcibiskupstvo s kapitulôu'

djiaa!ijÉ!jjj
BBB8RRBB83839

i*d
4a{e'4o6o6oÝs6o@NN@@óBBB

gi{!Ji
60604ráŤŤľŤŤ

oo6o6
HHNd

6

52% 4B%

4636

3543
3191

2537 24?!



v8g
@
TRNAVA

Bľatislava sa stala administratívnym centrom krajiny a Trnava prevzala úlohu kultúmeho
a náboŽenského centľa kľajiny.
Sedemnáste stoľočie sa pokladá na Slovensku za jedno z najhorších období slovenských dejín.
Charakterizujú ho stavovské povstania uhoľskej šľachty proti viedenskému dvoľu, ktoré sa
dotýkajú aj života Tľnavy. Je paĺadoxom, že pľáve v storočí vojen apožiarov sa stáva Tľnava
univeľzitným sídlom. V roku 1635 za|oži\ Peter Pazmái Trnavskú univeľzitu, najskôr len
s filozofickou a teologickou fakultou. Právnická fakulta bola otvorená v roku 1667 a lekárska
až v ľoku 1769. v 17. storočí boli postavené stavby, ktoré sú dnes národnou kultúľnou
pamiatkou. Staľé budovy dominikánskeho kláštoľa boli prestavané pre potľeby univerzity,
vystavali nové konvikty.
Do 18. storočia vstupovala Tľnava ako univerzitné mesto známe v celej Európe. Y roku 1777,
keď na pokyn Máľie Terézie presťahovali univeľzitu do Budína, túto stratu cítila nielen Tmava,
ale celé Slovensko.
V ľoku 1792 Anton Bernolák vytvoril v Trnave hlavný stánok Slovenského učeného
tovaĺišstva.
Budovu divadla si trnavskí mešťania postavili v roku l831. V júni 1846 bol daný do prevádzky
prý úsek konskej železníce v Uhorsku, trať z Bľatislavy do Tľnavy. V ľoku 1870 zača| v
Tľnave pôsobiť Spolok svätého Vojtecha, ktoý v období zákazu činnosti Matice slovenskej,
pomríhal udržíav ať národné povedomie.
Bohatá históľia mesta zarlechala ýtazne stopy - množstvo aľchitektonických pamiatok.
Prechádzka historickým centrom, ktoré tvorí mestskú pamiatkovú rezerváciu, poskytuje
možnosť zoznátmiť sa s pozoruhodným architektonickým súborom, ktory sa tu foľmoval
niekoľko storočí. Takmeľ pravidelný pôdorys centra mesta je lrymedzený mestským
opevnením. Návštevníci si môŽu prezrieť mestskú vežu, radĺicu, barokový komplex budov
Trnavskej univerzity a najmä známe trnavské kostoly, vďaka ktoým dostala Trnava prívlastok
Malý Rím.

1.7. Yýznamné osobnosti mesta
Anton Bernolák (l7 62-1813)
jazykovedec a kodifikátor prvého spisovného jazyka Slovákov. V Tľnave študoval a neskôr
v Tľnave pôsobil. od ľoku 1792vedíca osobnosť Slovenského učeného tovarišstva.

Feľko Urbrĺnek (1 859-1 934)
spisovateľ a dramatik. Majiteľ tlačiaľne v Trnave. Napísal viac ako 50 celovečerných hieľ
z malomestského a dedinského prostľedia. Bol tajomníkom Spolku sv. Vojtecha.

Ján Koniarek (1 878-1 952)
slovenský sochĺíĺ, ktory od roku 1924 Žil a tvoľil v Tľnave. Pre mesto vytvoľil Pomník padlých,
sochu gen. M' R. Štefánika a pomník Antona Bernoláka.

Ján Sambucus (1 53 1 -1 584)
humanista, filológ, lekáľ, histoľik a editor antických autoľov. Bol dvoľným historikom
Ferdinanda I. a jeho nástupcov. Trnavský rodák a priazĺivec mesta. Vo svojom diele
Emblemata venoval báseň rodnému mestu.

Jozef Herda (1 9 1 0- 1 985)
zápasník' člen Urusu Tľnava, SPT Karlín, Dunajplavby. Štaľtoval na oH 1936. Klasickým
štýlom v ľahkej vahe (do 66 kg) vybojoval strieboľnú medailu. Repľezentoval I24-I<rát.
Majstrom republiky bol 15-kľát.
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I ozef Ignác Bajza ( 1 75 5 - 1 83 6)
spisovateľ' autor pľvého slovenského románu René mládenca príhody a skúsenosti. V Tľnave
pôsobil v rokoch 1780-1783.

Juľaj Haulík (1 788-1 869)
záhľebský aľcibiskup' chorvátsky bán v Zábrebe, spoluzakladateľ Matice chorvátskej a Spolku
milovníkov reči a literatúry slovenskej. Trnavský rodák.

Mikuláš oláh (1493-1 568)
humanistický vzdelaĺec, ostrihomský aľcibiskup, uhoľský prímas so sídlom v Trnave, uhorský
kancelár, hontiansky župan, uhoľský miestodrŽiteľ. Zakladateľ humanistickej školy v Tľnave,
pre ktorú vydal štatút a osnovy. Usiloval sa pre ňu získať štatút univerzity.

Mikuláš Schneideľ-Trnavský (1 88 1 - 1 958)
hudobný skladateľ. V Trnave sa narodil atiežtužil a tvoril. Na poŽiadanie Spolku sv. Vojtecha
v Trnave zostavil Jednotný katolícky spevník, ktoý nemá v ľámci strednej Euľópy obdobu.
Zaradil doí 226 vlastných piesní. S jeho menom je spojená Medzinaĺodná spevácka súťaž,
ktoľá sa v Trnave uskutočňuje od ľoku 1972.

Peter Pázm án G 57 0 -I 637)
kardinál, politik. V roku 1635 založil v Tľnave Tľnavskú univerzitu. Bol mecénom mesta, s jeho
menom sa spája výstavba niektoých sakĺálnych a svetských stavieb v Trnave.

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

Zoltán Kodály (I 882 - I 9 67 )

ýznamný maďaľský hudobný skladateľ. V Tľnave študoval na gymnéaiu. Pľiateľ a spoluŽiak
Mikuláša Schneidera-Trnavského.

Ľudovít I. z Anjou (1326-1382)
uhorsko-poľský kľáľ, mecén mesta, ktoý sa zasľúžil' o jeho rozkvet. V Trnave vo svojej kúrii
aj zomľel I0.9.I382. Pochovaný je v Stoličnom Belehĺade (Szekesfehervár).

1.8. Pamiatky mesta
Bohatá história mesta zanechala dnešnej geneľácii duchovné posolstvo a dedičstvo. Historické
centrum bolo v ľoku 1987 vyhlásené za Mestskú pamiatkovú ľezerváciu.
Tľnava je známa predovšet(ým množstvom sakĺálnych pamiatok od gotických po barokové'
pre ktoré dostala pľívlastok Malý Rím. Medzi najhodnotnejšie sakĺálne pamiatky patrí prvý
ľanobarokoý kostol na Slovensku - Katedrála sv. Jána Kľstiteľa s bohatou výzdobou.
Skvostom inteľiéru je kolosálny celodrevený hlavný oltár z roku 1640, vysoký takmer 20 m
ašiľoký takmeľ 15 m. V ľoku 2003 ju pri svojej návšteve Slovenska navštívil Sv. otec Ján
Pavol II. Najstarším kostolom v Trnave je pôvodne románsky kostol sv. Mikuláša. Na jeho
základoch vyrástol gotický honosný chrám bazilikálneho typu. V 18. storočí bola na seveľnej
stľane kostola pristavená baľoková kaplnka Panny Márie Trnavskej. Vďaka milostivému obrazu
žehnajicej Panny Márie je Trnava známym pútnickým miestom. Neopakovateľné čaro majú
staĺobylé ulice s kláštornými komplexmi, meštianskymi domami a v neposlednom rade
s monumentálnym aľeálom budov Trnavskej univerzity. Mestské opevnenie, jedno
z najstarších na Slovensku, predstavuje veľmi hodnotnú stavebnú pamiatku svojho druhu
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apatrí k najýznamnejším foľtifikačným celkom v stredoeuľópskom priestore. Dominantou
námestia i celého mesta je renesančná mestská veŽa, z ochodze ktorej sa naskytuje
panoramatický vyhľad na mesto a turisticky prít'ažIivé okolie.

Mestská veža
Renesančná dominanta Trojičného námestia bola postavená v ľoku 1574 ako pozorovateľňa.
Má štvorcovy pôdorys' osem podIaži. ochodza je vo výške 29 m, celková vyška veže je 57 m.
Horné podlaŽie aĺárožiazdobí iluzívne kvádľovanie. Na vľchole baľokovej kupoly je pozlátená
socha Panny Márie _ Immaculaty. Hodinovy stľoj vo veži pochádza z roku 1729 a ovláda päť
cifeľníkov. Zvony z ľoku 1692 odbijajú štvľthodiny a celé hodiny. Na juŽnom priečelí sú jediné
zachované slnečné hodiny v meste.

Súsošie Naj svätej šej Tľoj ice
Impozantné barokové súsošie vytvoľil Ján Kĺištof Khien v ľoku 1695. Na rohoch štvorhĺanného
základu sú sochy: sv. Florián, sv. Agáta, sv. Fľantišek Xaveľský a sv' Anton Paduánsky. V
kamennom hrobe je Iežiaca socha sv. Rozáli e) rla vľchole 4 m vysokého stĺpa súsošie
Najsvätejšej Trojice koľunujúce Pannu Máľiu. Na kartušiach umiestnených upľostred stien
základu sú erby mesta Trnavy, Uhorského kĺáľovstva, biskupa Štefana Dolného a ľeliéf Panny
Máľie Immaculaty.

Mestské opevnenie
Jedno z mála zachovaých najstaľších tehlovych opevnení na Slovensku. Malo obdlžnikoý
tvar s ľozmeľmi 800 x 700 m. Vytvoľilo pľiestor pre mesto 56ha, čím sa Tľnava zaradilav 13.
stoľočí medzi najväčšie mestá v stľednej Európe. Múr opevnenia bol miestami až I0 m vysoký
al70 -230 cm široký s 35 štvoľpodIažnýmĺvežami. V opevnení boli štyľi brány, dve najužnej
a dve na seveľnej strane. okĺem týchto bľĺĺn boli dve malé bránky' tzv. foľtne pre peších vo
vychodnej a západnej časti opevnenia.

Katedrála sv. Jána Kľstiteľa
Pľvá ranobaroková stavba na Slovensku, patľí k najkrajším v Európe. Postavili ju talianski
architekti Pietro a Antonio Spazzovci. Tvoľila súčasť univeľzitn]ŕch budov. Skvostom inteľiéru
je pôvodný celodrevený hlavný oltár z roku 1640' vysoký 20,3 m a šiľoký 14'8 m. oltár je
bohato zlátený a polychĺomovaný' tvoria ho tri oltáľne obrazy, 27 sôch svätých Staĺého a
Nového zákona v nadŽivotnej veľkosti a viacero malých. Hlavným oltáľnym obrazomje Krst
Ježiša Kľista, na ktoý naďväzu}ú ďalšie scény zo života sv. Jána Kĺstiteľa v kaľtušiach na
klenbe kostola. Pod kostolom je krypta, v ktorej sú pochovaní členovia Spoločnosti Ježišovej a
rodina pa|atina Mikuláša Esterháziho. od ľoku 1977 je katedrálou Tľnavskej arcidiecezy.Y
roku 2003 ju navštívil Svätý otec Ján Pavol II.

Bazilikasv. Mikuláša
Je chaľakteristickou dominantou Trnavy, postavená v ľokoch I380-I42l. Gotická tľojloďová
baziIikas dvojvežoým pľiečelím a barokovými kaplnkami má vo svätyni osem vysokých okien
s kamennými kruŽbami a faľebnými vitrážami. Najstaľším oltárom je ranobaľokoý oltár
Všetkych sväých (1659). V baľokovej kaplnke Panny Mĺĺľie Tľnavskej je milostivy obtaz,
vďaka ktoľému je Trnava známym pútnickým miestom. V bočných kaplnkách sú vzácne
renesančné a barokové epitafy ostľihomských arcibiskupov. Na juhovychodnej stľane
pľesbytéria Baziliky sv. Mikuláša bol objavený ľománsky karner - kostnica, najstaľšia sakľálna
stavba Trnavy.
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Ďalšie vý znamne pamiatky sú:
Kostol sv. Anny _ uršulínsky
Kostol sv. Jozefa _ paulínsky
Kostol Nanebovzatie Panny Márie _ klariský
Kostol sv. Heleny
Evanj elický kostol a.v.
Kostol sv. Jakuba _ fľantiškánsky
Kostol Naj svätej šej Troj ice_ j ezuits\ý
Súsošie sv. Jozefa
Arcibiskupský palác
Teologická a Filozofická fakulta
Lekríľska fakulta
Semináľ sv. Vojtecha _ Adalbeľtínum
Generálny seminár _ Rubrorum
Maĺiánsky seminár _ Maľianum
Semináľ srr. Štefana _ Stefaneum
oláhov semináľ
Šľachtický konvikt
Kopplov kaštieľ
Dom hudby
Divadlo
Synagógy
Radnica
Západĺé kľídlo radnice

1.9. Symboly mesta
eľb mesta vlajka mesta pečať mesta

1 ;10.Stľuktúľa samosprávy
Mesto Tľnavaje samostatným sŕrmosprávnym územným celkom azdruh$e občanov, ktorí majú
na jeho ízemí trvalý pobyt. Je pľávnickou osobou, ktoľá v zmysle zákona 36911990 Zb.
o obecnom zĺiadení v zneĺĺ neskoľších pľedpisov uskutočňuje úkony súvisiace so správou
mesta, jeho majetku a uskutočňuj e záležitosti, ktoré ako jeho samospľávnu pôsobnosť upľavuje
osobitqý zákoĺ.
Samospľávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta orgánmi mesta, hlasovaním obyvateľov
mesta, verej ným zf'romaždením obyvateľov mesta.
organmi mesta Trnava v zmysle citovaného zákona sú: mestské zastupiteľstvo a primátor
mesta.
Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta vo volebnom období 2018 - 2022 zložený
z3I poslancov zvolených v pľiamych voľbách obyvateľmi obce. orgánmi mestského
zastupitel'stva sú: Mestská ľada mesta Tľnavy a komisie mestského zastupiteľstva.
Mestské zastupiteľstvo mesta Tľnavy zriadilo aj poriadkoý útvaľ Mestskú políciu mesta
Tmavy a Mestský hasičský zbor mesta Tľnavy.
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Pľimátor mesta je pľedstaviteľom mesta a jeho najvyšším vykonným oľgánom, Funkcia
pľimátoľa je verejnou funkciou. Funkčné obdobie pľimátoľa sa skončí zložeĺim sľubu
novozvoleného pľimátoľa.

Primátoľa zastupuje zástupcaprimátoľa v ľozsahu určenom pľimátorom v písomnom poverení.
Zástupcu primátora poveľí pľimátor zastupovaním do 60 dní odzloženia sľubu pľimátora; ak
tak neuľobí,zástupcuprimátoľa zvolí mestské zastupiteľstvo. Zástupcaprimátoľa môže byť len
poslanec. Primátoľ môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov primátora, pľičom uľčí ich
poradie. Vo volebnom období 2018 - 2022 určil primátoľ dvoch zástupcov pľimátoľa.

Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva.
Zároveí plní funkciu poradného orgiĺnu pľimátora. Tvorí ju najviac jedna tľetina poslancov
mestského zastupiteľstva, pričom v jej zložení sa prihliada na zastúpenie politických stľán
v mestskom zastupiteľstve.

Začleĺov Mestskej rady mesta Trnavy pre volebné obdobie 2018 _ 2022boIi zvolení poslanci:
o Mgr. Tibor Pekaľčík
. Ing. Peter Šujan
. Juraj Fuzák
. Ing.Juraj Novota
o Bc. Marcel Kĺajčo
o Mgľ. Marek Neštický
o Emanuel Gronský
o PhDr. EvaNemčovská, PhD.
o Juľaj Šaľmíľ
o MUDľ. Štefan Kľištofík, MPH.

Komisie sú zľiaďované v zmysle $ 15 zákona 36911990 Zb. o obecnom zsiadeni v znení
neskorších predpisov mestským zastupiteľstvom ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a
kontľolné oľgĺĺny. Sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených
mestským zastupiteľstvom. Čo do počtu sú zriaďované diferencovane' v závislosti od počtu
poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb.

Vo volebnom období 2018 - 2022boli ustanovené stále komisie:
o Finančná komisia
o Komisia kultúry
o Komisiamládeže a špoľtu
o Komisia sociálnych vecí azdtavia
o Komisia bytová
o Komisia stavebná, územného plĺánovania a dopravy
o Komisia školstva avzdelávania
o Komisia Životného prostredia a príľodných hodnôt
o Majetková komisia
o Komisia na riešenie mandátov a sťažností
o Komisia na ochĺanu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií
o Komisia na udeľovanie ocenení mesta Tmavy
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Výboľy mestských častí zľiaďuje mesto v zmysle $23 zákona SNR č.36911990 Zb. o obecnom
zĺíadeniv mestských častiach s vlastým uzemímrryboľy mestských častí (VMČ). VMČ tvoľia
všetci poslanci zvolení v príslušnom volebnom obvode a členovia ztadov občanov s trvalým
pobytom v pľíslušnom volebnom obvode' Na čele qýboru mestskej časti je predseda. Predsedu
ýboru mestskej časti zvolia členovia ýboru mestskej časti na svojom pÍvom zasadnutí.

Mestský úrad je ýkonným oľgánom mestského zastupiteľstva a primátoľa. Je zIožený
zo zamestnancov mesta a zabezpečuje orgaĺizačĺé a administratívne veci mestského
zastupiteľstva, pľimátoľa, ako aj oľgánov zĺiadeĺýchmestským zastupiteľstvom. Mestský urad
viedla pľednostka Ing. Katarína Koncošová a po nástupe na mateľskú dovolenku ju zastupoval
pľednosta JUDr. Igoľ Kĺšiak.
oľganizačná štruktúra Mestského úradu v Trnave bola v roku 202I upľavená rozhodnutím
o organizačnej zmeÍLe zo día 24.3.202I s účinnosťou od 1 .5.202I. odboľ komunálnych
a cintorínskych služieb bol premenovaný na odbor komunálnych služieb, zľušený bol Úsek
cintorínskych služieb - referát správy a prevádzky pohľebísk a cintoľínov. Referát zdravé mesto
bol presunutý z odboru sociálneho pod Kancelĺĺľiu pľednostu Úsek komunikácie
a maľketingu.

Na 4. mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy ďŤn 8.4.2021 bolo
prijaté uznesenie MZ č. 6081202I k organizačno-procesným zmeniím na úľovni Mesta Tľnavy
a mestom riadených organizácĺí, ktoým bol zmenený pôvodný rĺázov príspevkovej orgaĺizácie
,,Správa kultúmych a špoľto'qých zaĺiadení mesta Trnavď' na noqf názov ,,Mestské sluŽby
mesta TrÍLava", Pod organizáciu bol presunuý Úsek cintoľínskych služieb - referát spľavy
a pr ev ádzky pohľebísk a cintorínov.
Uznesením MZ é.6091202I bola zriadená príspevková organizácia s nánlom ,,Zúi v Trnave _
Mestské kultúľne stredisko".

Volebné obdobie 2018 _2022

Pľimátor mesta Tľnavy Prvá zástupkyňa pľimátora Druhý zástupcaprimátora

JUDr. Peteľ Bročka, LL.M. PhDr. Eva Nemčovská, PhD. Mgľ. Tibor Pekarčík

Do kompetencie prvej zástupkyne primátoľa PhDľ. Evy Nemčovskej, PhD. patrí činnosť
sociálneho odboru a odboru školstva, mládeže a špoľtu v oblasti školstva. Druhým zástupcom
pľimátora je Mgľ. Tiboľ Pekaľčík, do ktorého pôsobnosti patľí činnosť odboru ekonomického,
odboru dopľavy' odboru komunálnych a cintorínskych sluŽieb a odboru právneho a
maj etko vého v o b lasti maj etko ých záIežito sti.

*
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Poslanci Mestského zastupiteľstva Mesta Tľnavy vo volebnom období 2018 _2022

Volebný obvod č. 1: Tľnava _ stred (Staľé mesto, Špíglsál)

il

Volebný obvod č. 2: Tľnava - západ (Prednádľažie)

PhDr. Katarína Ďurková, PhD' MgŤ' Marek Neštický Ladislav leňo

*'il,tl
ln8. vladimĺr ÍkhaÍdt Jurai Fu.ák

Volebný obvod č. 4: Trnava -

-

,l'
lnt. Dušan zaťto

lng. JuEi Novota Bc. Maľel Kľajčo

:,".

ľ

a;
til j

RNDr. GabÍlela cabanová M8r' Tlbor Pekarčĺk M8r. MartIn UhlÍk MtÍ. Matei Lančarlč ln8' Peteršujan lng. Andľei tarkaš

Volebný obvod č.3: Trnava _ seveľ (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)

{

Emanuel GronskÝ MuD.. Braniilav KÍamáÍ MuDÍ. št€'an KÍištoÍĺk, MPH lnt. Richa'd sládek M8r. Bc. EduaÍd Guniš

Hlboká,

ĺ.

a
!>

.aat..
\a'

ŕ

/

tY

PhDŕ. EE Nemčoviká, Pho. Phor. Mgr. ťublc. M8r. ondŕei M8ŕ. ln8. Maýláí Galb.vý Mgí. ťuboš KolláÍ
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Volebný obvod č. 5 Trnava -juh (tinčianska, Tulipán)

.\lgľ. Rĺltls|ĺYlltľáz :ltgľ. Tĺthla \'aYľo\d ltgľ. staĺblaÝHľ|c

Vo|ebný obvod č. 6 Trnava - Modranka

Ju]ái šamĺÍ

ÁdaD Peclaľ llgľ' llágd'lé!a Ellášo1d

i
a

:.

1.11.Partneľské mestá
Program spolupráce mesta Trnavy s paľtneľskými mestaml v zahranĺčí na záklaďe solidaĺity
arovnopľávneho postavenia existuje už dve desaťročia a je vhodným prostriedkom
ĺa zbližovanie medzi občanmi a na posilnenie pocitu prináležitosti k euľópskemu spoločenstvu.
Paľtnerskó vďa\ mesta Trnavy s mestami v zahraĺiči sa rozvíjajú na zéklade podpísaných
zmlrty o vzájomnej partnerskej spolupráci.
Spolupľáca mesta existuje i na multilaterálnom zéklaďe v rámci partnerstva v Kooperačnej sieti
euľópskych miest strednej veľkosti so sídlom v St. Pôltene (Rakúsko) a Centľope _
Stredoeurópskeho regiónu so sídlom vo Viedni a Bľatislave.

r Balakovo (Rusko)
! Bŕeclav (Česká ľepublika)
! l Casale Monfeľrato (Taliansko)
..t Chaĺkov (Ukĺajina)
L Chomutov (Česká republika)
L Novo mesto (Slovinsko)
r Sangeľhausen (Nemecko)
3 Szombathely (Maďaľsko)
7 Y ar aždín (Chorvátsko)

-Zabrze (Poľsko)

1.t2. Škol.tuo a vzdelávanie
Mesto Trnava nadväzuje na tradíciu mesta vzdelanosti súvisiacu so založeĺím Tľnavskej
univeľzity v ľoku 1635. V systéme celoživotného vzdelávania je zapojený celý komplex
verejných, súkromných a ciľkevných školských inŠtitúcii a zariadení od materských škôl
aŽ po univerzity, vr,átane centier voľného času, mládeŽníckych organizácii a občianskych
zďružeĺí, ktoľé vyplňajú voľný čas detí amládeže.
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Na území mesta pôsobia nasledovné veľejné školy:
9 zái<|adných škôl s materskými školami (súčast'ou subjektov je 14 materských škôl)

. Zókladná škola s materskou škoĺou,

. Základná škola s mateľskou školou,

. Zĺikladná škola s materskou škoĺou,

. Základná škola s materskou škoĺou,

. Základná škola s mateľskou školou,

. Zókladnó škola s mateľskou školou,

. Základná škola s mateľskou školou,
15, Trnava

. Základná škola s mateľskou školou,

. Základnd škola s materskou školou,

Ulica Andreja Kubinu 34, Trnava
Ulica Atómová ], Trnava
Ulica Jóna Bottu 27, Tľnava
Ulica Max,ima Gorkeho 21, Trnava
Ulica lvana Krasku 29, Trnava
Ulica Korneĺa Mahra ] l, Trnava
Ulic a Nóme stie Slovenského učeného t ov ariš sty a

Ulica Spartakovská 5, Trnava
Ulica Vančurova 38, Tľnava

2 základné umelecké školy
. Základná umelecká škola, Ulica Mozartova l0, Trnava
. Základná umelecká škota M. Sch. Tľnavského, Štefanikova 2, Tľnava

1 centrum volhého času
o Centrum voľného času, V.jame 3, Tľnava

4 mateľské školy bez právnej subjektivity
. Materska škola Hodžova 40, Trnava
. Materska škola T. Tekela ], Trnava
. Mateľská škola Vajanského 3, Trnava
. Materska škoĺa V jame 27, Tľnava

Na území mesta pôsobia nasledovné neveľejné školy:
a) súkľomné:
l' zái<ladná škola s mateľskou školou

. Súlcromná základná škola s mateľskou školou, Limbova 3, Trnava

. Súlcromná základná škola, Zavarskó 9, Tľnava

3 základné umelecké školy
. Súlcromná základná umelecká škola, Zámočnícka 36/1, Trnava
. Súlcromná základná umeĺecká škola pľi štúdiu baletu Dušana Nebylu, Kalinčiakova

291 l/47, Trnava
. Súlĺľomná základná umelecká škola, Ružindolská 3, Tľnava

3 mateľské školy
. Materská škota KUZELNÁ Šĺ<ôĺr'q S.r.o., Markovičova 2300/40, Trnava
. Súlcromná materská škola AKo U MAMY, Markovičova ]/A, Trnava
. Súlcromná mateľská škola Meduška, Dedinskn 27, Trnava - Modranka

2 centrá špeciálno-pedagogického poľadenstva
o Súĺcromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Sladovnícka 22, Tľnava
o Súĺcromné centrum špeciáIno-pedagogického poradenstva - Centrum detskej ľeči,

Nómestie Jozefa Herdu l, Trnava

1 centľum pedagogicko-psychologického poradenstva a pľevencie

15
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Sĺadovnícka 22, Trnava

b) ciľkevné:
1zál<ladná škola s materskou školou

o Ciľkevná základnó škola s mateľskou školou A. Merici, Halenárska 45, Tľnava

1 mateľská škola
o Cirkevná materská škola sv. Alžbeý, Ustianska 434/3, Trnava

1zátklLadná škola
o Základná škola Narnia, Mozartova l0, Trnava

Materské školy
Všetky mateľské školy sa v zmysle nového školského zákona riadia štátnym vzďe\ávacim
pľogramom, ktory je najvyšším kurikulárnym dokumentom. Škokke vzde!étvacie progľamy si
každáMŠ pľispôsobuj e svoj im potrebám.
Mateľské školy pokľačujú a rozvíjajú súčasné zameĺanie MŠ v oblastiach:

. podpory zdravia a zdravého Životného štýlu,
o pľev€ĺCie obezity,
. environmentálnej výchovy,
. ľudoÚch tradícií,
. podpory estetického cítenia,
. odstľaňovaniapohybovej negramotnosti detí,
. tvorivej dramatiky,
. podpory nadpriemerne nadaných detí,
. jazykového vzďe|ávania, a pod.

Cieľom materských škôl je dosiahnuť priazniví sociálnu, emocionálnu a kognitívnu uľoveň
detí pľed vstupom do základnej školy priľodzenou foľmou hry azažitkovým učením.

V Tľnave je okľem verejných škôl aj cirkevná škola zametaná ĺa kľesťansko-humanistický
pľístup uplatňovaný prostľedníctvom Pľeventívneho qýchovného systému, ktoľého hlavnými
prvkami sú ľozum, láskavosť a viera. Súkĺomné materské školy sú Zamerane na individuálny
prístup k deťom a výchow v dvojjazyčnom pľostľedí.

Zá.kladné školy
Základná škola podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajic zo zásadhumanizmu, ľovnakého
zaobchádzania, toleľancie, demokľacie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mĺavnej,
etickej, estetickej, pľacovnej a telesnej. Poskytuje Žiakovi záklaďne pozĺatky, zľučnosti a
schopnosti v oblasti jazykovej, pľírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej,
zdtavotĺej, dopľavnej a ďalšie poznatky a zľučnosti potľebné na jeho oľientáciu v živote a
spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávaĺie. Základná škola zabezpečuje deväťľočnú
povinnú školskú dochádzku v dvoch stupňoch, v ktoých sa vzdelávaĺie realizuje
samostatnými, na seba nadväzujúcimi vzdelávacími pľogramami (Švľ;. Prqý stupeň základnej
školy tvorí spravidla prvý ú štvrQi ročník. Druhý stupeň tvoľí piaty ú deviaty ročník.

Smeľovanie azameranie základných škôl mesta Trnavy
Mesto Tľnava je charakteristické prudkým ľozvojom priemyslu, hlavne automobilového
a následným rozvojom všetkých sluŽieb. Uplatnenie na tľhu pľáce tu nájdu najmä absolventi
škôl s technickým zameruním' počítačovo gramotní, jazykovo zdatni. Preto musia byť

a
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v školskom vzde|ávacom programe 1Švľ; vo vyššej miere zastúpené prírodovedné predmety,
infoľmačné technológie, cudzie jazyky a environmentálna ýchova. Uvedené priority majú
všetky školy vo svojich Švp. zraoveň však zabezpečujú aj pľedpoklady na všestranný
harmonický ľozvoj dieťaťa, rczvíjaji telesnú výchovu, nepovinné predmety a záujmové
WÚžky, a podporujú vnímavost'Žiakov k umeleckým' hudobnýmavýtvamým hodnotám.
ZálkJLadné um elecké školy
Zák|adne umelecké školy zabezpečujú umeleckú ýchovu a vzdelávanie prevaŽne žiakom
základných škôl. Základné umelecké školy poskytujú aj štúdium pre deti vo veku pred plnením
povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých. Základné umelecké školy
pľipravujú na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stľedných školách
a v konzeľvatoriách, pľipravujú aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo
umeleckým zaneraním. Y základných umeleckých školách sú zriadené hudobné, výtvaľné,
tanečné a liteľáľno-dľamatické odbory.

Centrum vol'ného času
Centrum volhého času zabezpečuje záujmovú a ľekľeačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb
do veku 30 ľokov v ich voľnom čase počas celého ľoka. Centrum voľného času usmerňuje
rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na ľozvíjanie
a zdokonaľovanie ich pľaktických zľučností, podiel'a sa na formovaní návykov uŽitočného
využívarlia ich voľného času azabezpečuje podľapotrieb suťaže detízákladných a stľedných
škô1.

Gymnáziá, stredné školy a stľedné odborné školy
Sedemdesiattisícové kľajské mesto Trnava disponuje dobrou vedomostnou skladbou
absolventov stredných a vysokých škôl a vytvára dobré predpoklady ďalšieho ronĺoja Tmavy
a jej regiónu v oblasti priemyslu, sluŽieb, zdtavotníctva, potľavinárstva, školstva a iných
odvetví. od 1. septembra 2008 na základe Metodického usmeľnenia MŠ č. 9/2008-RI
z 18. augusta 2008 k vykonaniu zákona č, 24512008 Z. z. o ýchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o Zĺnene a doplnení niektoých zákonov došlo k zmene názvov stľedných odboľných
učilíšť na stredné odborné školy.

Vysoké školy
Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univeľzity so sídlom v Tľnave
Mateľiálovotechnologická fakulta bola niadená naľiadením vlády s účinnosťou od 1.1.1986
pod pôvodnýmnázvom Strojaľskotechnologická fakulta so sídlom v Tľnave. Jej história je však
omnoho staršia atvko súvisí s činnosťou technologických smeľov stľojaĺskej výroby' ktoých
zák|ady boli položené už v roku 1942 založením Ústavu mechanickej technológie na bývalom
odbore strojného a elektrotechnického inŽinieľstva. Ďalej sa rozvíjali na Stľojníckej fakulte
Slovenskej vysokej školy technickej, v súčasnosti Slovenskej technickej univerzite. Koncom
sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov sa rozčleňujú študijné odbory Strojníckej
fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bľatislave na konštrukčné a ostatné, medzi ktoré
patrili strojáľska technológia, mateľiálové inŽinieľstvo, ekonomika a riadenie strojárskych
qýľob, automatizované systémy riadenia výrobných systémov' ýľobné systémy
s priemyselnými robotmi a manipulátormĺ. Z týchto študijných odboľov sa v ľoku 1986
vytvoľila Stľojáľskotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. Spoločenské zmeny arozvoj
fakulty vyvolal nové potľeby a pľed fakultu postavil poŽiadavku zmeniť jej orientáciu
na technologickú fakultu na širšej béae. V roku I99I sa mení názov fakulty
na Mateľiálovotechnologickú fakultu Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Tmave.
Fakulta sa zamerala na výchovu absolventa univeľzitného typu pre širokú oblasť pľiemyselnej'
hlavne stľojárskej 1ýroby. Menia sa jej študijné odbory a s nimi pracoviská a katedry fakulty
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tak, aby bola zabezpečená univerzálnosť vzdelania a široká uplatniteľnosť absolventov v pľaxi.
Zýšený dôraz sa kladie na ich adaptabilnost'a opeľatívnosť, aby sa zýšilo ich individuálne a
spoločenské uplatnenie v pľostredí trhovej ekonomiky. Fakulta sa stáva skladbou študijných
odboľov azametarlíjedinou svojho dľuhu na Slovensku. V roku 2008 sa fakulta stala nositeľom
ceny ocenený finalista Národnej ceny SR zakvalitu 2008 vkategóľii orgaĺizácie veľejného
sektora.

Tľnavská univerzita
Historická Trnavská univerzita (TU) je jedna z najstaĺších univerzít na Slovensku. Trnavská
unĺverzita bola založená v roku 1635 kaľdinálom Petľom Pázmaňom. Mala 4 fakulty:
teologickú, umenia, pľávnickú a lekáľsku. Univerzita sa stala zslámou aj vďaka hvezdámi
zriadenej Maximilianom Hellom, univerzitnej knižnici, záhtadám a divadlu. Existovala 142
ľokov. V roku 1777 MáriaTerezia presťahovala Tmavskú univerzitu do Budína. Prešlo 215
rokov, kým bol v roku 1992 pľedložený Slovenskej národnej rade návrh na znovuobnovenie
Trnavskej univerzity. Zriaďeĺá bola zákonom č. I9I|I992 Zb. s účinnosťou oď I. jilna 1992
azačínaIa s dvomi fakultami _ s Fakultou humanistiky a Pedagogickou fakultou. V ľoku 1994
pribudla ako tľetia Fakulta ošetrovateľstva a sociálnej pľáce a o ľok neskôr bol k Tľnavskej
univerzite pľičlenený Teologický inštitút sv. Alojza Slovenskej pľovincie Spoločnosti JeŽišovej
ako Teologická fakulta. Hneď v nasledujúcom roku 1. októbľa 1998 bola ustanovená Právnická
fakulta Tľnavskej univeľzity. Tľnavská univerzita sa hlási k pľincípom Veľkej Charty
euľópskych univerzít, ktoré obhajujú úplnú nezávislosť univerzít od politickej a ekonomickej
moci, ich slobodu uskutočňovať výskum a vyučovať. Trnavská univeľzita obhajuje kľesťanské
princípy, chce chĺániť moľálne a duchovné hodnoty, vychovávať v duchu ekumenizmu,
spolupľacovať s univerzitami, výchovnými a vedec(ými ústavmi v Slovenskej ľepublike
av zahraničí.
Trnavská univeľzita mápäť fakúlt:

. Filozofická fakulta

. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

. Právnická fakulta

. Teologická fakulta - má sídlo v Bratislave

. Pedagogická fakulta

Univeľzita sv. Cyrila a Metoda
Poslaním UCM v Trnave je v duchu kresťanských a národných ideálov a v súlade
s demokľatickými zásadami vychovávať kvalifikovaných odboľníkov' ktorí budú schopní
úspešne rozvíjať slovenskú kultúru, vedu a vzdelanosť v kontexte euľópskeho a svetového
kultúľneho dedičstva. Univeľzita sv. Cyrila a Metoda si kladie zacieľ byť modemou výchovno-
vzdelávacou inštitúciou formujúcou zdravé sebavedomie' tvoľivé a nezávislé myslenie.
Študentovi poskytuje dostatok priestoru na ľozvíjanie, uchovávanie a šírenie poznania
prostľedníctvom študijnej' ýskumnej a ďalšej tvoľivej práce vo filozofickej a umeleckej sfére,
v mediálnej praxi, ako aj v oblastiach prírodovedných, matematických, biotechnologických,
psychologických' pedagogických, histoľických a jazykoých disciplín. otvára moŽnosti
zapájať sa do verejného života a spoluvytvárať občiansku spoločnosť. Prioľitou univeľzity
je vzdelávanie v duchu hodnôt demokĺacie, humanizmu a tolerancie.
Univerzita sv. Cyľila a Metoda má štyri fakulty a 1 inštitút:

. Fakulta príľodných vied

. Fakulta masmediálnej komunikácie

. Filozofická fakulta

. Fakulta sociálnych vied

. Inštitút szioterapie, balneológie a liečebnej ľehabilitácie _ Piešťany
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1.13. Sociálne služby
Mesto Trnava je zapísané v Registri poskytovateľov sociálnych služieb v Tľnavskom kraji
v zmysle zákona č. 44812008 z. z. o sociálnych službách ako poskytovateľ nasledovných
druhov sociálnych sluŽieb:

. zaľiadenie opatľovateľskej služby,

. opatľovateľská služba,

. denné centrápre senioľov,

. jedáleň,

. nocľahĺĺľeň,

. zariadeĺie pľe seniorov'
Mesto Tľnava zabezpečuje časť sociálnych služieb prostľedníctvom príspevkovej organtzácíe

- Strediska sociálnej staľostlivosti na Ulici Vl. Clementisa 51 v Trnave. Podľa zĺiaďovacej
listiny Strediska sociálnej starostlivosti zabezpečuje v zmysle zélkona č. 44812008 Z. z.

o sociálnych službách pobytovú sociálnu službu v zariadeĺiach opatrovateľskej služby,
opatľovateľskú službu, zĺiaďuje denné centrá, poskytuje sociálnu službu v nocľahárni a
v jedálňach, zátoveťĺ vykonáva pomoc pri zabezpečovaní opatrovníckych práv a povinností.

Ďalším subjektom v zĺiaďovateľskej pôsobnosti Mesta Tľnavy je ľozpočtová organizácia _

Zariadenie pľe senioľov v Trnave na Ulici T. Vansovej 5, ktoré poskytuje pobytovú sluŽbu
v zmysle zákonač.44812008 Z. z. o sociálnych sluŽbách. Y zaríadeĺí pre senioľov je sociálna
služba poskytovaná v zmysle $ 35 zákona č:.44812008 Z. z' o sociálnych sluŽbách.

Zariadenia opatrovatel'skej služby
Stredisko sociálnej starostlivosti (ďalej len ,,SSS") zabezpečwje pobytovú foľmu sociálnej
sluŽby v dvoch zariaďeniach opatrovateľskej služby podľa $ 36 zékona é. 44812008 Z. z.
o sociálnych. Y Zaňadeniach opatľovateľskej služby na Ulici Hospodĺĺľska 62, Tmava
s kapacitou 32 klientov a Ulici Cobuľgova 24,Trnava s kapacitou 24 klientov. Y zariadeniach
sa poskytuje pobytová sociálna služba na určitý čas pre plnoleté osoby s trvalým pobytom
v meste Tľnava, ktoľé sú odkéĺzane na pomoc inej fuzickej osoby podľa prílohy č. 3, zákona
č,. 44812008 Z. z. o sociálnych sluŽbách a nemoŽno im poskytnúť opatrovateľskú službu.
V zaľiadení opatrovateľskej služby sa
a) poskytuje:

1. pomoc pľi odkázanosti na pomoc inej fuzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ošetrovateľská staľostlivosť,
5. ubytovanie,
6. stľavovanie'
7. upratovanie' pranie, žehlenie a{ĺdržbabielizne a šatstva,

b) utvaĺajú sa podmienky na úschow cenných vecí.

Terénna foľma sociálnej služby
opatrovateľská služba naizemi mesta Tľnava
SSS poskytuje občanom s trvalým pobytom mesta Tmava opatrovateľskú službu podľa

$ 41 zákona č.44812008 Z. z. o sociálnych sluŽbách' opatrovateľská služba je sociálna služba
poskytovaná fyzickej osobe, ktoľá je odkázaná na pomoc inej fuzickej osoby a jej stupeň

odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a je odkánanána pomoc pri úkonoch sebaobsluhy,
úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť azákladných sociálnych aktivitách podľa pľílohy
č. 4. Rozsah úkonov ĺa základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách alebo
podľa jednotliých úkonov podľa prílohy č.4 zákona. V zmluve o poskytovaní opatrovateľskej
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služby sa klient so SSS dohodne nazabezpečení opatľovateľskej sluŽby vrozsahu: pomoc
pľi úkonoch sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a zák\adne sociálne aktivity,
ktoých súčasťou je aj dohľad pľi ýchto úkonoch. SSS poskytuje opatrovateľskú službu ako
terénnu sociálnu sluŽbu počas pracovných dní klientom na vopred dohodnutý počet hodín
v rozsahu od 1 hod. ďo 7,5 hodín denne v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod.

Sociálne služby kľízovej intervencie
Nocl'aháľeň
SSS poskytuje sociálnu službu v nocľahiĺľni na Coburgovej ulici 27, Tmava pre občanov
v nepľiaznivej sociálnej situácii v súlade s $ 25 zákonač. 44812008 Z. z. o sociálnych službách.
Nocľaháľeň jeotvorená včase od 19.00 hod. do 7.00 hod. vletnom režime aod 17.00 hod.
do 9.00 hod. v zimnom ľeŽime. Je rozdelená na mužskú a Ženskú časť.

Podpoľné foľmy sociálnej služby
Stravovanie v jedálni
SSS zabezpečuje stľavovanie vjedálňach ako podpoľnú sociálnu sluŽbu pľe občanov Tľnavy,
ktoľí dovŕšili dôchodkoý vek, súťažko zdravotne postihnutí, majunepriazniý zdravotný stav,
alebo nemají zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokoj enie zák|adných životných
potľieb. Stľavovanie sa zabezpečuje v súlade s $ 58 zákona č. 44812008 Z. z. o sociálnych
službách. Zabezpečenie stravy je realizovane v piatich jedálňach ĺaiyemí mesta Tľnava, a to:
Ulica Vl. Clementisa 51, Ulica Mozartova 10, Ulica Limbová 11, Ulica Hospodĺírska 35, Ulica
Ľudová 14 ako podporná sociálna služba prostľedníctvom dvoch vývarovní.

Denné centľá pre senioľov
(bývalé Kluby dôchodcov)
Pľevádzkovanie denných centieľ SSS zabezpečuje ako podpoľnú sociálnu sluŽbu v súlade
s $ 56 zákoĺa č. 44812008 Z. z. o sociálnych službách, kde sa poskytuje sociálne poľadenstvo
azáujmová činnosť. V súčásnosti SSS pľevádzkuje osem denných centieľ na uliciach Ulica Vl.
Clementisa 51, Ulica Ludvika van Beethovena2}, Ulica Hospodárska 35, DC seniorov - Ulica
Hlavná 8, DC 1 - Ulica Hlavná 8, Ulica Limbová 11,Ulica Ľudová 14 av mestskej časti
Modranka Ulica Dedinská 9. Činnosť derurých center je zameraná nautváĺanie podmienok
na záujmovú a kultúmu činnosť aĺa udľŽanie ffzickej a psychickej aktivity svojich členov.
V denných centľách sa zapájají členovia do aktívnej činnosti najmä v záujmoých oblastiach
_ ručné pľáce, spoločenské hry, umelecké aktivity.
Súčasťou činnosti denných center je oľganizovanie vzdelávacích programov, kultúrnych
a spoločenských podujatí, návšteva divadelných predstavení, kín, špoľtovych podujatí,
zájazdov, spoločenských večieľkov, organizovanie poradenských sluŽieb, najmä z oblasti
sociálneho zabezpečenia senioľov, zdľavotnej staĺostlivosti a právne poľadenstvo.

Pomoc prizabezpečení opatľovníckych pľáv a povinností
SSS je na základe rozhodnutia súdu opľávnené r,ykonávať funkciu opatrovníka občanom
s tľvalým pobytom na území mesta Tmava, ktorí boli ľozhodnutím súdu obmedzení alebo
pozbavení spôsobilosti na pľávne úkony. Pri qýkone funkcie opatľovníka postupuje v ľozsahu
ustanovenom vrozhodnutí súdu, zastupuje opatrovaných pľi uplatňovaní ich práv apľávom
chľánených záujmov. SSS zastupuje opatrovaných pred oľgánmi štátnej správy' veľejnej spľávy
a súdmi Slovenskej republiky. Taktiež vykonáva funkciu opatrovníka prostredníctvom návštev
v domácnostiach opatrovaných. Pľedkladá dvakľát ročne súdu správu o správe majetku
opatľovaných.
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Detské jasle
SSS pľevádzkuje Detské jasle Ulica Hodžova 38, Trnava s kapacitou 45 detí. V Detských
jasliach sa poskytuje starostlivosť deťom počas pracovných dní v čase od 6.00 hodiny do 1 6'30
hodiny a stľava, ktoľá obsahuje ľaňajky' desiatu' obed a olovrant.
Do detských jasieľ sú prijímané deti do 3 rokov, ktoľé sú podľa veku umiestnené v troch
oddeleniach:
1. oddelenie _ kojenci, veková skupina do 21 mesiacov
2. oddelenie _ mladšie batoľatá, veková skupina od 22 mesiacov do 29 mesiacov
3. oddelenie _ staľšie batoľatá, veková skupina od 30 mesiacov do 38 mesiacov.

Tľetí sektoľ
,,Poslaním tretieho sektora v každej demokĺatickej spoločnosti je poukazovanie na problémy,
ktoými sa ani nemusí zaoberať väčšinová časť populácie, ale sú dôležité pre celospoločenské
zmeny. Poslanie a funkcie tretieho sektora sa dajú vnímať z rôznych pohľadov. Sociálni
antropológovia tvrdia, Že ich najhlavnejšou prednosťou je to, Že sú dobrovoľné, rozdiel
od nedobrovoľných, akymi sú napľíklad ľodina, príbuzenstvo, kasta alebo sociálna tľieda.
Ekonómovia zasa vnímajú tretí sektor ako inštitucionálnu odpoveď na nedostatky štátu a trhu.
Politológovia zdôrazňujú sprostredkovateľskú rolu tretieho sektoľa medzi štátom a tľhom.
Neokorporativistické teórie vnímajú tretí sektoľ ako nárazníkoví zónu medzi štátom
a spoločnosťou, ktorá zmierňuje politické napätia a konflikty." (www.1epsisvet.org)
Na území mesta pracujú aj neziskove organízácie a občianske združenia, ktoých činnosť
spočíva okľem iného v sociálnom poradenstve a realizácii kultúľnych, vzdelávacich
azáujmoých aktivít pľe svojich členov.

Zoznam oľganizácií pracujúcich v sociálnej oblasti na území mesta Tľnavy
organizácie, ktoré poskytujú sociálne služby v zmysle zákona NR SR š,. 44812008 Z. z.
o sociálnych službách v znení neskorších predpisov sú:

. Tľnavská arcidiecezna charita - práca s bezdomovcami, opatrovateľská a ošetľovateľská
sluŽba, pomoc sociálne slabým rodiniím

. Katolícka jednota Slovenska, oblastné centľum Trnava - sociálna a zdravotĺá oblasť _
všeobecne prospešné služby

. Svetlo _ nezisková organizácia - sociálna a zdravotná oblasť

.Záujmove zdttlžeĺie RODINA - občianske združeĺie - sociálna azdravotnáoblasť,
senioľi, matky s deťmi, mateľské centrum

. Stľedisko Evanjelickej diakonie so sídlom v Tľnave _ cirkevná otganizácia _ sociálna a
zdravotĺáoblasť

. Stacionár Náš dom _ nezisková organizácia _ sociálna a zdravotná oblasť

. Denný stacionár Naše stacko _ občianske združenie - sociálna azdravotná oblasť

. občianske združenie ISKIERKA _ denný stacionáľ COMITAS - sociálna azdravotná
oblasť

. Centrum včasnej intervencie Trnava _ nezisková oľganizácia - sociálna a zdtavotná
oblasť

. Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Tľnave /SPOSA-T/ - denný stacionár

. osmY svetadiel - občianske zďruženĺe - sociálna azdtavotná oblasť

Občianske zdľuženia:
. A-klub (abstinentský klub) _ občianske združenie
. Centrum pomoci avzdelávania- občianske zdľuŽenie
. Centrum pomoci pľe ľodinu - občianske zdnlžeĺie
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Centrum Koburgovo _ občianske združenĺe
Centrum MAK - občianske zdruŽente
Ilco _ klub stomikov, občianske združenie
IPčko - občianske združenie
Godot pľojekt - občianske zdruŽenie
Klub sclerosis multiplex - občianske združenie
Klub usilujúcich o tľiezvosť - občianske združeĺie
Klub zručných žien _ občianske združenie
KRUH _ neziskov á or gaĺizácia
Klub vozičkáľov - občianske združenie
Kubináci _ občianske združenie
Ligazdtavia Slovensko - občianske združenie
Liga proti ľakovine _ občianske združenie
Mo Jednoty dôchodcov na Slovensku - občianske združenie
Na tľati _ občianske združeĺie
Návľat - občianske združenie
Nezábudka _ občianske zdtužeĺie
občianske zdruŽeĺĺe STROM
občianske zďruŽenie Spojené ruky
občianske združeĺie na pomoc onkologickým pacientom
Otvorené srdce _ občianske združeníe
občianske združeĺie Zv onč,ek
Patchwoľk Tirnavia _ občianske zdnlženie
Poradensko-rehabilitačné centrum sluchovo postihnutých Tľnavského kĺaja - občianske
zdruŽenie
Psychiatrické oddelenie FN v Tmave, Denný stacionar
Saleziáni don Bosca - spoločenstvo
Slovenská liga celiakov _ občianske zdruŽenie
Slovens\ý červený kĺíž (IJzemĺý spolok) - neziskov á otganizácia
Slovenský zväzte|esne postihnutýchZo 20 a2I _ občianske združenĺe
Slovenská spoločnosť pre Spina Bifida
Šikovné ruky _ občianske zdĺllženie
Slovenský skauting - občianske združenĺe
TENENET - občianske združenie
Úsmev ako daľ - občianske združeĺie
Súkľomné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva a pľevencie - občianske
združenĺe
Tľnavský spolok nepočujúcich _ občianske zdruŽenie
Únia nevidiacich a slabozrakýchZo 39 - občianske združenie
Zväzpostihnuých civilizačnými choľobami' oV _ občianske združenie
Zv'azpostihnuých civilizačnými chorobami, Zo 40 _ občianske združeníe
Združeníe na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím - občianske združenie

1.|4.Zdravotníctvo
Zdravotnicka starostlivosť sa po transformácii zdravotníctva v SR rea|izuje v štátnych'
neštátnych a súkľomných zariadeniach.

Poskytovatel'mi zdľavotnej staľostlivosti na úĺzemí mesta Trnavy sú:
. Fakultná nemocnica Tmava A. ŽamovaII
. Mestská poliklinika, Starohájska 2
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. Zďravotné stľedisko Mozartova3
, Zdravotné stľedisko ŽoS, Koniarekoval9, Trnava
. Euroclinic, s. r. o., Tamaškovičova 17
. Neštátni zdravotní lekrĺĺi: _242 ambulancií
. Neštátne lekárne: 29,ýdajne zdravotnickych pomôcok: 3

Dohľad nad poskytovaním zdravotnej staĺostlivosti a verejným zdravotným poistením
vykonáva Urad pre dohľad ĺad zdravotnou starostlivosťou na Pekáľskej ulici č. 40lA.
Pohotovosť pre dospelých, deti a dorast, n. o. zabezpečuje lekáľsku službu pľvej pomoci
pľe dospelých v priestoľoch Fakultnej nemocnice a lekáľsku sluŽbu prvej pomoci pre deti
a doľast v priestoľoch na Staľohájskej ulici č. 1.

Zdravé mesto

\p
Komunitný projekt Zdravé mesto realizuje mestská samospľáva od roku 1996.
Je súčasťou Národného pľogramu podpory zdravia, schváleného vládou
Slovenskej ľepubliky a podporovaný americkou agentúrou pre medzinaľodný
rozvoj USAID/EHP. ZaIožený je na filozofii podpory zdravia. oľientuje sa na
aktivity zameraĺé na verejné zdravie, teda v oblasti fyzickeho, psychického či
duševného zdravia, životného prostredia audržateľnosti. Súčasťou pľáceje aj
podpora mimovládnych a ostatých organizácií v napĺňaní programu projektu

zonirvÉ
MESTO
TRNÁVA

Zdrave mesto Tľnava. Jedným zo spôsobom tejto podpory je aj kúdoročné poskytovanie
finančných dotácií na rcaIízáciu jednotliqých projektov. od začiatku projektu užreaIizovala
mestská samospráva rôzne vzdelávacie aktivity, napríklad Škol.' verejného zdravia, Krľzy
zdravej výžiw, Bylinky a čaje o péci a pod. V súčasnosti sa vzdelávacie projekty zameriavaju
na rôzne ciel'ové skupiny a sú adresnejšie a efektívnejšie. Medzi najznámejšie podujatia
organizované v rámci projektu patria:DeňZeme, Dni zdravia, Tľnavské športové hľy seniorov'
Euľópsky ýžďeň mobility, Naše mesto' Veľtrh pre seniorov, Giving Tuesday, a pod. Niektoré
podujatia boli v roku 202I vzhľadom na stále pretrvávajúcu situáciu spojenú s opatreniami
v súvislosti s ochorením COVID-19 obmedzené alebo pľesunuté do online priestoľu.
V minulom roku sa ztea|izovali Dni zdravia, Európsky týždeň mobility, pokĺačovalo sa
v spolupráci s SSC Spaľtak Tľnava s vypožičkou palíc na lekcie Nordic Walkingu, zĺealizovala
sa zimná zbĺerka šatstva pre ľudí bez domova, spustil sa projekt Na bicykli v každom veku
aopäť sme navštívili školy vľĺĺmci školského fóra aďalšie aktivity zamerané na podporu
zdravia a zdravého životného šýlu v meste Trnava.

1.15. Kultúľa a špoľt
Mesto Tľnava disponuje sieťou kultúrnych, spoločensko-zábavĺých a špoľtových zariadení,
ktoré ponúkajípríIežitosť na strávenie vol'ného času miestnemu obyvateľstvu aj návštevníkom
mesta.
Mnohé kultúme podujatia plĺĺnované v roku 202I boli zrušené z dôvodu pandémie
koľonavírusu. Za podmienky dodľŽania prísnych pľotipandemických opatrení sa uskutočnili
nasledovné kultúľne akcie :

o Tľnavská hudobná jaĺ _ konceľty klasickej hudby,
o Tľnavský JAZZYK,
o Tľnavskábrána,
. Medzinárodĺápevácka siťažM' Sch. Tľnavského'
o Bažant Kinematogra{
o Radničné hry,
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. Dychovky,
o Kráľovské slávnosti,
o Trnavský piknik,
o Tľnavské oľganové dni,
o Rozlúčka s letom,
o DobrodruŽstvo v múzeu,
o Mikuláš v Tľnave,
. Škĺiatkovo kúzlo _ zimnámestská GPS hĺa,
o # Trnavanapešej zóne,
. Záhadamocného opasku,
o Pouličnágaleriaplagátov,
o Leto na korze,
o STREET ART FESTIVAL,
o STREDOVEK POD HRADBAMI

KULTÚRNE ZARIADENIA:
. DIVADLo JÁNA PALÁRIKA
. Divadelné štúdio DISK' Kultúľny dom Augustína Kubána
. ZÁPADoSLoVENSKE MUZEUM
. }./.ÚZEIJM KNIŽNEJ KULTÚRY' oláhov seminár
. KNIŽNICA ruRAJA FÁNDLYHo
. Hudobné oddelenie
. GALÉzuA JÁNA KoNIARKA
. Synagóga - Centrum súčasného umenia
. TRNAVSKE OSVETOVE STREDISKO
. DOM KULTURY TIRNAVIA
. AND GALLERY
. KINO HVIEZDA
. MESTSKÝ avľ'IrBÁľpn
. SPoLoK SVÄTEHO VOJTECHA

ŠľonľovE PoDUJATIA:
Z dôvodu pandémie koronavíľusu bola väčšina plánovany športoaých podujatí zrušená,
uskutočnili sa len nasledujúce podujatia:

. Do práce na bicykli,

. Špoľtová infľaštruktúľa _ woľkshop'

. Wannadofestivalšportu,

. Medzináľodné cyklistické pľeteky okolo Slovenska _ spolupľáca pri organízácii.

rnŕzľĺivĺNE ŠP oRT ovISKÁ
. MESTSKÝ ztľĺNÝ ŠraoĺoN s dvoma krytymi plochami
. MESTSKÝ puľgĺrovÝ ŠľaoIoN ANToNA MALATINSKEHo
. MESTSKA ŠponrovÁ rĺere
. MESTSKÝ eľrBncrÝ Šre.oloN ANTONA HAJMÁssyHo
. MESTSKÝ ŠponľovÝ enpÁL AŠK SLAVIA
. MESTSKÝ ŠponrovÝ enr,ÁL FK LoKoMorÍva
. NÁRoDNE MINIGoLFoVE CENTRUM
. NÁRoDNE STRELECKE CENTRUM Šrnry
. NAFUKoVACIA TENISoVÁ Hara
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. NAFUKOVACIA TENISoVA HALA aŠr srÁvn
. MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ zÁrvon
. TENISOVE CENTRUM TRNAVA (TCT) EMPIRE
. IAZDECKÝ anBÁL KAČÍN

V lete sú verejnosti prístupné kúpalisko Castiglione s 50 m bazénom a vyhrievanou vodou,
kúpalisko Relax a prírodné kúpalisko v Kamennom mlyne. Na sídliskách a vo štvľtiach mesta
sú pľe verejnosť vybudované volejbalové, basketbalové a futbalové ihľiská. Trnavčanom
a návštevníkom mesta je k dispozícii niekoľko saun' viaceĺo aerobikových štúdií
a fitnescentieľ. V okolí mesta sa ľozprestiera pohorie Malých Karpát, ktoľé poskytuje široké
možnosti pešej tuľistiky a cykloturistiky.

1.16. Hospodáľstvo
Mesto Tľnava spolu so svojimi pľíspevkoými oľganizáciami zabezpečuje pre obyvateľov
mesta sluŽby v oblastiach:
F dopravy:

. ľekonštrukcie a opravy miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk, lávok a mostov,

. čistenie azimnu údrŽbu miestnych komunikácií a chodníkov,

. opravu aídržbu cestnej svetelnej signalizácie a dopravného značenia,
} Životného pľostredia:

. qýsadbu stľomov a ostatnej zelene,

. údržbu (kosenie, rez a ošetľenie drevín) aderatizáciu verejnej zelene,

. spracovanie územnoplánovacích dokumentácií a štúdií

. vydávanie uzeĺĺ:ných ľozhodnutí,

. vydávanie stavebných povolení,
} odpadového hospodárstva:

o zbet, prepľavu a zneškodňovanie komunálneho odpadu z domácností a fiľiem,
. triedený zber biologicky rczložiteľného odpadu,
o pľevádzkovanie zbemý ch dvoľov,
. odstľaňovanie čiemych skládok,
. ľekultiváciu a rozširovanie skládky komunálneho odpadu'

} investičnej výstavby:
. zabezpečenie pľojektovej prípravy, zhotoviteľov projektovej dokumentácie,

vykonávanie dozoru na investičných akciách,
} sluŽieb:

o prevádzku a'Údržbu verejného osvetlenia,
. prevádzku a údľŽbu fontán, lavičiek, uličného mobilirĺľu a detských ihľísk,
. staľostlivosť o odchytené a opustené zvietatá,
. zabezpečenie mestskej autobusovej dopľavy'
. zdieľanie elektrobicyklov,
o vykonávanie občianskych obradov,
o prevádrkovanie zimného štadióna,
o prev ádzkovanie špoľtových areálov,
. prevádzkovanie kľytej plavárne a kúpalísk,
o prevádzkatľhoviska,
o pľevádzkovanie verejných WC,

1.17. Investičné možnosti
. Mestský priemyselný a technologický park Trnava
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Projekt Mestského priemyselného a technologického parku Trnava vznikol na záklaďe
stľategického rozvojového zámeru mesta vybudovať zázemie na pľilákanie investícií v oblasti
výskumu, ývoja, konštrukcií, výroby a skúšok prototypov, vyžadujilcich oveľa viac, ako
kvalitnú dopravnú infľaštruktúľu a voľné pracovné príležitosti, ktoré boli základnou
podmienkou pľíchodu investoľov hlavne z oblasti montáže. Priestory Mestského priemyselného
a technologického parku Trnava využívajtĺ spoločnosti:

o Vossloh-Schwabe DeutschlandGmbH
o OTIS Výťahy, s.r.o.
o 4Robotics s.r.o.
. Mikĺop Slovensko s.r.o.
o RELAX - TEAM s.r.o.
o NATURES s.r.o.
. SK Store, s.r.o.
o FLOS Slovakia s.r.o.
o SECOND LIFE CARE k.s.
o Peikko Slovakia s.ľ.o.
o FCC Tľnava, s.ľ.o'
o Edit print, s.r.o.
. Emil Halán
o STEFE Trnava, s.ľ.o.
o WoFIS 

' 
s.ľ.o.

o Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM
o FoľmelD Slovakia 

' 
s.ľ.o.

o Radovan Slovák
o AicobotiX, s.ľ.o.
o Qintec, a.s.
o Xaratec s.ľ.o.
o Anastasiia Kyrychenko
o Espio, s. r. o.
. GA Drilling, a.s.
o HEPI - ateliéľ, s.r.o.
o PRIMATT s.r.o.
o Mestské služby mesta Trnava
o Dobrovoľný hasiči Tmava
o Cech zváračsIých odborníkov

1.18. Pľehl'ad organizácií založených alebo zriadených mestom Tľnava
1. Príspevkové oľganizácie

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

. Mestské služby mesta Trnava, Priemyselná S,Tmava

. Spľáva majetku mesta Tmava, p.o., Spartakovská ulica7239l1B, Tľnava

. Zúi v Trnave _ Mestské kultúrne stredisko, Hlavná IlI,Tmava

. Záklaďnáumelecká škola M. Schneideľa Trnavského, Ulica Štefánikova2,Tmava

2. Rozpočtové organizácie
. Základĺáškola s materskou školou, A. Kubinu 34,Tmava
. Zák|adĺáškola s mateľskou školou, Atómová 1, Tľnava
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. Základĺá škola s mateľskou školou, Ul. J. Bottu 27,Tmava

. Základná škola s mateľskou školou, Maxima Gorkého 2I,Trnava

. Základná škola s mateľskou školou, I. Kľasku 29,Trnava

. Zék|adĺá škola s mateľskou školou, K. Mahľa 11, Tľnava

. Základĺá škola s mateľskou školou, Námestie Slovenského učeného tovaľišstva 15,

Trnava
. Základná škola s materskou školou, Spaľtakovská 5, Tmava
. Základná škola s materskou školou, Vančurova 38, Tľnava
. Centrum voľného času, Stľelecká l, Tľnava
. Základnáumelecká škola, Mozaľtova 10, Tľnava
. Zariadenie pre senioľov v Trnave, Ulica T' Vansovej 5' Tľnava

3. obchodné spoločnosti - Spoločnosti s ľučením obmedzeným
a) obchodné spoločnosti so ]00 oÁ majetkovou účasťou

. Mestská teIevízia Trnava' s.r.o.' Hlavná 1, Trnava

. TT-IT, s. r. o.' Tľhová 2,Tmava

b) obchodné spoločnosti s 50 o% majetkovou účasťou
. FCC Tľnava, s.r.o. Pľiemyselná 5' Tľnava
. STEFE Tmava, s.r.o. Františkanska 16, Trnava

4. obchodné spoločnosti - Akciové spoločnosti
. Tľnavská vodaľenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany

5. Nadácie
. Nadácia Trnava Trnavčanom, Hlavná 1' Tľnava
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2. RoZPočľovÉ HosPoDÁnnľrn MESTA TRNAvY v RoKU 2021

Mesto hospodárilo v roku 202I ĺa záklaďe Rozpočtu mesta Trnavy na rok 202I
schváleného uznesením mestského zastupiteľstvač.50112020 z 3. novembra2}2}.
Rozpočet mesta v príjmovej a qýdavkovej časti bol v priebehu ľoka upravený uznesením
mestského zastupiteľstva k závercčnemu účtu za rok 2020, tĺomi aktualizáciami ľozpočtu
schválenými mestským zastupiteľstvom formou uznesení, ľozpočtovými opatreniami v súlade
s Rozpočtoými pľavidlami mesta Trnavy a ľozpočtoými opatreniami štátu v súvislosti
s poskytnutými dotáciami na pľenesený výkon štátnej spľávy.

Dňa 8. apri|a 202I uznesenim MZ č. 60812021 boli na mimoľiadnom zastupiteľstve
schválené organizačné zmeny _ niadenie novej pľíspevkovej organizácie Zaži v Tľnave _
Mestské kultúrne stredisko a presun cintoľínskych služieb a bikeshaľingu pod pľíspevkovú
organizáciu Mestské sluŽby mesta Tľnava. Uvedené zffLeny s finančnými potrebami boli
predmetom L aktualizácie rozpočtu mesta Tľnavy na rok 202I, ktorá bola schválená uznesením
MZ č.6211202I z27. april'az)zl.
Záverečný účet zarok 2020bol schválený uznesením MZč.6191202I z27. apríIa2l2l,v ľámci
ktoľého boli nedokončené investičné akcĺe zrokl2020 pľesunuté do rozpočtu na ľok 202l aj
so zdľoj mi financovania z rezervného fondu.

Uznesením MZ é. 620/202I zo día 27. aprila 202I bol schválený úverový ľámec na
financovanie kapitálových výdavkov mesta.

Uznesením MZ č. 7201202I zo dňa 24. augusta 202I bolo schválené uhradenie
poslednej splátky kúpnej ceny zaobjektna Spojnej ulicí,ztitulu ýmazuzáIožneho pľávakvôli
možnosti ziskať nenávratný finančný príspevok.

Uznesením MZ č.7261202I zo dňa 21. septembra2l2l bola schváleĺá2. aktualizácia
rozpočtu mesta Tmavy ĺa ľok 202I s vyhodnotením plnenia rozpočtu za 1. polľok
a s monitoľovacou spľávou za 1. polľok.

Uznesením MZ č. 7501202I zo dňa 21. septembra 202I bol upravený rozpočet
schválením kúpy pozemku paľcela C-KN č. I0734l5, k. ú. Trnava.

Uznesením MZ č.7931202I zo día 1 1. novembra2}2l bola schválená úpľava ľozpočtu
z dôvodu nekonania akcie Advent2}2l v Tľnave a povolenia ambulantných predajov.

Uznesením MZ č. 8021202I zo ďťra7.I2.202I bola schválená 3. aktualizácia ľozpočtu
mesta Trnavy na rok 202I, ktorá vychádzala z potľeby zmien zdľojov financovania
vzhľadom na finančnú kondíciu mesta a na qývoj hospodáľenia, vývoj pľíjmov a ýdavkov
mesta.

okľem zmien ľozpočtu schvaľovaných v mestskom zastupiteľstve bol rozpočet
upravovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samospľávy a v súlade s Rozpočtoými pľavidlami mesta Trnavy aj
realizovanými rozpočtovými opatreniami schválenými primátorom mesta. Rozpočtové
opatrenia umožňujú pľuŽne reagovať na aktuálnu potľebu ZÍneny rozpočtu vzniknutú v období
medzi zasadnutiami mestského zastupiteľstva. Rozpočet bol upľavovaĺý aj ľozpočtovými
opatreniami štátu, ktoými bola v priebehu roka aktualizovaná ýška dotácií na pľenesený
ýkon štátnej správy.
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o pľijaých rozpočtových opatreniach je v zmysle $ 14 ods. 4 zákonač. 58312004 Z. z.
o ľozpočtoých pravidlách územnej samospľávy vedená evidencia a v súlade s Rozpočtoými
pľavidlami mesta Tľnavy je informácia o prijatých rozpočtoqých opatľeniach pľedkladaná
pri preľokovávani záveĺečného účtu v mestskom zastupiteľstve ako príloha k materiálu.

Mesto Tľnava nevykonáva podnikateľskú činnosť

Rozpočtovaĺe bežne príjmy vo výške 67 204 467 ew boli v skutočnosti dosiahnuté
vovýške 70220 855 eur, čo je vyššie o3 016388 euľ najmä zpodielu na výnose dane
zpríjmov ýzických osôb' ktoý bol rozpočtovaný s ohľadom na avizovane znižovanie
ťrnančných prostriedkov pre samospľávy; zpoplatku zazbet, pľepravu a meškodňovanie
komunálneho odpadu; zpríjmu zo skládky komunálneho odpadu, z ýberu dane
z nehnuteľností zo stavieb; zpríjmov poplatku zarozvoj.
Najvýraznejšie zníženie bežných príjmov bolo z finančného hospodárenia - podiel na zisku
FCC Trnava' s.r.o.' príspevky pre školstvo, z príjmu ďane za ubytovanie.

Kapitálové pľíjmy rozpočtované vo ýške 8 875 379 eur boli v skutočnosti dosiahnuté
vo výške I 647 086 eur' čo je nižšie o 7 228 293 eur z dôvodu nenaplnenia príjmov
z grantoých zdrojov.

Bežne vydavky rozpočtované vo qýške 66 164 705 eur boli v skutočnosti použité
voýške 59927 160 eur, čo predstavuje úsporu 6237 545 euľ. Kúspoľe došlo vo všetkých
programoch rozpočtu s výnimkou pľogramu Bytová ýstavba, kde boli rozpočtované len
vydavky na prenesený ýkon štátnej správy v oblasti bývania.

Kapitálové vydavky rozpočtované vo výške 29 362 403 eur boli v skutočnosti použité
vo ýške ll 662 700 eur, čo pľedstavuj e úroveň 40 Yo rozpočtovaných výdavkov, nižšie plnenie
ľozpočtu o 17 699 703 euľ. Všeobecne možno uviesť, že dôvodmi boli okľem mimoriadnej
situácie vyhlásenej v súvislosti s ochoľením CoVID-I9, aj dôvody ako nevhodné klimatické
podmienky, opakovaný proces verejného obstarávania a iné objektívne dôvody (detailne
opísané pľi jednotlivych položkách v textovom vyhodnotení plnenia rozpočtu).

Prostredníctvom záverečného účtu je navrhovaný presun investičných akcií
vo ýške I 350 499 eur do rozpočtu na rok 2022 so zdrojmi financovaniazrezervného fondu.
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PRÍJ}IY
Rozpočet 2021

schr'álený upľa\'ený phrenie

I MIESTNEDANEAPoPLÁTlť 17 024086 t7 147 423 18 845 819

Bežné nľíiuľ t7 024 086 17 147 423 18 845 819

1

2

3.

.ĺ.

s.

ó.

7.

E.

9.

$liestue daue

. clali z nehnutel'nosti

. dati za ttŽr'aĺtie r'etejrtélto priestľanstva

. dar'l za psa

. clali zr ller'ýlterrré hracie pľístľoje

. dari za rrbytovallie

. Clati za jadľoľé zaľiaclenie

Poplatok za zbel', p'epľalu a zueŠko&ioläuie
kmtunálneho oĺpadu

Sp árue poplatk}-

Ĺt ľ *la z a dď as ué pal' k6'il ie uloÍoľ orÉlro roz iĺll a

ua r}'uedzenour úzenli uresta

Pd<u{r'

Pqllatok z a zuečis t'orauie orzĺhŠi a

Fluančuá nábľaĺh za ľjr'ulr dľer{n

Poplatok za uložeuie oĺlpdu

Polatok za ľqroi

11 2ó8 500

I I 000 000

22 000

52 500

1 000

100 000

93 000

3 150 000

208 600

800 000

r50 000

1 98ó

s 000

1 440 000

0

11 308 58{
1l 000000

59 710

52 500

3 3?4

100 000

93 000

3 500 000

208 600

800 000

153 916

2 320

9 003

1 165 000

0

12 100.ĺ89

I 1 E00 710

69 183

s3 186

rt 419

79 992

929B9

3 E27 023
163 882

963 772

101 7ó9

2325
11 023

1 065 714

609 822

tr !ÝNosY z ĺ,IAJEľI(U lvIEsTÁ 4 619 293 4 436 076 5 354 951

Bežué pľĺjn}' 4 519 293 4 308 57ó 5232236

1

z

3

4

Nájonné

Pľĺjenl z Íinančuého hmpoĺláľeuia

Pľíjeu zo skláĺlky kouuuálrrelro ďpaďl
ostefué pľíjDt

l 7ó0 000

I 010 000

1 200 000

549 293

1 458 676

1 018 19.ĺ

1 200 000

631 706

1 681 104

923 664

| 449 679

I t77 789

Kapitáloé nľíitltľ 1 00 000 127 500 t227tS
5 Pľĺienr z B'edaiä naietku 100 000 127 500 122715

m PoDIE ovÉDANE 25 000 000 25 821 933 27 465772

Bežué pľíiuľ 2s 000 000 25 821 933 27 465772

podĺel ua r'ýttose darte z pľ$lltoĺ'$zic}rýdl osÔb 25 000 000 25 821 933 27 465 772

n,
osTÄTI\ĺE ppjsPE1|l(Y Ä DÁllKr PRE
sKoLsTt'o 292000 292 000 166 677

Bežné pľíjnl' 292000 292 000 166 677

pľísper'ok zo Školttélto pľe umteľské Školy
pľ$ny z pľĹsper'ku rla reŽijné rráklacly a z pľĺtllll tla
nákttp potmr'it r' Školskej jedáhti

68 200

223 800

68 200

223 800

50 B{l

l 16 63ó

v
\'LASTNE Pp.ÍJlvIľ RozBoČľo\ÝcE
oRGANZĺ.cÍ 2931 602 2 ttE 497 1 918 211

BeŽné pľíjn}' 2937 602 2 tt8 497 I 918 211

Školy

Zaľiacleltie pľe setrioľor' r' Ttrrar'e

2 21ó 2ó0

691 342

I 311 185

804 3 l2

1 27Ž 590

645 ó2 1

\|LÁSTNIE PRÍJilIY s P oLU 49 87298' 49 81S 929 s3 7s1 430

l'lastrlé pľijtlty beäté

ľlastné pľi|tny lapitálor'é

.t9 ?72 9El

100 000

19 6EE -ll9

1:? 500

5J ó]6 7l5

122 7l 5

30



Rozpočet 202l

schr'álený lrplaľeily pLrenie
PRIJMY

6 052 867VI TRANSFmY. GRANTY A PnÍspľrn<y 6 118 600 14 067 831

3 204 ó84 5 319 952 4 528 49óBežné oľ!inlr'

prísper'ok lra po1tloc \' hnrotrrej uťrclzi - UPS!äR
ariaderie pre senioroľ r- Tmaľe - MPSVaR SR

Z aria<len ie opatľrr'atel'skej s lrrŽby u a

Hospoclárskej rrlici
Zariaclerr ie opatror'atel'skej slrrŽby l a
Coburgoľej ulici

Nocl'aháreri n a Co brr rgo r_ej rr lic i
ia pre ''Dobtor'ol'rrý hasičský zboľTlrlar'a -

cel}tnltll'' - Doblor'ol1rá poŽiauta ochtalla sR(NdV
sR)

SpoloČný' stal'ebný itrad - prísper'ok obce Zal'aľ

Sprostreclkol'atel'ský or3 áll ple IROP
z poplatkor, za uloŽellie oclpacloľ -

víorlruelltáhly foncĺ

k tta stlal'or'acie rrár'yky _ UPS!hR
rltotlá trriclza - opatror'lrik lvÍesto Ttrlar_a - UPs\,hR

sĺrdolrt tlstauor'ertý opatrorrtili - }vĺesto Ttltar'a
pnrjekt ''Potlpora a a'yŠor'alrie h'-ality

teréulej soci.1}rej ptáce'' - IvĺPS\'aR SR - KPSS
Prrrjekt INTENSIF Y _ ar íŽerl ie rrh lil.lor'ý clr euris ii
prostreclrtíctr'ottr iltettzír'treh o zlpojeuia kotlruuíť _

ERDF
Zabezpečerrie oclborrrýclr učebni r_ZŠ ľa ulbi
}vĺaxilna Gor*ielro v Ttrlave - N{PaRVSR - PHSR
Plárr uclrŽatel'rrej nrcbility luajskélro ttresta Ttlral'a a

firrrkčnélro ŕrzellria - lvĺPaRVSR - PHSR
Vy brr <lo r'alr ie cyk1otrasy Saleziáu s ka tt lica r- tlres te

Ttrt ar'a - N'ĺPaR\r sR - PHSR

$brrclovatrie cyklotmsy Btrči.rnska ulica \' nleste

Trrr ar'a - lvíPaRV SR - PHSR
Z ľý š eu ie zall}est'l atl os t i p ľís lrr šn iko r' MRi( r' Ttrtav e

nťestlrej občiallskej poriaclkovej sltrŽby -

MVSR
Hurlrarliácia obytnélro priestoru Vo<láreri _ clr'oľ č' 2
N'ĺPaRvsR- PHSR

obytnélro ptiestorrt Zátr'oľ _ clr'oľč. l -

- PHSR
obytnéh o ptiestotrr Hospoclárska u lica.

r'oľA - \ĺPaR\''SR - PHSR
la krr hťr rrr elr o clecl ič s tr- a (Prrrruot ilr g Ch hrr ral

e) - EACEA ftýkonná agetttitta EU pre

r' z<ĺelár'artie. ku ltťlrrr a aucl io r'iál )

\.ly brr <lol'au ie cy klotra sy Spartako r's ká tr lica r- lltes te

Trrtar'a - lvÍPaR\ĺSR - PHSR
\y brr clor'an ie cyklotrasy Špačillská ces ta \' tlles te

Tmaľa -lvtPaRVSR- PHSR

820 932 820

37t 712

20-5

t23 192 123 I

43 80 8l

3 000 J

I

42

400

64 051

360 000

1 346 ló0

2 000

7 000

60 756

2 018

87 970

ll 228

7 593

_i 601

17 846

10 050

5 124

6 547

ll

87

ll

24715

654

TRNAVA

r'euľácb

t23 I

80 81

356 9l

458

18

I

409

205

820

409

20_s

3

?

3ó0

I 346

3

88 I

2

17

I

8

8

It4 153
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vetlľách

Ro4očet 2021
PRÍJMY

schválený tlpmr'ený plnenie

0

0

0

0

0

t 437 599

69',t26

t9 232

77 652

67 881

0 84 055

Náro <lný p rojekt'' Potlrálr ajri ce p ro fe s ie r' e drr kác ii
cletí a Žialiol' II' _ MŠ Lilnbova. Z Š s MŠ corkélro 2l.
Tlrrava -Euľópslry sociáhry foud
REFEE - dárrsk7 projekŤ rra Z Š s IvĺŠ Kornela Malrm
ll. Tmava
testor,anie ''Zachrát'ture spohr Žir'oty a COMD
AUTOMAT'' - MvsR a kortrpeuzácb uájonutélro z
MH SR- Covid19
Nárc<lrrý prrrjekt''Pornáh ajir ce prrc fe s ie r' edu kác ii
detí a Žiakol' II'' ZŠ s MŠ K. Mahra l l. Tnrar'a -

Euľópsky sociátry folrcl

Náro clrr ý prrr}kt'' Ponrá lr ajri ce prrr fe s ie'ĺ, e clrr kác ii
<letí a Žiakor' I'' ZŠ s MŠ Go*él'o 2l. Tr:rar'a _

Euľópsly soc iáhry folrd
Náo dný prrr}kt''Poutálr ajir ce profe s ie r' eclrrkác ii
<letí a Žiakor' II'' ZŠ s MŠ Nárrr' sUT l5- Tntar.a _

Etrľópsky sociáhry fond
Nárrr cln ý p rojekt'' Porrrálr aji'r ce pro fe s ie v e clrr kác ii
detí a žiako'ĺ' II" ZŠ s MŠ Vaučuľova 38. Trrrava -

Erľópslry sociátly folld

ý prac or, art ie ťl čelo vélr o err erg et ick éh o au d itu
verejlrýclr budov v ltteste Trrtar'a - SIEA. oP KZP
Podujatb fileuueho <lobrpvol'lríctva NAŠE MEsTo -

lla<lácia PoNTIs - PHsR
Náľrcĺuý pro}kĺ ''PornáhajÍlce profesie v edrrkácii
<letí a Žiakor_ II'' ZŠ s MŠ A. Kubilrtr 34. Trrrava -

MPSVaRSR 0

0

0

0

79 423

40 6&

0

120

VCC - ''$izr'a - Žive mesto'

chtáuená diehia _ púspevok z ÚpsvaR

Tmrrsfery z obcĺ pľe Celrtntnr vollrélro času

0

0

0

I 401 208

69 126

34 985

77 652

67 881

84 055

79 423

200 000

40 6&

t20

5 793

13 9i8

37A

5 793

13 918

2208

Knpitáloĺ'é pľíimy 29ĺ3 916 8747 879 1 524 371

578 455

16 587

)'r't I o)

520 610

16 587

0

187 945 188 361

495 957

188 360

0

0

I 14 708

t429M

221 51t

137 20'7

165 685

u2277

379 3?t 3M t65 3,ĺ4 l65

0

0

0

Plán udrŽatel'rrej urobility krajského nesta Tnrava a

o firrrkčrrého ŕrzelnia - MPaRVSR - PHSR
Zabezpečelie odborrrýclr učebttí r. ZŠ na ulici
Maúua Go*elro v Ttltat'e _ lvĺPaRVSR -PHSR
Hurrralriácia obytrrélro priestotu lbdáreri - dr'oľ č. 2

lvlPaRVSR - PHSR
Hu rrralr iácia oby tu éh o priest orl Ho s podárska rr lb a.

dvoľA -MPaRVSR_PHSR
Hrr rllaliiá cia oby trl éh o priest orrl Ho s p o dárska rr Lb a.

dr'oľB-MPaRvsR-PHSR
Hrr rlrall iácia oby tu éh o priest orrr Ho s podárska u lica.
dvoľC-MpaRvsR-PHSR
Hrrrlall iácia oby tlr élr o priest oru Ho s podárska rr lb a.

dr'oľD-MPaRvsR_PHSR
\ý brr dor'arl ie cyklotra sy Spartako'ĺ'ská rt lic a ĺ' lneste
Tmaľa -MPaRVSR-PHSR
\ybrrdor'anie cyklotrasy Špačfurská cesta \' lueste
Ttrrava _ NĺPaRVSR _ PHSR

32

479 247 382 608 382



Rozpočet 2021
PRÍJN{Y

sclrr'álený ttptar_ený plnenie

I 344 165

I 194 381

398 523

510 435

5 000

0

0

0

0

0

0

64 0!3

2t8 425

500 000

0

\'ĺj' st ar'ba tlert irt g or,élt o fi r tba lor'élr o ih riska s uulelott

tlá\'otl \' Tlrrar'e _ SFZ

C}klotrasa ťrsek rta Uliciaclr J. Bottu a Š. lvloyzesa

Rekorr š trrrkcia Z e len élr o L-ríčka

chocllrili a cykloclroclní.l la Ulici }'eteurá - MIRzu SR

pľepojovací cyklochochft Pri kalr'árii - MIRRI SR
cykloclroclník Zelerlečská - A ' Žarrrova - Nárlr. SNP -
lvlIRRI SR
cestička pľe cltodcor' a cyklistol' Ulica Piešťanská _

IVÍIRRI sR
obttor,a RtrŽor,ého parlĺr
Hulrrarriácia obytnélro pliestotrt Na lrlináclr. <lt oľza
Kysucou

Revitalizácia sí:lliskor.élro elvora - Agátka r, Tttlave
Urtrbstlrerrie ltír'ky v ptiestote Holrrélro rybrrí}ia

v Kanenltont utlyrre ľ Tntar.e - lv{IRRI SR
ZŠ s MŠ Spartďior'ská - rekoĺlštrukcia školského
areálu

IvÍŠ Spojrrá

Bežecké tmsy - teÉuuy oknlr Sľár,ia

h'o.iek1 ''Ztttltlva o poskyttlutí<lotácie l' rrrku 202l na
zlepšerrie vybavenia jecláhe ZŠ'' na ZŠ s MŠ
REFEE _ clárrsky projekt ua ZŠ s MŠ Korrrela Malrm
Il. Tmava
\ýbrrdovanie korltpostárlte č. 2 r' tueste Truar'a -

MŽP sR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500 000

0

0

6zffi

2 575 203

5 000

6240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 256

64 825

TRÁNS FERY NÄ PRnYEs E\ľŕ výKoN ŠTÁTNEI
SPRIVY 11 319 448 12 196 086 12 063 644VII

Befuépľĺjnl r1 319 448 12 196 08ó t2 063 644

TRNAVA

r'eu ľáclr

130 094matrika

školy

Školský umd

lýclrova a l.áelál'arrie <letí tvĺŠ

pľí{avlry rra cleti

roc{čovsloj príspevok

pľísper'ok pri rlarodení clieťaťa

pľeueseuý r'ýkorl rra itsektt star'ebneho poriaclku
pľenesený r:ýkon tla irsektr star'ebného poriadkrr

Zat'at

pľelreserrý výkorl na r'rsekrr <lopravy

pľerteseuý 1,ýkou na irsehr dopra'r'y Zar'aľ

agencla Štátľelro fotdu roa,oja býr,ania

starrrstlir'osť o är'otrl é pros treclie

statlr stlir'o st' o är'otrl é ptos trecl ie Z ar'aľ

lrláserlie pobytu občattor' a tegisteľobyr'ateľoľ SR

I 19 956

l0 861 593

fi24,
105 6{4

130

11 575

-54

191

ll 453 597

54 724

191 589

9 452

276

0

u270

2 890

15 000 l5

44 000

I 700

95 196 84

23 262

2 8t7

97

281

28 415

6

2t

2 809

28276

6 195

7l I

96

28 415

6 373

219

?t 4612l 519 ?t 461

J5
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PRIJMY
Rozpďet 2021

s chr'álerrý upm\'ellý plĺerrie

legisteľ adlies

sčítarrie obyvateľor'. <lonlov a bytov

718

0

684

76 695

684

16 695

CUDZIEZDROJESPOLU 17 438 048 26263 917 18 116 511

cudzie zdroje beŽué

crrdzie zdroje kap itálové

t4 524 t32

2 9t3 9t6

t7 516 038

8 747 879

16 592 140

I 524 371

PRÍJII{Y sPoLU 67 311 029 76079 846 'n 867 941

beilté prtiĺuy

kapitálove p{iruy

64 297 1,13

3 013 916

67 2U 461

8 875 379

70 220 855

I 647 086

r'euľáclr

v euľách

rnŕoavr<y
Rozpďet 2021

scltváĺený upľar'euý plĺlellie

I DoPRÄvÄ 6 622014 10 532 950 6 139 532
beäé r'ýdar'ý
lĺapitálor'é výdavlr7

2 837 870

3 78.t 144

3 389 882

7 143 068

3 180 634

2 958 898

2 ävoľľn pnosTRBDIE 3252140 6 886 505 2 537 853
beäé výdar'lqy I 199010

2 053 130

2 34? 0t9

4 544 4E6

L 63? 34 
-2

880 511lmpitálové 1,ýdavLT

3 oDPÁDo\É HosFoDÁRsTvo 6486223 9 s06 619 5 852 741
bežré r'ýclar'$l .t 935 440

I 150 783

5 143 476

4 163 l:13

.t 821 910

l 030 831lcapitá lové r,ý <lar'lrr;

4 BYTovÁ vŕsľĺ'ĺnĺ 28276 28 415 28 415
befué výdavlry 28 276

0

2E 1l_s

0

28 115

0kapitálové r'ýdavky

5 \mREINÉ oS\/ETI'EIYIE 94s 000 1 142 300 1 013 571
beäté výdar'ky 94S 000

0

930 000

2l2 3ú
887 396

126 175Iĺapitálove výdavka

6 I}IIČ}ĺÝMoBILIÁR 196 650 264 6* 199 210
beäé výdavlry 196 650

0

229 650

3s 000

194 654

4 55óliapitálové vý<lavlĺry

7 SLUŽBY I 604 816 2279 1ffi 1971425
befué vý<lar'$r

Lapitáloľé výdavlgl

l 3ó4 33ó

240 4E0

I 673 249

606 507

I 557 212

413 813

I socIÁINÄ sTARosTLIvosŤ 6 188 800 6 836 005 s 335 782
beäé výdavlry

hapitáloľé yý6laĺ,lĺy

6 128 800

ó0 000

6 35l ó98

484 307

5 0&l 713

)71 069

9 Šxorsľvo Ä vzDnrÁvÁcÍ sysrÉľĺ 30 318 836 34 985 182 29 402 146
behé r'ýclar'ky

lapitálo't é výclal ky

28 552 623

l 76ó 2lJ
29 290 182

5 695 000

27 010 184

2 391 962

34
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\'euľáclr

\'\DA\'KY
Rozpočet 2021

schr'álený trpľar'eltý phleuie

10 vrĺÁur'Ž A ŠPoRT 3 556 595 5284 027 3 286 990

beäe vý<lar,lry

kapĺtá1ot'é 1,ýd6r,ky

2 136 595

1 J20 000

2 542 r55

2741 872

] 39ó;E2

690 20E

11 KULTURÄ 1 114 390 t 373 225 1 239 584

beäe ľýclaľlry

}apitálot'é r.ý <lal'k7

991 390

122 000

l 032 113

3.ĺ0 812

999 076

210 50s

t2 rzŕĺrĺy s vEREINosŤoU 213 060 363 394 293 749
beäé ýdavly
kapitálot'é ľýdavky

2lJ 060

0

329 83E

33 556

261 759

31 990

13 BE2EČNoSTIYý sERvIs 167 800 445 613 446 765
beälé r'ý<lar'ý

kapitálové r,ýclar,ka

167 600

0

4,15 613

U

.ĺ06 7ó5

0

t4 IN FoRMAČNÝ Á KoM t]N ]KAČN Ý s YSTÉM 904 500 1 087 7U 1 0ó1 513

99ä]é !ýlF\lry
kapitálor'é r.ý clar'lql

90,ĺ 500

0

I 087 782

0

l 061 513

0

15 sPR'ÁvA MA.IETKU A PRÁvr.ĺY sERvIs 2 697 927 4241140 3 479 711
beäe r'ýclavhy

!ĺtpitálol'e r'ýdaľky

l 52 ĺ'927

I 170 000

I 528 075

2 7l3 0ó5

I 1E7 916

2 291 795

l6 Ľtil)slď u)RoJE 5 384239 5 858 987 5 687 763
beäé ľýclav!ry 5 3E4 239 5 858 9E7 5 óE7 7ó3

17 sPR.ÁvÄ I'RÁDU A PR.EVÁDZ(A Bt'Dov 499 710 958 561 396 346
beäé t'ý<laľ}ry

lgtpitálor'é r'ý clar'ky

179:10

20 500

{70 870

.ĺ87 691

302 J3J

9J 912

18 MEsTs I(ý GRANTo\.ŕ PR'oGRA1VI 551 000 58ó 400 532 566

beälé ĺýclar'lv 55 I 000 -sE6 400 5J2 5óó

19 MEsTsKÁ FoLÍOÁ' 2 002 309 2 351 926 2 150 690

befué r'ý<lar,l'y

lapitálor'é r.ýdar.ky

I 96t 309

-ĺ0 000

2 200 226

151 700

.z 120 9J0

29 7-50

20

FoDFORA MALEHo A STREDNÉHo
PoDNIKAhĺIA 0 0 0

beäe r'ý<lar,ý

lĺapitálor'é r,ý <tar'ky

0

0

0

0

0

0

2t ÁDMINIsTRATÍVA 607 398 713 671 573 908

beäe ľýclat'ky

kapitáloľé r'ýclaĺ,ky

597 398

l0 000

703 775

9 896

567 l8ó

6 722

' 
PRoGRÄVIY
befué ýclav$

kapitálové výdavkv

72 941 683

61 104 433

l I 837 2-s0

95 527 108

66 164 705

29 362 403

71 589 860

59 927 160

I I 662 700
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Rozpočet 2021
il\A\Č.}iE oPERÁCIE

sclrr'áleuý' ttprar'eltý' phenie

I Pľíjmolt fi uančné opeľácie I 247 803 22 035 905 12 936 368

TRNAVA

Pľerodr'z folĺlov

z rezen'uélro fouclu

z fonclu poplatku zr rrra'oj

zforrcltr oprar'a úclrŽby bytolýclr brr<lor'

z folt clu alruŽen ýc h pľostrie<lkor'

Zdľoje z Ílčelorej f llnlčlej r'ezeľr}'ua ľekultirácirr skláĺlk1'

ú\eľ1'

barlkor'é ťll'ely

Zos tatky pľostr'ieĺlkor' z pľ eĺlcháĺlzajúciclr ľokor'
Obnor'a lrrestského oper'lretlia r' Trrtar'e - ilsek ser'entej
r'etry pli SVnárrcznej r'eŽi - 1v{K SR
sčítarlie obyr'ateľor'. cloulol- a bytor' - ŠtatĹsticl'y riracl SR

''ČÍtatlte ladľ' tla ZŠ s NlŠ Coľkého 2l. Trrral'a

''Zuilttr'a o poskyĺrrrtí clotácie l' rokrr 2020 ua
zlepšenie rybar'euia jecl.áLre ZŠ'' na Z Š s N,ÍŠ I. Iiaskrr 29.

zlepŠellie rybar-enia jedátrre ZŠ'' rraZŠ s NIŠ A. Kl'bi'lr' 34.

Tntaľa
zostatok trausfenr - pficlaľky na cleti
prcjekty z r-Iastnýclr prĺ}lror_ (''RFtrtrF'' - clárrsky prrrjekt na
ZŠ s NÍŠ K.lr,Íahra l1)

zostatlry Ško lskélr o str'ar'or'atlia

rýrrosy z prrrstrieclkor' ŠR
Dotácia rla ťr čeý'' luiltroľiaĺlrlej o dttleu y'' ple äluest l}alr co\_

za prácrr r' obclobĺ I. l'by parrdérnie Co\1D-19 - ]víPSVaR SR -
Zariaclenie ple senbloľ r'Turaľe
Projekty z r'lastuýcll prliruor' Qt{árocllrý prcjekt ''Spohl to

<lokáŽeure'' ZŠ s tvĺŠ A. Kubirrr 34. Trrrar'a)

Plojekty z r'lastuýclr príjruor' (''EtasDlus''. ''PONTIS'' - ZŠ s
lVĺŠ lVÍ. Gorkébo 21. Tr:lar'a)
zo statok pro strie<lkol'- prell eselr élr o r'ýkolr rr ua prísp er'ok rr a

rekreácitr pre ZŠ s lvÍŠ

zostatok tralrsferu z ÚPs\'aRhnotrlá rrťlclza - opatrrrvlrĺk
esto Tmava

zostatok ttalsfetu zo Sociálrlej poisťovne - st'lclolu

tlstarlor-ettý opattol_rlft _ N{esto Ttrrar'a

zo statok ĺĺl au čuý clr prc stdeĺlkor' op atlo\.ll ilia _ s ticloltl

ttst altor-ertý opatror'rr ik - Níesto Ttuar'a

zostat}ry r' školskýclr jecláhiaclr za ÉŽirr

zostatlry ner'yčerpallých pllrstrieclkor'za školrré ZŠ s }vĺŠ s

ptárrtotr subjekĺir'itou a NĺŠ bez prár-lrej subjektir'ity
zostatky ner'yčerpauýclr prostrieclkor' z nájorlulého ZŠ s lvíŠ
s prár'trort srr biktir' itort

zo statky rter'y čerp auý clr pro s trieĺlkor' z hýclr prĺjrrol' Z Š s

NÍŠ s pľávnou subjektir'itou
zostatlry prostrieclkor- ocl klientov Zariaclenia pre seuioror-r'
Ttrrar'e za poskytor'arr ie s hr Žieb

6 331 456

6 192 t64

80 000

59 ?92

570 783

1 303 364

1 303 364

{2 000

25 000

17 000

11 33ó 251

r0 9?2207

295 ó63

85 5-s5

32 S26

570 783

9 124 882

9 124 882

1 003 789

64e,
21 508

5

138 957

6

1 181

26'786

12Ml

16 804

1 624

t)

39 4l
1\7

285 152

3 346

ll7

r' eu ľácb

9 4s7 648

9 109 71,5

295 63
27

1A 111

626 078

1 848 983

l 848 983

954 991

6

4
)

l0

4 000

1 739

10 665

138 957

6

26

4

l6

I 278

0

I 17 2-58

285 152

3 346

ll7

36
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1'etll'Ácb

aNA]YČNE oPERÁCIE
Rozpočet 2021

sclrr,álený uplaľeny pheub

kuľzoré ľozĺliel1'

Integľolané obslužué uriesto občnua (toMo)
lné pľĺjnloré fiuančné opeľácie okľen rkladovdo
ákladu ého i nanin @ľijaté zábe4ek1)

súdonr ustRuorpnÝ ooatr'oruik - Mesto Tl'uarn

200 200 24

2

45 000

3 642

n Výderkor{ fi n rnčné opeľác l e 2 617 149 2 564 453 2 6t2 258

splátky istítty

ričebľá fĺlančná tezel.r'a na ttzaľtetie. rekultiváciu a

urolr íoúrg s kláclky o<lpador.

hrľzor'é roalíeý
Iut egrrr r' arl é o bs lu Žr é rrúes to o b čarta (tolvĺo)
os tatn é r'ýcl ar'ko r'é Íir an črr é op erácie olĺreln lr áku p u

dllr or'ýclr cerrrrý clt pap brov (vniteu b p{iatý ch zábe4:ek)
sitdont trstanoveuý opatrovrrft _ Mesto Ttrrar'a

? 4t6 949

200 000

200

2 424 239

140 014

2ú

2 424 235

140 014

I

2

45 000

3 006

v euľáclr

REKAPITtILÁCH Z)RoJov Ä IcH PoUäTIA
Rozpočet 202 1

sclrr'álený upral:eny pbenie

Beäle p{irlry

Beäré výclavky

6429',7 tt3
61 104433

67 2o4-46',1

66 164705

70 220 855

59927 t@

Sĺldo bežného ľozpočtu 3 192 ó80 ! 039 762 10 293 695

Kapitálove priiruy

Kapitálové výclavky

3 013 916

ll 837250

8 875 379

29 36?403

I 647086

|16ŕ'27Ň

S alĺlo kanitálorélr o ľoaočtrr { 823 334 10 487 024 -10 015 614

Príjrny spoh

Vŕclavky spoh

61 3t1029

7294r 683

760198/'6

95 527 108

7l 867 94t

71 589 860

S nldo pľi.iuor' n rj'ĺlĺrkor' -5 630 654 -19 447 262 278 081

hi|lror,e ĺuaučrl é opetácre

\\iĺlar'kor'e fnan črté op erác te

8 247 803

2617149

22 035 905

?5&453
12 936 368

2612258

Saldo finaučných opeľáciĺ 5 630 ó54 19 471 452 10 324 1r0

ZDROJESPOLU 75 558 832 98 115 751 84 804 309

PoIŽITIEzDRoIovsPoLU 75 558 832 98 091 561 74202 118

sÁĹDo 0 24 190 10 602 191

37
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Výpočet qýsleĺlku hospodárenia v rľrctodike EsA 2010

MEsTo TRNAVA + RozFočToYf, ORGANIáCIE

v erľáclr
Čĺsto

ľiadktr
Ukazov atel' (hlavná kate góľia eko no mickej klas ifi kácie) k 31.12.2021

I PRÍJMY (100 + 200 + 300) a pľĺjnové fnančné opelácie (400 + 5( 84 804 309,04

2 v tolu: daňové pľiiuty (100) 45 068 822-19

nedarlové pľ$ny (200) 8 576 79908
4

5

6

panfy a tausfery (300)

ptiimove ťnančne opeľácb (400. 500)

z tolro: pľúny z tr'ansakcií s ťuraĺrcrrýrri alaívarni a furarrcrrýui
pasívarni (400)

18 222 319.58

t2 936 368,19

ll 087 385.6s

7 pľdaté ťtvery' pôŽičky a ru{vr'atré fumrrčrré v'ŕporloci (500) I 848 982.s4

I vŕoavry (600 + 700) a výdavkové fimnčné opeľácie (800) 74 202117,62

9 v toln: beŽne výdavkv (600)

kapitálové výdavlcy (700)
59 927 159.89

10 \t 662 699.99

ll ýdavkové ťurarŕrré opeľácie (800) 2 612 257 J4
T2 htbytok (+)/schodok (-)' botovostaý (ľ.1 - ľ.8) 10 602 191,42

13
hrcbytok (+)/schodok (-) po vylúčenĺ pľíJmových a výdavkových
fnančných opeÉciĺ (ľ.1 - ľ.5 - ľ.8 + ľ.11) 278 080,97

14 Znena sfuľľ tybrany:ch pohl'adáľok (+. - ) ( ľ' l5 - ľ. 16) 1025 524,29
15

l6
star; rxŤľanj'ch pohl'adárok lan koncu sledor'arrebo obdolria

star' rľbľnu$'cb pobl'adárok k 3l. 12. preclclrádzajúceho roka

7 925 729.96

6900205.6',1

L7 Zmena stalll týbraných :áľä:/ror' (+. _ ) ( ľ.19 - ľ.18) 109 500,16
l8 st ar' r1tľ ĺných záviizk ov hr kon ctr sledor'anéh o o bclobia l0 2l I 448.79

l9 stav r1Ťľanj'ch zár{zkovk 31'12. pľedcltádzajúceho ľoka 10 320 948.95

20 Zabr:rrľb poloŽiek časovélro ľozlíšerria (ľ.14 + ľ.17) 1 135 024,45

?t htbytok (+)/schodok (_) v metodlke EsÁ 2010 (l'.13 + L291 1413 $5A2

3B
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Rozpočtoľé hospodáľenie n€sta Trnar_t- ľ roku 202l' hospodiiľenie prispe\'koľ}tb
organizácii a náľrh na usporiadaoie vjsledku hospodáľenia

Prebl'ad rorpočtoYého hospodárenia v eurách

bežné piiny
beŽné rýdar'lc1'

Preb1Íok bežnóbo rozpočtu
kryitálo'é pĺiiuy
kaitĺilo'é ýdat'lcy
Schodok kapitrilovóho ľozpočtu

Prebýok ľozpočtu spolu

[inaĺčné cperác ie giinor'é
linaĺčné qerácie qúdar&cr.é

Hospodiiľeoie r finančnlth opeľĺicii

ĺ'ýsledok rozpočtovébo hospodáreoia uesta Tľnar1
llsledok hospodáľenia strediska sociálĺei staľostliľosti
l:ýsledok hospodáľenia }lestské služb-v nesta Tľuava
l'ýsledok hospodáľenia Spráĺy ĺrajetkĺ mesta Trnava, p. o.

l'Étedok hospodáľeniĺ Zdi v Tľnaľe - ilÍestské kultúrĺe stredisko
t'isledok hosnodáľenia zUŠ iĺiktrlášä Sch. Tmn'ského

70 220 85532

s9 921 159,85

t0 293 695,43
16.t7 085J3

n66269p#
-l0 0l5 614'4ó

278 0S0,97

12 936 3ó8'ls
z ó12 257 

'71
l0 324 110,45

l0 602 191,42

68 396,72
4l us,93

238 556,17
25 312,43
2 034-63

Fiaančné usporiadaĺie rorpočÍového hospodárenia

Pľebytok bežrého ľozpočtu _ použitie
l. fnancolaĺie scbod<u kagitálového ĺozpďtu v roku 202l (-)

2. fmancoraĺie zislĺu kurzoýcb rozdietov (+)

3. ťmancoranie ýdavkoĺ'ých fmančnýcb opeĺáď v roku 2021 - splĺitJca istiĺly (_)

4. ftnaĺcovaĺie účelor'ej fnančnej ĺezerry na uzalĺetie' ĺehiltíáciu a mcritorbrg

sldádky @ev (_)

5. fmaĺcor'anie bcžných ýdavkor. z fĺlalrčĺých opeĺácii piinwých zo zostatku

účeloro učených z&oiľ z pedchádzaircich ĺokw (+)

ó. ťmacovaĺie bežných výdar*o' z fnančných opcráď piino.ý'cb z účelcľjch
peňažných fondo'(+)

7. zostatok ĺeporžitýcb účelor'ých poetriedcor na panŤitie v roku 2022 (_)

Zostatok pľebytku bežnébo rozpočtĺ

Scbodok kapitálovébo ľozpočtu _ ĺfroĺlanie
l. z prebydol bežnébo ĺozpoč:u 1+;

2. z fbančných a€Íácii priinových (+)

v tcn: ĺezcĺvný ford(ĺa inr'estičné alcie)
úr'eĺové z&oje
fodpoplado zarozvoj
fmd z&užeĺrých prostiedbv
z&oi z učelovejfinaĺčnej rezeĺvy na relorltiváciu sklidcy
zo zoslatlo nepolžitých účelo'ých pctrie&w z ĺolol 2020

3. p.ti"y z predaja maitIĺu riazatré uzneseňiň Mz (-)

Poulitie finančnjth operácii pľijmovýth
1. na fmaĺcoraĺie bežných lýdar*ol (+)

3. Íinančné operácie priiĺor'é _ kuĺzolé ĺozdiely (+)

4. na ťmaĺcoranie finaĺčĺých operácii výdavkoých - cu&ie z&oje (_)

5. na fmancoraĺie kapiuiloľých ýdavkcv (+;

Použitie fiĺelčnJtb operácii ľýdavkovýth
1. fĺrančné operácie výdaĺlccĺ'é . loĺzor'é rozdiely (+)

2. finaĺlčné opeĺácie ľýdavIolľé - cudzie z&oje (_)

3. fnančĺé opeĺácie výdar'kcľé _ sflátka istiny (*)
:|. účelorá finančná rezeĺta na uza'rĺetie' relĺ:tiltiváciu a monitoĺing skládlg'

odpado'(+)

Rozdelenie rýsledku rozpočtového bospodárenia nesta
zootatok zďo}cv účelolo určenýcb na porätie v ĺoku 2022
zotatok nepolžitj'ch finančných operácii piino'ých určeĺých na pouätie v
20n
zostatd< zďoi:v beŽného a kafitáovébo ĺozpďtu

Rordelenie do foudoľ
1. pidel doĺezeĺl'ného fondu mesta Tmar1y
2. pí&l dofmó poflatku za rorvoj

Nepouäté finančnó operácie pÍiintoľé

l
2

3

l0 ó02 l9l'42

82 I,

t397
l0 293

7 287

9398 5

t2 713 561

9 339

-10 01s 6l

58

8 729
609

59

1 088

114

1 679 987

1

.18 007
11 0S

114

2 564

48

2 424

140

'|

007

140

939

7S

I 088

t 397

8616
5 979

1 848
26

24 721

511 921

15 461

39
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Rozpočtové hospodáľenie Mesta Tľnavy v ľoku 202l, hospodáľenie pľíspevkových
oľganizácií zľiadených mestom Tľnava a návľh na uspoľiadanie výsledku hospodárenia

(textová časť)

Mesto Trnava hospodárilo v roku 202I na základe schváleného ľozpočtu, vrátane ľozpočtov
rozpočtoýchorganizáciízríadených mestom' s rozpočtoými zdľojmi vo ýške 84 804 309,04
eur,zktoých boli realizované vydavky a ýdavkové finančné operácie vo výške 74 202 II7,62
euľ. V súlade s $ 10 ods. 3 zžkoĺa č' 583/2004 Z. z. o rozpočtových pľavidlách územnej
samospľávy bol ľozpočet mesta Trnavy na rok 202I zostavený v členení na:
1. bežný ľozpočet (bežnépríjmy abežne vydavky)
2. kapitáloý ľozpočet (kapitálové pľljmy a kapitálové ýdavky)
3. finančné opeľácie (príjmové a ýdavkové)

Plnenie bežného ľozpočtu
v eurách

V ľámci beŽného ľozpočtu hospodárilo mesto v roku 202I s pľebytkom vo ýške
10293 695,43 eur.
Schválený ľozpočet pľedpokladal prebytok beŽného rozpočtu vo rnýške 3 I92 680 eur. Skutočný
pľebytok beŽného ľozpočtu vyšší o 7 101 015 eur v poľovnaní so schváleným rozpočtom bol
dosiahnuqý vyššími beŽnými príjmami o 5 923 742 eur' nižšími beŽnými výdavkami
o I 177 273 eur.
Upravený ľozpočet predpokladal pľebytok bežného ľozpočtu vo ýške I O39 762eur. Skutočný
pľebytok beŽného rozpočtu vyšší o 9 253 933 eur v porovnaní s upraveným rozpočtom bol
dosiahnuý vyššími beŽnými pľíjmami o 3 016 388 euľ' nižšími bežnými výdavkami
o 6 237 545 eur.
Vyšší pľíjem ako rozpočtovaný bol dosiahnu!ý z podielu na'qýnose daĺe z príjmov tyzíckých
osôb, zýberu miestnych daní, zýberu poplatku zazber, pľepravu a zneškodňovanie
komunálneho odpadu, z ýberu poplatku za rozvoj.
V ľoku 202I boll na úhĺadu beŽných ýdavkov použité aj finančné pľostľiedky z účeloých
peňažných fondov vo ýške 740 435,90 eur (rezervný fond, fond opráv aúdržby bytoqých
budov) a zo zostatku účelovo uľčených zdľojov z pľedchádzajucichrokov z fiĺančných operácií
vo výške 939 529,39 eur (zostatky prostriedkov preneseného výkonu účelovo uľčených
na sčítanie obyvateľov, domov a bytov, na príspevok na rekľeáciu pre ZŠ s MŠ; tľansfery zo
štátneho rozpočtu na rodinné prídavky, na hmotnú núdzu pre súdom ustanoveného opatľovníka;
ýnosy z prostriedkov štátneho ľozpočtu; zostatok dotácie zo štátneho ľozpočtu na účely
,'mimoriadnej odmeny" pte zamestnancov zaprácuv období I' vlny pandémie CovID - 19 pre
Zariadenie pre seniorov v Trnave; graný pre ZŠ s MŠ; nevyčerpané prostriedky zo školských
jedální prizákladných amaterských školách nevyčerpané prostriedky ZŠ s MŠ zo školného
aznájomného; nevyčerpané prostriedky ziĺých pľíjmov ľozpočtoých organizácií; zostatky
pľostriedkov od klientov Zariaďenia pre seniorov v Tľnave za poskytovanie sluŽieb).
Z učclovo určených pľostľiedkov získaných v ľoku 202I na úhĺadu bežných výdavkov zostalo
neporažitých 1 088 824,24 euľ (zostatky pľostľiedkov preneseného qýkonu účelovo určených
pre ZŠ s MŠ' na sčítanie obyvateľov, domov a bytov; tľansfery zo štátneho rozpočtu na rodinné
prídavky, tľansfer zo Sociálnej poisťovne pľe opatľovancov; zostatok dotácie pľe projekt

Bežný rozpočet202I ľozpočet skutočnost'
k31.12.2021schválenÝ upľavenY

bežné pľíjmy
bežné v'ŕdavkv

64297 rr3
61 104 433

67 204 467
66 164 70s

70 220 855,32
59 927 159.89

pľebvtok bežného ľozpočtu 3 192 680 I 039 762 t0 293 695,43
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,,Podpora a zvyšovanie kvality terénnej a sociálnej ptáce"; zostatok gľantu
pre Sprostľedkovateľský orgán pre IRoP, pre projekt VCC _ ,,Yýzva_Živemesto", zpríjmov
rozpočtových orgarizácií; nevyčerpané prostriedky zo školských jedální prizáklaďných
a materských školách; nevyčeľpané prostľiedky ZŠ s MŠ zo školného a z nájomného;
nevyčeľpané pĺostľiedky ziných príjmov rozpočtových organizácii; zostatky prostľiedkov
od klientov Zariadeniapre seniorov v Trnave za poskytovanie služieb).
Zostatok nepouŽitých účelovych pľostriedkov zroku202l sa v súlade s $ 16 ods. 6 a7 zákona
č. 583/2004 Z. z. o ľozpočtových pravidlách územnej samospľávy z prebytku rozpočtu vylučuje
a bude pľostredníctvom finančných operácií použitý v ľozpočtovom roku 2022.
Pľebytok bežného rozpočtu je možne použiť vsúlade s $ 16 ods. 8 a $ 10 ods. 7 zákona
č.58312004 Z. z. o rozpočtových pľavidlách územnej samospľávy v príslušnom rozpočtovom
ľoku na krytie schodku kapitálového rozpočtu anaúhĺadu návratqých zdľojov financovania
prostredníctvom ýdavkoých finančných operácií.
Z pľebytku bežného ľozpočtu boli v roku 202I uhĺadené kapitálové vydavky vo výške
1397 665,88 eur, nákladové kuľzové rozdiely vo výške 22,58 euľ, splátka istiny vo výške
] 287,7I eur aodvedená účelová finančná tezetva ĺa uzavretie, ľekultiváciu a monitoľing
skládky odpadov vo výške I40 0I3,62 eur.
Použitím vyššie uvedenej časti prebytku bežného rozpočtu, po vylúčení použiých zdrojov
zpfijmoých finančných operácií a vylúčení zostatkov nepouŽitych účelovych prostľiedkov
je zostatok pľebytku beŽného rozpočtu vo výške 9 339 89 1 ,85 euľ, ktoý je v zmysle $ 1 6 ods.
6 zákoĺač. 58312004 Z. z. o rozpočtových pľavidlách územnej samosprávy zdrojom rezervného
fondu a ďalších peŤnžných fondov.

Plnenie kapitálového rozpočtu
v euľách

Zarck 202I predstavovali kapitálové príjmy I 647 085,53 euf a vynaložené kapitálové
vydavky boli vo vyške II 662 699,99 eur.
Skutočné plnenie kapitálových príjmov na úrovni I 647 085,53 eur predstavova|o 54,65 oÁ

schváleného rozpočtu a 18'56 %oupraveného ľozpočtu.
Dosiahnuty schodok kapitálového rozpočtu predstavuje 10 015 614,46 oW, čo je
o I 192280,46 eur viac ako schodok schváleného ľozpočtu. Plnenie kapitáloých ýdavkov
zo schváleného rozpočtu je na úľovni 98,53 o/o rozpočtu.
Skutočný schodok kapitálového ľozpočtu je o 10 47I 409,54 eur nižší ako schodok upraveného
rozpočtu. Plnenie kapitáloqých výdavkov je na úrovni 39,72 Yo upraveného rozpočtu.

Dosiahnuté kapitálové príjmy boli vo vyške I2I839,50 eur zpľedaja pozemkov, vo výške
875,70 euľ z pľedaja stavieb a kapitálové príjmy I 524 370,33 eur z tľansferov a grantov.
Zkapitáloých príjmov bolo na financovanie kapitáloqich výdavkov použitých 64 033,20 eur,
z toho vo výške 875,70 eur získaných zptedaja bytov a súvisiacich pozemkov (vyhodnotené
v časti Hospodárenie mimorozpočtoqých peňažných fondov - Fond rozvoja bývania),
63 I57,50 eur na financovanie kapitáloqých qýdavkov nasledovne:

Kapitálový ľ ozpoéet 2021 ľozpočet skutočnost'
k31.12.2021schválený upľavený

kapitálové príjmy
kapitálové výdavkv

3 0r3 916
rr 837 250

8 875 379
29 362 403

r 647 085,53
rr 662 699,99

schodok kapitálového ľozpočtu -8 823 334 -20 487 024 -10 015 614,46
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číslo akcie názov investičnej akcie suma Y euľách
03 15

13t4
1552

rekonštľukcia chodníkov
rekonštľukcia miestnej komunikácie Kukučínova ulica - rea|izácia
ZŠ s MŠ Námestie SUT _ ľekonštľukcia školského areálu _ pľojektová
dokumentácia

15 124,30

41724,11
6 309,09

Spolu 63 157,50

Kapitáloý pľíjem vo ýške 58 682,00 eur z predaja pozemku v areáli Slávia na Rybníkovej
ulici spoločnosti Aqua Wellness Tľnava, spol. s ľ. o. (pôvodne AQUA-RELAX, s r. o.) je
účelovo viazaý na preinvestovanie v lokalite špoľtového areálu Slávia na športoviská
a súvisiacu infľaštruktúru, za účelom podpory arozvoja tohto špoľtového areálu a špoľtových
aktivít obyvateľov mesta v zmysle uznesenia MZ č.I25l20I5. Finančné pľostriedky v ľoku
202I neboIi použité na daný účel a budú v ľámci umesenia }l4Zkzáveľečnému účtu mesta za
rok202l pridelené do rezeľvného fondu s účeloým určením ich použitia.
Naúhľadu schodkukapitálového rozpočtuvo výške 10 015 614,46 euľboli v súlade s $ 10 ods.
7 zákoĺa č. 583/2004 Z' z' o rozpočtoých pľavidlách územnej samospľávy použité zďtoje
z prebytku bežného rozpočtu vo ýške I 397 665,88 eur a ťrnančné operácie príjmové vo ýške
8676 630,58 eur' konkĺétne pľostriedky rezeľvného fondu voqýške 5979 880,05 elľ'
prostľiedky fondu poplatku zarozvoj vo ýške 295 663,00 eur, pľostriedky fondu združených
prostriedkov vo ýške 2472I,40 euľ, úverové zdroje voýške 1848982,54 euľ, zdroje
účelovej finančnej Íezeťw na ľekultiváciu skládky vo vyške 5II 92I,80 eur a zostatky
nepoužiých účeloých prostriedkov z roku 2020 vo qŕške 15 46I,79 eur. Kapitálové príjmy
vo výške 58 682'00 euľ (príjem zpredaja pozemku v aĺeáli Slávia na Rybníkovej ulici) sú
účelovo uľčené' ztohto dôvodu sú vyňaté zkapitáIového rozpočtu auznesením MZ budú
zapojene do rozpočtu 2022.

Spôsob financovania schodku ľozpočtu potvrdzuje v súlade s $ 16 ods. 8 zékona č. 58312004
Z. z. o ľozpočtoých pravidlách územnej samospľávy mestské zastupiteľstvo pľi prerokovávaní
záv erečneho účtu mesta.

Plnenie ľozpočtu finančných opeľácií
v eurách

Finančné opeľácie 2021 ľozpočet skutočnost'
k31.12.2021schválený upraveny

finančné operácie pľíjmové
finančné opeľácie výdavkové

8247 803
2 6r',t r49

22 035 905
2 564 453

12 936 368,19
2 612257,74

prebvtok finančnÝch opeľácií 5 630 654 19 471 452 10 324110,45

Príjmové finančné operácie:
o prevody z fondov
o zdroje z účelovej finančnej rczervy na rekultiváciu skládky
o úveľY
o zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov
o kurzové rozdiely
o integrované obslužné miesto občana (IoMo)
o pľijaté finančné zélbezpe|<y v zmysle zákonaé.34312015 Z. z' o veľejnom

obstarávaní
o súdom ustanovený opatrovník - Mesto Trnava
SPOLU

v eurách
9 457 647,84

626 078,39
r 848 982,54

954 991,18
24,02

2,00
45 000,00

3 642,22

r2 936 368,19
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Z príjmových finančných operácií neboli vroku 202I použité pľostľiedky vo výške II4793,33 eur,
z toho zdroje z účelovej finančnej ľezeÍvy na ľekultiváciu skládky vo výške II4 156,59 eur a finančné
pľostľiedky opatrovanca vo výške 636,74.

V ľámci ýdavkových finančných operácií boli použité finančné pľostľiedky:
. na splátky istín
o účelová finančná rezerva na uzavľetie, rekultiváciu a monitoľing skládky

odpadov
o kurzové rozdiely
o [ntegrované obslužné miesto občana (IoMo)
r vľátené finančné zábezpeky v zmysle zákonač.34312015 Z. z. o veľejnom

obstaľávaní
. súdom ustanovený opatrovník - Mesto Tľnava
SPOLU

v eurách
2 424 235,20

140 0r3,62

1,44

2,00
45 000,00

3 005,48

2 612 257,74

Rekapitulácia plnenia ľozpočtu
v eurách

v eurách

Výsledkom rozpočtového hospodáľenia za rok 202I v rámci beŽného rozpočtu' kapitálového
ľozpočtu a finančných operácií je zostatok zdrojov vo vyške I0 602 I9I,42 eur a predstavuje
prebytok beŽného a kapitálového rozpočtu vo vyške 278 080,97 euľ, prebytok z finančných
operácií vo qýške I0 324110,45 euľ. V ľámci Zostatku zdľojov beŽného rozpočtu je zostatok

ľozpočet 2021' - ľekapitulácia ľozpočet skutočnost'
k31.12.2021schválený upľavenY

bežné príjmy
bežné výdavkv

64297 rr3
6t r04 433

67 204 46',7

66 164 705
70 220 855,32
59 927 159.89

pľebvtok bežného rozpočtu 3 192 680 1 039 762 t0 293 695,43
kapitálové pľíjmy
kapitálové wdavkv

3 013 916
Ir 837 250

8 875 379
29 362 403

1647 085,53
rr 662 699.99

schodok kapitálového ľozpočtu -8 823 334 -20 487 024 -10 015 614,46
pľebvtolďschodok í+/_) ľoznočtu snolu -5 630 654 -19 447 262 278 080,97
finančné opeľácie pľíjmové
finančné operácie r1ýdavkové

8247 803
2 617 149

22 035 905
z 564 453

12 936 368,19
2 612257,74

pľebytok finančných opeľácií 5 630 654 t9 471 4s2 1,0 324110,45
pľebytok ľozpočtu spolu vľátane pľebytku
finančnÝch opeľácií

0 24 190 t0 602191,42

- vylúčenie zostatkov nepoužitych účeloých
prostriedkov

0 0 r 088 824,24

- vylúčenie zostatkov nepoužiých finančných opeľácií
príimových

0 0 rr4 793,33

pľebvtok ľozpočtu upľavený 0 24 190 9 398 573,85

zdľoje ľozpočtu a ich použitie - ľekapitulácia rozpočet skutočnost'
k31.12.2021schválený upľavený

bežné príjmy
kapitálové príjmy
finančné operácie pľíimové

64297 rr3
3 013 916
8247 803

67 204 46'7

8 875 379
22 035 90s

70 220 855,32
1647 085,53

12 936 368,19
zdroje spolu 75 558 832 98 115 751 84 804 309,04
bežné výdavky
kapitálové vydavky
finančné operácie výdavkové

6t 104 433
rL 837 250
2 617 149

66 164 705
29 362 403
2 s64 4s3

59927 159,89
It 662 699,99
2 612 257.74

použitie zdrojov spolu 75 558 832 98 091 561 74202117,62
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účelovo určených bežných príjmov z ľoku 202I vo ýške I 088 824,24 eur a zostatok
nepouŽiých finančných operácií príjmoých z roku 2021 vo ýške II4 793,33 eur. Finančné
prostľiedky vo výške 8129460,44eur navľhujeme prideliť dorezervného fondu' finančné
pľostriedky vo ýške 609 821,73 eur navrhujeme prideliť do fondu poplatku za tomoj, a
finančné pľostľiedky vo v'ýške 5929I,68 eur navrhujeme pľideliť do fondu opráv a iĺdržby
bytovych budov. ZostatL<y účelovo určených pľíjmov z roku 202I vo výške I 088 824,24 eur a
nepoužiých finančných opeľácií príjmoqých z ľoku 202I vo vyške II4 793,33 eur sú uľčené
na použitie v roku 2022. Tieto účelovo uľčené zostatky zdrojov v súlade s $ 16 ods. 6 zákona
č.58312004 Z. z. o ľozpočtových pľavidlách územnej samosprávy sa z výsledku hospodárenia
za rck 202I vy|učujú a budú pouŽité v roku 2022 prostredníctvom finančných operácií
nasledovne:

v eurách

1088 824,24Bežné pľíjmy:
v tom:

zostatok pľostľiedkov pľeneseného ýkonu účelovo uľčených na sčítanie 39 952,90
obyvateltov, domov a bytov
Finančné prostriedky uľčené na financovanie preneseného ýkonu na sčítanie obyvateľov, domov a
bytov neboli použité v ľoku 202I v plnej vyške.

zostatok tľansferu - pľídavky na deti 1 627,30
od roku 2003 vystupuje mesto ako osobitný pľíjemca prídavku na dieťa pre deti, ktoľé vynechávajú
školskú dochádzku. Finančné prostľiedky budú oprávneným pľíjemcom poukázanév roku2022.

zostatoktľansfeľu zo Sociálnej poist'ovne - súdom ustanovený opatľovník - 4 180'98
Mesto Tľnava
Mesto Trnava bolo ustanovené za opatrovníka tľom opatľovancom. Finančné pľostriedky budú
použité v roku2022.

Náľodný pľojekt ,,Podpoľa a zrryšovanie kvality teľénnej sociálnej pľáce" 946140

Nepoužitá dotácia poskýnutá Ministeľstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR vľátená na účet
ministerstva v roku 2022.

zostatok pľostriedkov pľeneseného výkonu účelovo uľčených na ľozvojový 5 000'00
pľojekt - Múdľe hľanie 2
Finančné prostriedky poskytnuté Ministerstvom školstva, vedy, qýskumu a športu SR budú použité
v roku 2022 nanákup didaktických pomôcok' kníh a hračiek v materských školách.

zostatok pľostľiedkov preneseného výkonu účelovo určených na špecifiká - 40 000'00
novovzniknuté triedy
Finančné prostľiedky pos\rtnuté Ministerstvom školstva, vedy, ýskumu a športu SR budú použité
v roku 2022 na zabezpečenie nových tried matershých škôl otvorených od septembra2D}I z dôvodu
povinného predprimárneho vzdelávania'

zostatok gľantu pre Spľostľedkovateloský oľgán pľe IROP
Finančné prostriedky pre Spľostredkovateľský orgán pre IROP budú použité v roku2022.

6292,68

zostatok gľantu na pľojekt vcc - ,,Yýzva_Žire mesto'6 4 526,96
Finančné prostľiedky budú v roku 2022 použité na ľiadenie a implementáciu pľojektu, nadnárodné
stľetnutia a intelektuálne ýstupy.

zostatok gľantov z pľíjmov ľozpočtových oľganizácií
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Finančné pľostľiedky budú zapojené do rozpočtu prostredníctvom finančných opeľácií príjmových
v roku2022.

zostatky školského stravovania 204 897,33

zostatky v školslcých jedálňach za réžiu 1'42 123,70

Jedná sa o nevyčerpané pľostľiedky zo školských jedální pľi materských azákladných školách
s právnou subjektivitou a pri mateľských školách bezprávnej subjektivity na stľavné a Éžiuv zmysle

$ 140 _ $ 141 zákonaé.24512008 Z' z. o výchove avzdelávaní. Prostriedky školského stravovania
budú zapojené do rozpočtu pľostľedníctvom finančných opeľácií pľíjmoých v roku2022.

zostatky nevyčerpaných pľostľiedkov za školné zŠ s Mš s pľávnou 280 574,45
subjektivitou a MS bez pľávnej subjektivity
zostatky nevyčeľpaných pľostľiedkov od fyzických a právnických osôb pre ZS 15 505'43
s MŠ s pľávnou subjektivitou
Jedná sa o nevyčerpané prostriedky základných škôl s mateľskými školami s pľávnou subjektivitou
a materských škôl bez právnej subjektivity na školné a o nevyčerpané prostľiedky základných škôl
s mateľskými školami s pľávnou subjektivitou za nájomné,zbeľ papiera anáthrady za škodu v zmysle

5 I7l4 a $ 2214 zélkona č,'52312004 Z' z' o ľozpočtových pľavidlách veľejnej správy. Finančné
prostriedky budú zapojené do rozpočtu prostľedníctvom finančných opeľácií pľíjmoých v toku2022.

zostatky nevyčerpaných pľostľiedkov z iných pľíjmov ZŠ s MŠ s pľávnou 18 091,23
subjektivitou
Finančné prostriedky budú zapojené do rozpočtu pľostredníctvom finančných operácií pľíjmoých
v roku2022.

zostatky prostriedkov od klientov Zariadenia pľe seniorov v Trnave 324 954,88
za poskytovanie služieb
Finančné pľostľiedky v zmysle s I714 a $ 2214 zákona č. 52312004 Z. z' o rozpočtových pľavidlách
verejnej spľávy od klientov Zariadeniapľe senioľov v Tľnave za poskýovanie služieb budú zapojené
do rozpočtu prostľedníctvom ťrnančných opeľácií príjmoých v roku2022.

Príj mové finančné operácie:
v tom:

zostatokzdľojov z účelovej finančnej rezerw na ľekultiváciu skládky

v eurách

tt4 793,33

tt4 793,33

Rozdelenie do fondov

Rezeľvný fond 8 729 460,44

Do ľezeľvného fondu mesta Tľnavy je navrhované pľideliť zostatok prebytku bežného rozpočtu,
ktoý v roku 2O2I nebol použiý na financovanie schodku kapitálového ľozpočtu vo ýške
8 670 778,44 eur a zostatok nepoužitych kapitálových pľíjmov zpredaja pozemku spoločnosti Aqua
Wellness Trnava' spol. s r. o. (pôvodne AQUA-RELAX, s r. o.) vo vyške 58 682,00 eur účelovo
určených uznesením MZ č). I25l20I5 na pľeinvestovanie v lokalite športového aľeálu Slávia.

Fond poplatku za ľozvoj 609 82l,73
Do fondu poplatku za rozvoj mesta Trnavy je navrhované pľideliť zostatok nepoužiých príjmov
miestneho poplatku zarozvoj v roku 2021.

Fond opľáv a údľžby bytových budov 59291'68
Mesto Trnava je v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývanía a o sociálnom
bývaní, ako vlastník bytoých budov s nájomnými bými obstaľan'ými zdotŕrcie na rozvoj bývania,
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povinné tvoriť z dohodnutého nájomného fond prevádzky, udržby a opráv bytoých budov ročne
minimálne vo výške 0,5 %o oprávnených nákladov na obstaranie nájomných bytov nasledovne:
- Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava vo výške 8 202,00 eur,
- STEFE Trnava, S.r.o. vo qýške 51 089,68 euľ.

Hospodáľenie pľíspevkových oľganizácií
Mesto Trnava je zriaďovatelbm piatich príspevkoqých oľganizácií. Hospodárenie príspevkov'ých
organizácií je súčasťou záverečneho účtu mesta v samostatnej prílohovej časti ako pľílohy I ,2' 3 , 4 a
5.

Stredisko sociálnej staľostlivosti' qýsledok hospodáľenia 68 396,72
Príspevková organizácianavrhuje použitie qýsledku hospodárenianabeŽni opľavu a údržbu.

Mestské služby mesta Tľnava, výsledok hospodárenia 41 118'93
organizácia navrhuje použitie ýsledku hospodárenia na krytie bežných v'ýdavkov v pľograme
Zivotné pľostredie v kategóľií ýdavkov namzdy, pľíplatky a odvody do poisťovní'

Správa majetku mesta Trnava, p. o. qýsledok hospodárenia 238 556,17
Pľíspevková organizácia dosiahla hospodáľsky qýsledok za rok 2O2I vo rrýške 238 556,17 eur,
z hlavnej činnosti vo ýške 205 252,73 evr az podnikateľskej činnosti 33 303,44 eur. Organizácia
navľhuje použitie qýsledku hospodárenia z podnikatel'skej činnosti na kľytie bežných ýdavkov
v programe Mládež a šport v kategórií výdavkov na materiál a opravy.

Zaživ Tľnave - Mestské kultúľne stľedisko
Pľíspevková organizácianavrhuje použitie ýsledku hospodárenianabežnúúdľžbu budov

25 312,43

Zál<ladná umelecká škola M. Schneideľa-Tľnavského, výsledok hospodárenia 2 034,63
Organizácia navrhuje použiť ýsledok hospodárenia ako doplnkoqý zdroj na bežné výdavky
príspevkovej organizácie, kategóľia 630 _ tovary a služby _ údržba budov.

Hospodáľenie peňažných fondov

Peňažné fondy sú r,ytváľané v súlade s $ 15 zákonač. 58312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o Znene a doplnení niektoqých zákonov.
Zdrojmi peňažných fondov môžu byť najmä:
. prebytok ľozpočtu Za uplynulý rozpočto'flý rok,
o pľostriedky získané zrozďielll medzi výnosmi anákladmi z podnikateľskej činnosti

po zdanení,
. Zostatky peňaŽných fondov z ptedchádzajucich rozpočtových rokov,
o zostatky príjmoých f,rnančných operácií s ýnimkou zostatkov nepoužiých návratných

zdrojov financovania.

Mesto Tľnava máztiadené vlastné peňažne fondy:
o Rezervný fond,
o Fond rozvojabývania,
o Fond zdtužený chprostriedkov,
o Fond odmien,
o Fond poplatku zarozvoj,
o Fond prevád7ky, idtŽby a opráv bytovych budov s nájomnými bytmi obstaľaných z dotácie

na rozvoj bývania.
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Mesto Tľnava má pre tvoľbu a použitie peňažných fondov zásady schválené mestským
zastupiteľstvom.

Hospodáľenie peňaŽných fondov Mesta Trnavy bolo v roku202l nasledovné:

Rezervný fond
Rezervný fond je povinne tvorený najmenej vo ýške I0 oÁ z prebytku ľozpočtu v zmysle
zákonač,. 58312004 Z. z. o rozpočtoých pravidlách územnej samosprávy a o Zmene a doplnení
niektorych zákonov. Na základe uznesenia MZ é. 6191202I kZáverečnému účtu Mesta Tmavy
za rok 2020 zo dňa27.4.202l bol schválený prídel do ľezervného fondu z výsledku
hospodĺĺrenia mesta zarok2020 vo ýške I0 047 3II,34 ev.

o použití ľezervného fondu v súlade s $ 15 ods. 2 zákona č. 58312004 Z. z. o rozpočtoých
pravidlách územnej samosprávy a o Zmene a doplnení niektoých zákonov rozhoduje mestské
zasfupiteľstvo. V zmysle $ 36 ods. 2 zákona č. 6712020 Z. z. o niektoých mimoriadnych
opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby
CoVID-lg môŽe obec počas obdobia pandémie až do 3I.I2.202I na základe rozhodnutia
zastupiteľstva použiť na úhľadu bežných výdavkov prostľiedky ľezervného fondu.
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnavy rozhodlo o pouŽití ľezeľvného fondu prostľedníctvom
rozpočtu mesta na rok 202I uzneseniami:
o č.50112020 z3.Il.2020 k rozpočtu mesta Trnavy na ľok 202I,
o č.6191202I z27.4.202I kZáverečnému účtu mesta Tľnavy zaľok2020,
o č.6211202I z27.4.202I k l. aktualizáciirozpočtu mesta Tmavy na rok 202I,
. é.726/2021' z2l.9.202I k 2. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 202I, vyhodnoteniu

plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacej spľáve za I. polrok.
o č. 8021202I z 7 .I2.202t k 3 . aktuali zácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 202I .

V ľozpočte na ľok 202I bolo prostredníctvom pľíjmových finančných operácií
schválené pouŽitie prostľiedkov rezervĺého fondu vo výške 6 I92 164 eur, ztoho na úhľadu
splátok istín vo qýške 2 416 949 euľ a na financovanie kapitáloých výdavkov vo ýške 3 775
215 e:uľ.

Uznesením MZ kzáverečnému účtu za ĺok 2020 bolo schválené pouŽitie prostľiedkov
rezervného fondu vo ýške 811 900 eur na financovanie kapitáloých qidavkov pokračujúcich
z ľoku 2020. V 1. aktualizácii rozpočtu na ľok 202I bolo schválené použitie rezeľvného fondu
na financovanie kapitáloqých ýdavkov vo vyške 2 905 256 elľ. Y 2. aktualizácii rozpočtu
na rok 202I bolo schválené použitie rezeľvného fondu na financovaniebežných a kapitálov'ých

ýdavkov vo výške I 0I2 887 euľ. V 3. aktualizácii rozpočtu na rok 202l boli schválené Zmeny
použítia rezervného fondu na fi nancovanie kapitáloých ýdavkov.
Celkovo bolo mestským zastupiteľstvom schválené použitie prostriedkov ľezervného fondu
vo ýške l0 922207 euľ. V skutočnosti boli v roku 202I použité prostriedky rezervného fondu
vo ýške 9 109 714,54 elJr, Ztoho na financovanie bežných výdavkov vo ýške 7I2 887 ,00 eur,
na financovanie kapitáloých ýdavkov vo ýške 5 979 880,05 euľ a na financovanie splátok
istín úveľov vo ýške 2 416 947,49 eur.

Pľostriedky rezeľvného fondu boli v rcku2021 použite na účel a do ýšky schválenej mestským
zastupiteľstvom nasledovne :

Bežné výdavky zrozpočtu mesta Trnavy na rok 202ĺ., na financovanie ktorych boli
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použité pľostľiedky ľezeľvného fondu

Kapitálové výdavky z ľozpočtu mesta Trnavy na ľok 2021, na financovanie ktoľých boli použité
prostľiedky ľezeľvného fondu

0315,031 miestnych komunikácií a chodnĺkov
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843,20

408,00

000,00

504,00
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188,00

200,00

0,00

0,0Ô

099

144,9r

jazdné pásy MAD na Hospodĺĺľskej ulici
miesúrej komunikácie a vybudovanie cestičky pre

cyklistov Botanická ulica a ovocná ulica - pľojektová dokumentácia
chodník Seredská ulica č. 1 58- 176 - projektová dokumentácia
spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Zelenečská - F{ľaničná popri
Trnávke - realizácia verejného osvetlenia
preložka chodnfl<a na ul. Š. Moyzesa

rekonštľukcie a stavebné úpľavy paľkovísk (vrátane stojĺsk)

parkovisko pri cintoľíne na Kamennej ceste - projektová dokumentácia
parkovisko pred Pavilónom chiľuľgiclcých disciplín FN Tmava -
proj ektová dokumentácia
parkovisko okruŽrá ulica'l-9 a autobusová zastávka - rea|izácia

parkovací dom Rybníková

paľkovací dom na Ulici Geneľála Goliana - projektová dokumentácia

paľkovací dom Na hlinách
vybudovanie autobusovej stanice a parkoviska pred železničnou

vat časť Suchovská - Trstínska - DÚR SZ

parkovacích automatov

udľžateľnej mobility kľajského mesta Tľnava a jeho funkčného

Vybudovanie cyklotrasy Spaľtakovská ulica v meste Trnava

Cyklotrasa úsek na Uliciach J. Bottu a Š. Moyzesa

chodník a cyklochodník na Ulici Veterná

prepojovací cyklochodnĺk Pri kalvárii

cyklochodnĺk Zelenečská - A. Žamova- Nám. SNP

bytoý dom na Tamaškovičovej ulici
Čajkovského - pľojektová dokumentácia
humanizácia vnútľoblokov Spaľtakovská I., za zimným štadiónom -
pľojektová dokumentácia (humanizácia vnútroblokov - projektová dokumentácia)

humanizácia vnútľoblokov Koniarekova - pľojektová dokumentácia
vnútroblokov - projektová dokumentácia)

Tehe|ná - projektová dokumentácia

gen. Goliána - projektová dokumentácia

dom s polyfunkciou TT - Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska

635 204

20 000

22250

200

134 8s0

47 000

20 000

2s 440

632 732,09

0,00

21249,60

3 597

I 188

10 000

8 160

300 000

183 s06

142 147

4 040

r19 067

83 391

913
28

47 000

ll 300

70 000

100 000

ll 600

65 401

067,

9 8'.ĺ9,40

0,00

9 137,26

ls 000,00

19 634,90

2 600,00

40 008,00

45 698,00

11 600,00

42 047,57

číslo akcie nazov akcie
suma v eurách

schváĺená v MZ skutočne použitá

0l 00 0000 úhĺada služieb vo veľejnom záujme - Mestská autobusová doprava 112 887 712 887,00

SPOLU 712 887 7r2 887,00

suma v eurách
číslo akcie nazov investičnej akcie

schvĺĺĺená v MZ skutočne použitá
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číslo akcie nazov investičnej akcie

suma v eurách

schválená v MZ skutočne použitá

r392

1574

62š2

t4s3

1376

r493

15 56

0175

0r75
0175

0l'15

15 l6
4000

t42t

t0 1354

tt 1354

1359

06 1354

t526

1438

1572

r370

0ó35'0636

1 568

1 580

rs82
1087

19 00 0000

park Janka Kľáľa _ revitalizáciauzemia - pľojektová dokumentácia
park Pri kalvárii - prezentáciaaľcheologicloých nálezov - projektová
dokumentácia
Mokľaď Zeleĺeč _ projektová dokumentácia

obytná zónaMedzlháj

Humanizácĺa obytného pľiestoru Hospodĺíľska ulica, dvoľ A
Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoľu Parná -

Vybudovanie multifunkčnej zóĺy Tmav a - Meďzlháj
polopodzemné kontajnery

ľozšírenie skládky tuhého komunálneho odpadu

nákup stožiarov veľejného osvetlenia

verejné osvetlenie Faĺárske

vianočná svetelná ý zďoba

rekonštľukcia veľejného osvetlenia

Cintoľín na Kamennej ceste - rozšírenie cintorína - realizácia

Zariaďeníe pre seniorov v Trnave - rekonštľukcia izíeb a kupeľní

ZŠ s MŠ Gorkeho - revitalizáciašportového a školského areálu

Výstavba tľéningového futbalového ihriska s umelou tľávou v Tľnave

bežecká dráha200 m - špľintéľska ľampa

Limbová dostavba ihriska

beŽecké tľasy - terénny okuh Slávia

rekonštrukcia objektu Pracháme - pľojektová dokumentácia

Emmerova vila _ rekonštrukcia objektu _ projektová dokumentácia

kompletná obnova mestského opevnenia _ pľojektová dokumentácia

mestské opevnenie - južný úsek ýchodnej vetvy

majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku
rekonštrukcia objektu na Mikulášskom námestí - projektová
dokumentácia
Tľhová 3 - budova MsÚ - modernizácia strechy

Radnica - modernizácia kotolne

Re gistratuľne stľedisko na Priemyse lnej ulici

skenovacie vozidlo pre reguláciu parkovania

2 000

2t 940

30 093

t2 960

44 88s

n 820

5t6 12',7

32 43r

s2 000

l0 000

50 000

s0 000

168 6s6

85 201

374 234

248 624

449 341

84 337

182 000

55 400

3 600

116 820

30 000

2 543 065

30 000

180

50 000

80 000

100 000

0,00

21 899,50

30 092,40

12 960,00

44 798,48

rl 3l'7,60

516 126,46

2 398,80

49 304,20

4 951,34

28 736,78

42 88',7,02

168 642,84

85 201,00

3',74 233,03

0,00

329 382,48

81 838,38

0,00

50 413,90

3 ó00,00

116 820,00

t6 966,75

2 266 995,81

24 799,72

180,00

30 466,80

51 120,00

23 970,00

SPOLU 7 792 371 5 979 880,05

počiatočný stav fondu k 1.1.2021

tvoľba fondu:
o pľídel z qýsledku hospodáreniazlz}
použitie fondu:
o úhľada bežnýchvýdavkov z rozpoétutzD2I
o úhĺada kapitáloých ýdavkov zrozpoétu2D2l
l úhľada splátok istín úverov zrozpočtu2021
zostatok fondu k 31.12.2021

6 914 427,00

r0 047 311,34

7r2 887,00
5 979 880,05

2 416 947,49
7 852 023,80

Zfinaĺčných prostriedkov zostávajúcich vrezeľvnom fonde k3I.I2.2021 je časť vo ýške
5 3I4 703 euľ schválená uznesením MZ č,.7631202I zo ďía2.IL202I na pouŽitie v ľozpočte
na rok 2022, a to Vo qiške 2 0II984 eur na financovanie splátok istín úverov a vo qŕške

49



v4ď
@
TRNAVA

33027I9 eur nafinancovanie kapitálov'ých výdavkov. Uznesením MZ č. 87312022 zo dťla
15.2.2022 bola schválená časť finančných pľostľiedkov zrezeÍvného fondu v 1. aktualizácií
rozpočtu na rok 2022 na ťtnancovanie kapitálovych qidavkov vo ýške 230 406 eur.

V návrhu uznesenia MZk záverečnému účtu zarok202I je navrhovaný pľídeldo rezeľvného
fondu z ýsledku hospodárenia za rok 202I vo ýške 8 729 460,44 eut. Zároveň je v návrhu
uznesenia MZ kzáverečnému účtu za rok 202I ĺavrhované použitie ľezeľvného fondu
v ľozpočte 2022 nakapitálové vydavky na investície neukončené v roku 202I vo ýške
1 350 499 eur.

Disponibilný zostatok rezeľvného fondu na pouŽitie je potom 9 685 876,24 eLLt, Ztoho je
z ty chto pľostriedko v víazaná suma:
. vo výške 58 862,03 euľ zostatok nepoužiých kapitálov'ých pľíjmov zpredaja pozemku

spoločnosti AQUA-RELAX, s r' o. na preinvestovanie v lokalite špoľtového aľeálu Slávia.
V roku 202I kupujilci zaplatil splátku kúpnej ceny vo vyške 58 862,03 euľ. Finančné
pľostriedky budú v ľámci umesenia MZk záveľečnému účtu mesta zarok2l2l pridelené do
rezervného fondu s účelovým určením na použitie v zmysle uznesenia MZ č.I25l20I5.

. vo výške 1189 456,4I eur zostatokviazaných prostľiedkov uznesenímMZ č.87212022
nafinancovanie sociálnych projektov (na úhĺadu nákladov spojených s prípľavou
proj ektovej dokumentác ie a rcalizáciou proj ektov v sociálnej oblasti).

Fond ľozvoja bývania
Fond rozvoja bývania je účelovym fondom mesta, zprostriedkov ktorého mesto financovalo
najmä obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštľuktúry. Zdrojom fondu
rozvoja bývania boli predovšet\ým ťrnančné prostľiedky zpredaja obecných bytov wátane
súvisiacich pozemkov. V súvislosti so zavedením akruálneho účtovníctva vo verejnej spľáve
od1.1.2008 bol novelizovaný aj zákon I82lI993 Zb. o vlastníctve bytov anebytoqich
priestorov v $ 30, ktoým sa finančné prostriedky získané predajom bytov stávajú príjmom
rozpočtu obce anepouŽité pľostľiedky prijaté do konca kalendáľneho roka sú zdrojom fondu
rczvoja bývania. Dovtedy platná legislatíva smeľovala finančné prostľiedky zpredaja bytov
pľiamo do fondu rozvoja bývania. Zostatok prostriedkov fondu rozvojabývania bol použiý na
financovanie kapitálových výdavkov v roku 2010.
Finančné prostľiedky získané v ľoku 202I zpredaja bytov a domov, vľátane spoluvlastníckych
podielov na pozemkoch pod bytovymi domami, boli vo vyške 875,70 euľ a sú uvedené
vpríjmoch zpredaja majetku (II. 5 Výnosy zmajetku mesta). PouŽité boli vrcku 202I
na financovanie nasledovných kapitálovych ýdavkov :

Kapitálové výdavky z rozpočtu mesta Tľnavy na rok 202|, na financovanie ktorých boli
použité príjmy z pľedaja bytov

číslo akcie názov investičnej akcie suma v eurách

03 l5 rekonštrukcia chodníkov 875,70

SPOLU 875,70

Fond zdruŽený ch pľostriedkov
Fond bol zĺiadený za účelom zabezpečenia finančných prostriedkov na uskutočňovanie
spoločných investičných a neinvestičných akcií mesta a pľávnických afyzických osôb.
Nazĺíklade uzneseniaMestského zastupiteľstvač.88312018 bola uzatvorcnázmluvao zďľužeĺí
č,. 45Il20I8 a dodatok č. 1 k zmluve o združení medzi Mestom Tľnava, Správou kultúrnych
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a špoľtoých zaiadení mesta Trnava a FC Spaľtak, a. s.' v ktoľej je dohodnuté pouŽitie
poskytnutych finančných prostľiedkov na investičné akcie mesta.
Yroku 202I boli prostriedky fondu vo ýške 2472I,40 eur pouŽité na financovanie
nasledovných investičných akcií v aľeáli AŠK Slávia:

Kapitálové vydavky zrozpočtu mesta Tľnavy na rok 2021, na financovanie ktorych boli
p o užité p rostľiedky fondu zdruŽený ch p rostľiedkov

číslo akcie náaov investičnej akcie suma v eurách

12 1354 rekonštrukcia aľeálu AŠK Slávia' workoutové ihĺisko 24 721,40

SPOLU 24 721,40

počiatočný stav fondu v roku 2021

použitie fondu
zostatok fondu k 3I.12.2021

počiatočný stav fondu kl.1.202|
zostatok fondu k 31.12.202I

Fond odmien
Umesením MZ č. 29 5 l2O04 bol zriadený Fond odmi en a zásady j eho tvorby a použitia. Účelom
vytvoľenia fondu bolo zabezpečenie finančných prostriedkov na odmeňovanie Zamestnancov
v súvislosti so spľacovávanímarealizácíou projektov financovaných z pľedvstupoých fondov
EÚ, štľukturálnych fondov EÚ, od ďalších donoľov a z vlastých zdrojov mesta Trnavy. V roku
202I neboli pľostľiedky fondu použité.

39 894,25

24721.,40

rs 172,85

140,36

1.40,36

Fond poplatku zarozvoj
Fond poplatku zarozvoj je peŤažný fond mesta, zriadenie ktorého umožňuje $ 7 ods. 6 Zákona
č. 369190 Zb. o obecnom zriadenív zneĺínoviel a $ 15 Zákonač.58312004 Z. z. o rozpočtoých
pravidlách územnej samosprávy v znení noviel. Účelom vytvoľenia fondu poplatku zaronoj
je zhĺomaždenie qýnosov Z poplatku za ľozvoj na vyrovnanie časového nesúladu medzi
vybranými príjmami z poplatku zarcnoj apoužiými výdavkami v ľámci rozpočtového ľoka.
Fond poplatku zarozvoj bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 8]l20I9
230.4.2019.

Miestny poplatok za rozvoj je vyrubovaĺy na zák|ade zékona č. 447l20I5 Z. z. o miestnom
poplatku zarczvoj a o zÍnene a doplnení niektoých zákonov a v zmysle VZN č. 530
schváleného 3.12.2019. V ľoku 202I poplatníci uhĺadili 609 821',73 eur z celkového
vyrubeného poplatku vo qýške I I20 258,14 eur.

Podrobný rozpis výnosu miestneho poplatku za rozvoj v ľoku 202l najednotlivé časti mesta
Tľnavy:

v eurách

výnos miestneho poplatku za rozĺĺoj 609 821,73

Tľnava _ stred 4 527.00

Trnava - západ 64 956,73

Tľnava - Sever 69 249,75

Trnava _ východ 186 611.90

Trnava- iuh + Modranka 284 476.35
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opoužití fondu poplatku za rczvoj vsúlade s $ 15 ods. 2 zákona č. 583l2OO4 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samospráVy a o zmene a doplnení niektoých zákonov
rozhoduj e mestské zastupiteľstvo.
Mestské zastupiteľstvo mesta Tľnavy roáodlo o použití fondu poplatku za rozvoj
prostľedníctvom rozpočtu mesta na rok 202I uzneseniami MZ číslo:
o 50I/2020 z3.II.2020 k rozpočtu mesta Trnavy na rok 202I,
o 6191202I z27.4.202I kZétverečnému účtu mesta Tmavy zarok2020,
o 6211202I z27 .4.202I k I. aktualizácii ľozpočtu mesta Trnavy na ľok 202I,
o 8021202I z7.I2.202I k3. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na ľok 202I.

Prostriedky fondu poplatku za romoj boli v roku 202I použité na účel a do vyšky schválenej
mestslqým zastupiteľstvom nasledovne :

Kapitálové vydavlĺy zrozpočtu mesta Tľnavy na ľok 202l, na financovanie ktorych boli
použité prostľiedky fondu poplatku za rozl,oj

číslo akcie niízov investičnej akcie suma v eurách

l3 59 Limbová dostavba ihĺiska 295 663,00

SPOLU 295 ó63'00

v eurách

t37 728,09počiatočný stav fondu kI.1.202t
tvoľba fondu:
príde| z výsledku hospodáreni a 2020
použitie fondu
zostatok fondu k 3l.ĺ2.20zl

207 935,07
295 óó3'00

50 000,16

V návľhu umesenia MZ kzáverečnému účtu za rok 202I je navľhovaný nepoužity výnos
miestneho poplatku zarozvoj vo qfške 609 82I,73 eur prideliť do fondu poplatku zarozvoj
mesta Tľnavy.

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 7631202I zo día 2.IL202I bolo schválené pouŽitie
fondu poplatku za rozvoj v ľozpočte na ľok 2022 vo vyške 484 000 eur na financovanie
kapitáloých vydavkov.

Nezapojený zostatok fondu poplatku Za ľozvoj do rozpočtu na pouŽitie je potom
175 821'89 euľ.

Fond prevádzky' údľžby a opráv bytových budov s nájomnými bytmi obstaľaných
z dotácie na rozvoj bývania
Uznesením MZ č. I80l20I9 zo dÍĺa I7 .9.2019 bol schválený Fond pľevádzky, ídržby a opľáv
bytoqých budov s nájomnými bytmi obstaraných zďotácie na ľozvoj bývania v zmysle $ 11
ods. 4 písm. a) zákona č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskoľších pľedpisov a $
18 ods' 3 zákonač.44312010 Z. z. o dotáciách narozs,oj bývania a o sociálnom bývaní v znení
neskoľších pľedpisov.

V ľozpočte na rok 202I bolo uznesením MZ č,. 50112020 zo dŕra 3 'II.2020 schválené použitie
prostriedkov fondu vo výške 59 292 e|lÍ, Ztoho pre Stľedisko sociálnej staľostlivosti Trnava
vo výške 8 202 erľ a pre STEFE Trnava, s.r.o. vo ýške 51 090 euľ.
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Umesením MZ č. 7261202I zo ďía 2I.9.202I bola schválená zmena použitia prostriedkov
fondu vo výške 85 555 elJt, z toho pre Stredisko sociálnej starostlivosti Tľnava vo výške 8 202
eur a pre STEFE Trnava, s.r.o. vo ýške 77 353 eur.

Pľostriedky fondu prevádzky,idržby a opráv bytovych budov s nájomnými bytmi obstaľaných
z dotácie na ľozvoj bývania boli v roku 202I pouŽité v zmysle schválených zásad pre tvoľbu
a pouŽitie fondu:

v euľách

číslo akcie
pľostriedky

fondu
použitie
fondu

zostatok
fondu

Stredisko sociálnei staľostlivosti Trnava 8 202,00 8 202,00 0,00

Veterná l8 C-F (60 b.i.) 08 00 6245 8 202.00 8 202.00 0,00

STEFE Tľnava, s.ľ.o. 77 352,89 19 346,90 58 005,99

Františkánska 3 (20 bj.)
Františkánska 2a (0 b j.)
Clementisa 72-83 (98 b j.)
Tajovského 20-21 (88 bj.)

Cobursova 60 A-C 04 b.i.\

15 00 62s8

15 00 6257

rs 00 62s6

ts 00 62ss
ts 00 624s

6 780,59

12 892,25

30 869,98

21653,44

5 156,63

z 875,47

4 02',ĺ,I3

7 420,10

3 564,61

r 459,s9

3 905,12

8 865,12

23 449,88

l8 088,83

3 69',1.04

SPOLU 85 554.89 27 548.90 s8 005.99

počiatočný stav fondu k1.l.202I
prídel do fondu na rok202l
použitie fondu
zostatok fondu k 31.12.2021

v eurách

26263,21
59 29t,68
27 548,90

58 005,99

Umesením Mestského zastupiteľstva č. 7631202I zo dňa2.II.202I bol schválený pľídel do
fondu prevádzJq, tĺdržby a opľáv bytoých budov v rozpočte na rok 2022 vo vyške 59 292 eur,
z toho pre Stredisko sociálnej staľostlivosti Trnava vo ýške 8 202 eur a pľe STEFE Trnava,
s.r.o. vo ýške 51 090 eur.

53



v4g
@

Zdroje v roku 2021v eurách
Pĺíjmové finančné

opeíácie
12 936

Kapitálové príjmy
7 647

Bežné pÍijmy
70 220 855

Podiel použitia zdroiov v roku 2021

(apitáloVé
Výdavkové finančné

opeŕá€ie
3%

Bežné výdavky
81%

Príjmové finančné
operácie

rs%

Podiel zdrojov v roku 2021

Kapitálové príj

Bežné príjmy

83%

Použitie zdrojov v roku 2021 v eurách

Kapitálové
Výdavkové

fĺnančné operácie;
z 612258Wdavky;

LI662700

Bežné uidavky;
59921 !60
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Zdroje a pouŽitie zdroirv v rokoch 2014 - 2021
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Zdroje v rokoch 2014 - 2021
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PouŽitie zdroirv v rokoch 201+ 2021
v eu'ách
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Štruktti ra zdrojov v rokoch 2014 - 2021

ur
co

v eurách
Spolu

2014 -2021

348 7 12 751

7 553 487

snĺÉpnĺ.llĺv 35 968 ĺ86 36 335 553 10782625 42 883 46 271 304 'ĺ8 885 888 5í 387 288 53 75í 430 356 266

15 722 322

53ffi229

cuoz lE zDRolg ľaĺÁv RRrľÉ 22393il 1 í63 023 1 278 301 1 170 1 274 380 2746 790 5 185 756 6 052 867 2í íí0 55í

73 397 842

0

TRANSFERY tĺĺ pRpĺesg,ľ VÝKoľ.l ŠrÁĺľEJ spnÁw 6 893 í78 7 260 t81 7 829 088 8 473 8 891 491 10 140 980 11 844720 í2 063 644 73 397 812

/ľl7 832 9í5

12941 716

Prijmy spolu /ĺ5 í00 7ĺ8 11759 357 /ĺ9 890 014 52628 56 137 175 6í 773 658 6a 417 761 7í 867 9/ĺ't 154 774 63'
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0
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0

60 í23 085
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39/ĺ
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2018
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833 208

1 ĺ34 208

140 172

I 89t 491

0

55 463 795

973 380

6 368 759

62 805 93/ĺ

2017

42 616 560

267 404

1 142 43

67 437

I 473 960

0

52't93 ĺ63

334 I't1

8799 237

61 321 211

2016

39 328523

1 454'.102

1 013 251

265 050

7 829 088

0

48170862

1 719 152

3 3s í68

53213182

20ĺ5

35 880 31 0

455 243

't o19 872

143 151

7 260781

0

44 í60 963

598 394

40530{'{

/ĺ8 8í 3 20í

2014
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2 659 417

't 412237

827 117
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0

4í 6ĺ4 í84

3 /AG 534

5 725 077

s0 825 795

Vlastné prirny beŽné

prirny kapitálové

cudzie zdro'e nenávratné beŽné (granty)

cudzie zdroje nenávratné kapitálové (granty)

transÍery na prenesen v}ikon štátnej správy bežné

fery na prenesen v ĺ<on štátnej správy kapitálové

Prijmy beŽné

Priimy kapitálové

PRĺJ M ovÉ RNA t{cNÉ oPBÁc lE
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Vývoj vlastných prÍjmov v rokoch 2014 - 2021

Vývoi cudzĺch zdroiov v rokoch 2014 -2021

TRNAVA
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Vývoj transferov na prenesený výkon štátnej správy v rokoch
2014 - 2021
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Výdavky po pľogramoch bez gľantov a pľenesených kompetencii v rokoch 20'17 .2021 v eurách

Podiel programov_ rozpočet 2021
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3. BILANCIA AKTÍV A PAsÍv MESTA TRi\AvY K31.12.2021

V eurách

Strana aktív

Stav k31.12.2O21 Bezprostredne
predchádzaiúce
účtovné obdobieBrutto Korekcia Netto

NeobeŽný majetok

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

obeŽný majetok

L' Zásoby

2. Zúčtovanie medzi subjektmi verej. správy

3. Pohľadávky

4. Finančné účty

5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci

časové rozlíšenie
1. Náklady budúcich období
2. Príjmy budúcich období

269765 188

L978540
2485827s0

19 203 898

77 19t209
L425L6

4827sO89
9 532778

19240826
0

267 687

r22358
L45329

99 457 3L7
1247 3L3

98 210 004

0

124

L24

2t8
0

0

218

2

2

0

0

0

0

0

170307 871
73L228

L50372746
19203897

75 066 991

7425L6
48275089

7 408 560

L9240826
c

267 681

722358

t45329

166 897 209

3 r.60

147 690L52
t9 203897

74024126
164 039

45741L4s
6 435 958

2768298r'.

0

279774
138 789

140 985

Majetok spolu 347 224 084 10í 58í 535 245 642 549 241 201 109

Strana pasív
Stav

k

31.12.2021

Bezpros{redne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Vlastné imanie

1. oceňovacie rozdiely
2. Výsledok hospodárenia
2.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

2.2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

Záväzky

L. Rezervy

1.1. ostatné rezervy
1.2. ostatné krátkodobé rezervy
2' Zúčtovanie medzi subjektmĺ Verejnej správy

3. Dlhodobé záväzky

4. Krátkodobé záväzky

5. Bankové úvery a výpomoci

Časové roztíšenie

1. Výdavky budúcich období
2. Výnosy budúcich období

L97 U7326
1 340 530

196 306 796

L89377 228

6 929 568

21414575
3019u6
3 003 256

16 190

448 3m
44r''5952

4 636 016

8 864 861

26 580 648

9U
2657968/.

L91L69772
1 3ln 530

789 829242
181 862 136

7 967 706

24568703
3 455778
3 382 882

72896
732874

4L783r2
5 166 030

11 035 709

25 462634

L293

25 46L341

Vlastné imanie a záväzky spolu 245 642545 241 201 109
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TRNAVA

Komentár k vybraným poloŽkám bilancie aktív a pasív je súčasťou spľávy a stave majetku
a záväzkov mesta Trnavy k 3 LI2.202I.

4. PREHĽAD o sTAvE A vYVoJI DLHU MESTA TRNAVY
K31,12,2021

Mesto Tľnava v súlade s $ 17 zákona č. 58312004 Z. z. o ľozpočtových pravidlách územnej
samospľávy a o Znene a doplnení niektoých zákoĺov v znení neskoľších predpisov môŽe
používať na úhľadu kapitálovych výdavkov aj návratné zdroje financovania s dodľžaním
stanovených podmienok pľijímania návratých zdrojov financovania a ich splácania podľa
ustanovení $ 17 ods. 6,7,8 tohto zákona,atoi
o celková suma dlhu neprekĺočí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho

ľozpočtového ľoka a
. suma splátok náwatĺých zdrojov financovania, vrátane úhĺady ýnosov a suma splátok

záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprelľočí v príslušnom rozpočtovom ľoku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho ľozpočtového ľoka znižeĺých o
pľostriedky poskytnuté zrozpočtu iného subjektu verejnej spľávy' prostľiedky poskytnuté z
Euľópskej únie a iné prostriedky zo zahraničia, alebo pľostľiedky získane ĺa základe
osobitného pľedpisu.

Do celkovej sumy dlhu pľe používanie návratých zdľojov financovania podľa $ 17 ods. 8

sa nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu a z 'Úvetu
poskytnutého zo Státneho fondu rczvojabývaniana obstaľanie obecných nájomných bytov vo
výške splátok úveru, ktoých úhĺada 1e zahmutá v cene ľočného nájomného, záv'dzky zllveru
poskytnutého z Enviromentálneho fondu, Fondu na podporu umenia, záväzky z návratých
zdrojov financovania prijých na zabezpečenie predfinaĺrcovania realizácie spoločných
programov Slovenskej republiky a Euľópskej únie v sume nenávľatného ťrnančného pľíspevku
poskytnutého na základe uzatvorenej zmluvy.

Mesto Trnava má k 3l.I2.202I záväzky z návratných zdrojov financovania' ktoré sa do
celkovej sumy dlhu nezapočítavajú, a to:
o úverY zo Štátneho fondu rozĺĺojabývania na ýstavbu nájomných bytov vo ýške 3 881 659

eur.

Posúdenie dodržania podmienokprijímania ĺávraýchzdľojov Íinancovania a ich splácania
podľa ustanovení $ 17 ods. 6,7 a8 zákonač,. 58312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy Mestom Tľnava k 3 I )22020 :

bežné príjmy zarok2020
celková suma bankových úverov k3I.I2.202I
% dlhu zbežných pľíjmov 2020

celková suma ľočných splátok návratn;ých zdroj ov fi nancovani a k 3 I .12.202I

celková suma úhrad r1ýnosov z návratný ch zdľoj ov financovani a k 3 1 .12.2021

% splátokdlhu a úhľad výnosov znávratných zdľojov financovaniazbežných
pľíjmov zarok2020

65 886 008 eur

8 859 344 eur

13145',/o

2 424 235 eur

143 009 eur

5,05 oÁ

opľoti predchádzajúcemu roku Mesto Tľnava zníži\o posudzovanú úveľovú zaťažeĺosť v
zmysle pravidiel pouŽívania návľatných zdrojov financovania - dlh z bežných pľíjmov
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predcháďzajúceho rcka Z 18,34 yo na 13,45 oÁ a zníž1lo sumu splátok návľatných zdrojov
financovaniaz 5,6I %o na 5,05 oÁ.

Stav pľijatych úveľov mesta Trnavy k31.12.2021-

5. PoHĽADÁVKY MESTA TRNAVY K3t.12.202t

V účtovnej evidencii Mesta Tľnavy sú k 31 .I2.202I evidované pohľadávky vo qŕške
9532777,46eult, Ztoho sú pohľadávky do lehoty splatnosti vo výške 5 458 595,76 eur
a pohľadávky po lehote splatnosti vo ýške 4 074181,70 eur.
Zvykazovaných pohľadávok sú pohľadávky vo výške 3 3I9 297,96 eur dlhodobého
charakteru, ktoré majú dohodnutú dobu splatnosti dlhšiu ako rok.

Bankové úveľy
Rok

pľijatia
úveľu

Pľijatý úveľ
v eurách

Rok
splatnosti

úveru

Splátky
úveľu

Zabez-
pečenie

Stav úveru
k31.12.2021

v euľách
rnýstavba náj omných bytov 2005 t 373 266 2035 polľočne žíaďĺe 640 857
investičné akcie mesta 2009 3 319 000 2024 mesacne Žiadne 663 784
v'ýstavba MPaTP 2010 638 000 2020 mesačne Žiaďne 139 005
investičné akcie mesta 2010 2 000 000 2025 mesačne Žíaďne 525 032
ýstavba skládky Ko 4.kazeta 20tt 252 800 2025 mesacne Žiaďne 43 628
vtýstavba MPaTP 2012 2 926 165 2023 mesačne zmenka 250 364
V. etapa uýstavby skládky Ko (10,
ll.12. kazeta) 2017 900 000 2022 mesacne žiadne 104 090
Športoý areál SLAVIA 2017 1 s00 000 2023 mesačne žiadne 900 000
Rekonštľukcie MŠ a ZŠ 201'7 I 500 000 2022 mesačne žiadne 189 600
Rekonštrukcia MK MikovĹniho a
most 2018 I 500 000 2028 kvartálne Žiadne 640 555
Rekonštrukcia školských pľiestorov
(kuchýň a iedální) 2019 3 500 000 2027 kvartálne žiaďne 3 300 000
Návratná ťrĺlančná ýpomoc
na kompenzáciu výpadku dane
z príĺmov fuzickych osôb v roku 2020 2020 r 462 429 2027 rocne žiadĺe t 462 429
bankové úveľy k 3|.l2.202l 8 859 344

Vládne podpoľné pľogľamy ŠFRB
Rok

pľijatia
úveru

Prijatý
úver

v euľách

Rok
splatnosti

úveru

Splátky
úveru

Zabez-
pečenie

Stav úveľu
k31,12.202t

v euľách
60 b. j. na Veternej ulici 2000 613 855 2030 mesačne nehĺuteľ 296 753

20 b.j. na Fľantiškánskej ulici 2002 318 13l 203r mesacne nehnuteľ 169 199

40 b. j. na Fľantiškánskej ulici 2004 966 242 2034 mesacne nehnuteľ 47r 884

98 b. j. na ulici Vl. Clementisa 2005 2 746 26s 2035 mesacne nehnuteľ I 372 735

88 b. j. na Tajovského ulici 2006 2 40s 497 2036 mesacne nehnutel' I 273 840
24b. j. na Coburgovej ulici 2007 525 393 2037 mesačne nehnuteľ 297 248

vládne podporné progľamy k 31.12.202l 3 881 ó59
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V medziľočnom porovnaní vzrástli pohľadávky mesta o 43I 008,73 eur, väčší nárast je
vykazovaý u pohľadávok do lehoty splatnosti o 400 763,0l euľ, pohľadávky po lehote
splatnosti medziročne vzrástli o 30 245,72 eur.

V lehote: p, tnlrl^nľ'
Daň z majetku 6 89l,45 2 615 093'55
o daň z nehnutelhostí 6 891'45 2 615 093'55
Z celkoých pohlädávok na dani z nehnutel'nosti po lehote splatnosti sú pohl'adávky vo výške
I526 44I,27 eur v konkurze) v reštruktuľalizácii av likvidácii. Predstavujú 58,37 yo z celkoých
pohl'adávok po lehote splatnosti, ktoľé nie je možné vymáhať a čakáme na ukončenie a ýsledok
pľocesu. V exekúciách sú lymáhané pohľadávky vo výške IlI 685,12 eur. Na pohl'adávky vo ýške
437 686,- eur boli zaslane výzvy na zaplatenie nedoplatku. Spľávca dane pľi vymáhaní nedoplatkov
po lehote splatnosti postupuje v zmysle daňového poriadku. V prqfch mesiacoch roku 2022 bolo
zýchto pohľadávok vyľovnaných}D4 748,- eur'

Miestne dane, poplatlry a pokuty 673 642102 883 071,33
o daň za užívanie veľejného priestľanstya 7 227,00 4 055,40
Z ce|kových pohľadávok po lehote splatnosti sú vymáhané v exekučnom konaní pohl'adávky vo
výške 14,93 eur.
. daň za psa 6,98 24 8]3,31
Pohl'adávky po lehote vo ýške 149,37 euľ sú vymáthané exekučným konaním nazritžkuzpeťlažného
úétu, zrážku zo mzdy azrážku ziných prijmov. ostatné pohľadávky sú vymáhané ýzvami na
zaplatenie nedoplatkov v zmysle daňového poriadku.
o daň za ubytovanie 0,00 l0 060,76
Pohlädávky vo ýške 1 389,96 eur sú prihlásené do konkurzu.
o poplatokzakomunálnyodpadadrobnéstavebnéodpady 0,00 534658,78
Pohl'adávky vo ýške 249 733,78 euľ sú vymáhané v exekučnom konaní, ostatné pohl'adávky sú
v súlade so smeľnicou na vymáhanie pohlädávok ľiešené foľmou výrw, prípadne predexekučnej
výzvy'
o poplatok za znečisťovanie ovzdušia 0,00 174,45
Pohľadávka vo výške 174,45 eurje uplatnená v konkurznom konaní.
o finančná nóhľada zaýrub Stromoý 30 691,07 0,00
Finančná nŕhĺadazaýrub dľevín je ukladaná v rozhodnutí ešte pľed vydaním územného rozhodnutia
area|izáciaýrubu je podmienená platným stavebným povolením. Finančná náhrada je splatná do 30
dní po zrealizovaní výrubu.
o pokuý 70'00 ]36 42],97
Z celkoýchpohl'adávok po lehote splatnosti sú vymáhané v exekučnom konaní vo ýške 503,00 eur
a vo ýške 26 199,76 euľ v konkurze.
. odvod z hazaľdných hier 0,00 32 061'47
Z celkoých pohľadávok po lehote splatnosti sú v konkurze vo výške 9 278,45 eur a pohľadávka
vo ýške 2z 61'6,00 eur je vymáhanáv exekučnom konaní.
o dočasné parkovanie na území mesta 71 784,16 0,00
Pohľadávky v lehote splatnosti sú za SMS parkovanie, evidované voči spoločnosti ELET,s.r.o.
za mesiac novembeľ a december 202I. Finančné pľostľiedky boli v súlade s uzatvoľenou zmluvou
prevedené na účet mesta v januáľi a vo februári2022.
o popĺatok za rozvoj 563 862,81 135 869'77
Pohl'adávky v lehote splatnosti vo ýške 302 996,50 eur sú v odvolacom konaní. Pohl'adávky po
lehote budú vymáhané v zmysle daňového poľiadku.

Zaniknuté dane
o daň z predaja alkoholicleych a tabakových ýrobkov
Pohl'adávky vo ýške 854,03 eur sú prihlásené do konkurzu.
o daň zo vstupného

0,00 4 222,60

732,820,00
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Pohl'adávka bola vymáhaná v exekučnom konaní, ktoré bolo zastavené a ukončené. Po zrušení
záložného pľáva bude pohlädávka odpísaná.

Pohl'adávky za majetok 57617ĺ'20 279 266,13

o nájomné za pozemlq) a nebytové pľiestory spľavované mestom 0,00 43 358,06
Pohľadávky po lehote splatnosti vo ýške 6 63I,9I eur sú vymáhané v súdnom konaní, v exekučnom
konaní vo ýške 7 486,65 euľ' na pohľadávky vo ýške 13 101,03 eur je vyhlásený konkurz, na
pohľadávky vo výške 6 103,43 eur sú vydané platobné poukazy, ostatné staľšie pohľadávky ľieši
pľávny odbor a pohlädávky vzniknuté v ľoku 202I sívymáhané upomienkami.
o nájomné za byý anebytové priestoľy spravované spoločnosťou 121,74 230 593,57

STEFE Trnava s r.o.
Pohľadávky po lehote splatnosti sú vymáhané v súdnom, v exekučnom a dedičskom konaní.
Vymáhanie pohl'adávok v zmysle zmluvy o výkone správy zabezpečuje STEFE Tľnava, s.ľ.o.
o za odpredaný majetok mesta 576 049,46 5 314,50

Pohľadávky po lehote splatnosti sú všetky za odpľedané bw, vo ýške 4 494,10 eur vymáhané
v exekučnom konaní a ďalšie pripravované odborom právnym na súdne vymáhanie.

ostatné pohl'adávky 4 201 891'09 296 750'69
C služby zabyý anebytové priestory spravované 1 009 233,34 287 901,84

spoločnosťou STEFE Trnava s r.o.
Pohľadávky po lehote splatnosti za nezaplatené služby nájomníkmi v bytoch a nebytoqých
pľiestoroch sú vymáhané v súdnom konaní, v exekučnom konaní a uplatnené v dedičskom konaní.
Vymáhanie pohl'adávokv zmysle zmluvy o ýkone správy zabezpeéuje pre mesto spoločnosť STEFE
Trnava, s. r.o.
. služby za nebytové priestory v objekte MPaTP 0,00 B 661,48
o školné 460,00 0,00
. tuĺŽp SR_zapľieskumnéprácenaúzemímesta 15 360,92 0,00
Na základe ľozhodnutia Ministerstva životného prostredia patľí Mestu
Tľnava nábľ ada za r oky 2022-2027
o súdne tľoý! 0,00 99,50
Neuhľadené súdne tľovy od Majo-Agľo's.ľ.o. _ ža|oba o vypľatanie
nehnutelhosti po ukončení nájomnej zmluvy (úhľada v maľci 2022).

v euľ
V lehote: Po lehote:

25 869,20 0,00
0,00 87,87

. transÍery _ zúčtovanie so subjektom verejnej spróvy
o pohľadóvka KORLEA INVEST,a.s' (neuhľadený dobľopis za el.

energiu z roku 2012,vymáhaný v konkurze)
o Finančné plnenie FCC Tľnava-pľíjem zo skládlcy
o rekultivácia sklddlry odpadu
. zákonný Poplatok za uloženie odpadu
o dobropisy
o prenójom mýtnej jednotlĺy
o pohľadóvlcy voči poisťovniam (úhrada v januári

2022)

I 15 838,27
2 796 627,64

183 092,22
54 353,04

50,00
t 006,46

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Celkom: V lehote: Po lehote:
Pohl'adávkv: 9 532 777,46 5 458 595,76 4 074 181,70
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6. SPRÁVA o STAVE MAJETKU 
^ZAv^ZKov 

MESTA TRNAVY
K31.12.2021

6.1. Stav majetku azáväzkov mesta Trnavy, ľozpočtových a pľíspevkových
organizátcií mesta

K 31. I2' 20zl bola vykonaná inventarizácia majetku mesta Trnava v súlade so zákonom é. 43112002

Z.z. o účtovníctve v zneni neskoľších predpisov a Zásadami hospodáľenia anakladania s majetkom

mesta a majetkom v štátnom vlastníctve' ktoný bol mestu zverený v platnom znení.

Na zák|ade príkazných listov primátora mesta na vykonanie inventarizácie boli ľiaditelmi

pľíspevkových a rozpočtoých otganizácií mesta a vedúcimi jednotliqých odborov MsÚ ustanovené

čiastkové inventarizačné komisie, ktoré vykonaliýzickú a dokladovú inventarizŕrciu majetku mesta.

Výstupné údaje vyplývajúce z vykonaných čiastkových inventarĺzäcií boli zosumarizované

MsÚ _ odboľom majetkoým.

Výsledky inventarizácie majetku evidovaného v účtovnej evidencii tvĺsÚ boľ porovnané s údajmi

finančného refeľátu odboľu ekonomického.

Majetok vo vlastníctve mesta Tľnava je v spľáve a v účtovnej evidencii mestského úľadu a mestom

zt iadený ch pr íspevkových a rozpočtových or ganizácii.

Rozdiel majetku a ziĺľäzkov mesta Tľnava k3L |2.202I je 198 781 470 euľ.

Podľobné členenie majetku mesta podl'a účtovných tľied 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 - opľávky k dlhodobému nehmotnému majetku

08 _ oprávky k dlhodobému hmotnému majetku

09 - opravné položky

2 024 l78 elľ

249 586 372 ev
86 790 771 eur

6 405 415 euľ

0 eur

19 z03 897 euľ

- | 285 907 eur

-142 772 294 eur

- l 002 121 euľ

Dlhodobý neobežný majetok

Zásoby

218995 310 euľ

267 371 eur
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Zilčtovanie medzi subjektmi veľejnej správy

Pohľadávky

Finančné účty

opravné položky k obežnému majetku

48 275 089 euľ

+10 414 234 eur

22 748 234 eur

- 2 617 350 euľ

obežný majetok

Majetok

Záväzky

Časové rozlíšenie lvýdavky + výnosy budúcich období/

79 087 578 euľ

298 574 130 eur

-73 054 711 eur

- 26737 949 eur

Rozdiel majetku a záväzkov 198 781 470 ear

Záväzky pozostávajú pľedovšetlf mzo záväzkov z ďodávateľsko-odbeľatel'ských vzťahov, zo záväzkov

voči zamestnancom' voči inštituciám sociálneho a zdľavotného poistenia, z nesplatených bankoqých

úverov a neuhĺadených daní (daň zo mzdy zamestnancov).

V účtovnej evidencii MsU je vedený okľem majetku MsU aj majetok škols(ich zariadeníbez právnej

subjektivity (4 materské školy + 4 školskéjedálne), Mestskej polície mesta Trnava. V účtovnej

evidenciitrĺsÚ k 3I.Iz.202l jevedenýaj majetok MestaTmavaspravovanýobchodnouspoločnosťou

STEFE Tľnava, s. r. o.

V tabul'ke č.2 je spľacovaný okrem iného pľehl'ad majetku v evidencii rozpočtoých

a príspevkoqých organizá cií zriadených mestom.

Pľíľastky majetku mesta v ľoku 202I vznikli kúpou do majetku, finančným ukončením, darovaním

azaradením investícií do majetku mesta napr:

o whurlovanie a ľekonštrllkcie m iesfnvc.h komunikácií a oarkovísk

- MK oĺĺľužná 95 446 ev
- MK Západná + chodník 60 803 eur

- MK Polná + chodníky 170 500 eur

- cyklochodník Ulica Spartakovskó, časť A (čiastočne ťrnancované zcudzích zdrojov) 5 19 1 13 eur

- cyklochodník a chodník Uico Veterná IL (čiastočne financované z cuďzich zdrojov) 193 569 eur

- cyklochodník a chodník Špačinska cesta I. (čiastočne financované zcuďzichzdrojov) 43I 064 eur

- chodník Ulica Lomonosovovr 64 367 eur

- chodník Ulica Pauĺínska 125 883 eur

- chodník Ulica Tajovského 19 939 eur

- chodník Uĺica Ľaliová I7 544 ew

- chodník Uĺica Hlboká 11 357 eur

- parkovisko na Uici Ľudmily Podjavorinskej 105 87l eur
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- parkovisko pred zimným štadiónom

o detské ihľiská

Uica Hospodárska

úprava vybraných dvoľov _ DVoRl (čiastočne financované z cudzích zdrojov)

Uica Zelenečskó

o veľejné osvetlenie Ulica Rázusova

o obnova mestského opevnenia

o plánudržatelhej mobiliý mesta Trnava (čiastočne financované zcudzích zdrojov)

Základná škola s mateľskou školou. Ulica Maxima Gorkého

- vybudovanie športového areálu

Záldadná škola s škololl- Illica .rána Rottu

_ novostavba školskej jedálne a učební

V priebehu roku 202I boli mestom vykonané rekonštrukčné práce na objektoch škôl a školských

zariadeni:

85 577 eur

267 515 eur

17 951 euľ

42887 eur

55 592 eur

735 456 eur

795 850 euľ

2497 573 ev

112 712 eur

Príľastky majetku mesta tvoria aj investičné akcie vykonané spľávcovslcými organizáciami:

Stľedis ko sociólnei starostlivosti

Poliklinika Staľoháj ska

- wýťah z vonkajších priestoľov

V roku 2021 mestu do majetku pľibudli pozemky v hodnote 4 740 338 euľ.

Pľíľastky pozemkov vznikli nazáklade kúprylch zmltlv: pozemky v k. ú. Modranka, Ulica Sereďská,

pozemky v k. ú. Trnava, Ulica Mikovíniho, Nitrianska, orešianska, J. Hajdóc4yho, J. Bottu, medzi

Malženickou cestou a Piešťanskou, pod stavbami na Ulici Zelenečská, pozemky v lokalitách: Kamenný

mlyn, Farský mlyn, Pekné pole VII., pozemky pod cyklotľasami : Zelenečská_ A. Žarnova-Námestie

SNP, Štľky - Bohdanovce _ Špačince, Zelenečská - ľIľaničná, Piešťanská, Vinohľadnícka cesta

delimitáciou. zmluvami obezodplatnom vla'stníctva oozemkov alebo usooriadaním

novozisteného majetku: pozemky v k. ú. Trnava: v lokalite Kamenný mlyn, Ulica Zelenečská,

pod cyklochodníkom na Špačinskej ceste, pozemky v k. ú. Modľanka a uznesením oĺĺľesného súdu

(dedičsno\ v k. ú. Dolné Dubové.
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Majetok mesta rozšĺľilo aj prevzatie infraštruktúry v obytnej zóne Kamenný mlyn: II. etapa _ Ulica

E. Kostolányiovej, (462 605 eur), III. etapa - Ulica H. Radvániho (374 507 eur), v k. ú. Modľanka

Ulice Topolbvá a Sereďská, v k. ú. Trnava, Ulica Logistická .

Ubytky hnutelhého a nehnutel'ného majetku vznikli vyľadením opotrebovaného a nepoužitelhého

majetku a zverením majetku do spľávy príspevkovej oľganizárciimesta MSMT (cintoľíny a bikesharing)

a Zák|adnej škole s materskou školou Kornela Mahra (futbalové ihrisko s umelou trávou) a odpredajom

pozemkov.

V roku 2021 predstavovali odpisy dlhodobého nehmotného majetku (01) v evidencii MsÚ, ktoľého

obstaľávacia cena bola I978 540,37 euľa Sumu 4 848'00 euľa a k dlhodobému hmotnému majetku

(02) v obstarávacej cene 160 668 I7I,65 euľa sumu 6 034 743,64 euľa.

Inventarizácia majetku azáväzkov za mesto Trnava bola spracovaná na zákIade predložených

inventarizačných správ jednotlivých odborov MsÚ a organizácií, ktoľé spľavujú majetok mesta.

V Trnave, 28. februán2022

Vypracovat: MsÚ, odbor majetkový, refeľát správy majetku mesta

Ing. Blanka Lukačovičovó ' .'-)- : '-.'

lng. Emília Macková

Za správnosť zodpovedá

'-ĺ''.' -".

/

JUDr. Jana vedúca odboru majetkového

Mgŕ. Tibor Pekarčík

predseda inventarizačnej komisieÚstrednej'

lLU
L
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6.2. Stav majetku a závázkov v ľámci konsolidovaného celku

K 31. 12. 202I bola vykonaná inventarizácia majetku v súlade so zákonom č. 43I/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Rozdiel majetku azáľäzkov konsolidovaného celku mesta Trnava k3I. 12. 202I je
205 149 882 eur.

Čĺenenie hodnoý majetku podľa účtovných tried:
01 - dlhodobý nehmotqý majetok

02 - dlhodobý hmotny majetok odpisovaný
03 - dlhodobý hmotny majetok neodpisovaný

04 - obstaranie dlhodobého majetku
05 - poskytnuté pľeddavky na dlhodobý majetok

06 - dlhodobý finančný majetok
07 - oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku
08 - opľávky k dlhodobómu hmotnému majetku
09 - opravné položky

792 369 eur

193 677 373 eur

6 109 382 eur

0 eur

24 645 656 eur

- 2 161 528 eur

-144 684 1 17 eur
- I 002 I2I eur

Dlhodobý neobežný majetok
Zásoby
Zučtov anie medzi subj ektmi veľej nej spľávy
Pohľadávky
Finančné účty
opravné položky k obežnému majetku

225224 780 eur
267 371 eur

0 eur
+ 10 415 737 eur

23 020 941 eur

- 2 617 350 euľ
obežný majetok
Majetok
Záväzky
Časové ľozlíšenie lvýdavl<y + výnosy budúcich období/

31 086 161 euľ
256 581 063 eur
- 24 846 070 eur
-26585111eur

Rozdiel majetku a záväzkov 20s 149 882 euľ
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Prehläd vyšky majetku a záv'ázkov mesta Trnava k 3 I. 12. 202I lv eurách/ Tabuľka č. 1

.{
NJ

Mesto Tľnava
Vrátane Ro a Po

mestom
zriaden ch

2 024 177,54

224754463,32

127',12077,O0

2 144 250,30

1 99í 863.85

422 439,51

7 521 277.59

249 586 37í.57

86 426 850'8í

363 920,33

a6 790 771,14

0,00

6 45O 41472

0,00

6 450 414,72

't9 203 897,38

1 245 907,02

142772 293,85

1 002 12'1.05

2'l8 995 3ío.43

267 370.72

4a 275 089.42

10 414 233,9

22744 23448

2617 350,28

79 087 578,30

491 241,71

298 574130,U

73 05/711,18

26 737 949,19

198781 470,07

Zaživ Írnave-
mestské kult Íne

stÍedisko

o,o0

4 593 963,29

429 997,16

0,00

1 38 395,71

58 510,35

2759139,46

7 980 005,97

0,00

299 091,02

299 09't,02

0,00

44 988,00

0,00

44 988,00

0.00

0.oo

5 046 928.98

3 277 156,01

o,o0

10 294,87

43 356,43

53 651,30

2 629,93

3 333 437,24

3 307 /ĺ49'33

675.48

25312,43

správa majetku
mesta Trnava, p. o.

44',1.53

20 499 742.73

2 815 052.94

26 216,OC

0,0c

129 249,58

7 432,48

23 47a O93,7A

0,0c

0,oc

0,00

0,0c

84 781.42

0,0c

a478í.A2

0,00

358,41

13 963 799,12

0,00

9 603 159,56

0,00

0,00

266 410,81

ĺ58 782'56

0,0(

425 193,37

3 381,54

ĺo 03í 734.4

9 751 886.í3

26 700,00

253,148.35

Mestské služby
mesta Trnava

123',t9,41

13 8A1 722,87

1 619 826,69

733218,s2

o,0o

37 954,26

219 319,33

16 492041,67

0,00

't9 405,40

19 405,40

0,00

'r28 660,00

128 660,00

0,00

í'l 0ĺ9'41

7 62A 878,04

0,00

I O12 529,03

ĺ3 5í6'5'l

0.00

82 948,86

514276,4O

74 161,53

536 580,64

0,00

9 549 í09'67

9 í55 663'11

í4 075'00

379 37í 
'56

stredisko sociálnej
starostlivosti

21 95t,06

1 o 580 639,04

225 547.O3

182119,73

0,00

92125.94

0,00

I 1 080 431,78

913 832,1 1

0,00

9'l3 832'1 í
0,00

38 640,54

38 640,54

0,00

21 95í.06

6 038't15,57

38 640,54

5 95 148,32

37 276,93

0,00

36í 322'00

580 85í'92

327 472,58

651 578,27

10747,72

6 614 474,31

6 256 543.52

7 200.00

354 730.79

zŠ, zuŠ,
Kalokagatia,

zariadenie pÍe
seniorov

6 925.17

27 216 698,',14

2 493 631,66

133 502,04

0,00

43794,92

0,00

29 887 626,76

3 766 535,52

16 219.90

3 7a2 755,42

0,00

14 453,23

14 453,23

0,00

5 265,77

1284A O48,3'l

20 838 /U6,50

74 06í'08

0,00

160 479,96

2210',140,7'I

91 o98'í7

2 353 583,64

206 795,3

23 398 825,52

23 168 594,20

108 650,76

í2í 580,56

Mesto Trnava

í 978 540'37

147 981 697,25

5 128 021,51

't 109 194,01

1 853 468,14

60 ao4,42

4 5U 946.32

160 668 171,65

Ú 7464a3je

29 204,O'l

81 775 687,19

0,oc

6 1 38 891,1 3

0,oc

6 138 89ĺ'í3
't9 203 897,38

1 247 312,37

97 246 523,83

963 480.5ĺ

170 307 871,0'l

't42 516,24

4a275049,42

9 532777,46

19 240 826,00

2 124 218,OO

75 066 99í'08

267 647,13

245 642 549,22

21 4'.t4574,a9

26 580 647.95

197 647 326,38

Názov ričtovnej tŕiedy'
čtovnej skupiny

a čtu

0't uhodob, nehmotn majétok

021 - Stavby

022 - samstatne hnutel'né Veci

023 - Dopravné prostriedky

025 - Trvalé porastv

028 _ Drobn dlohodob'í' hrctn mjetok

029 _ ostatn' dlhodob hmtn'i rÍEietok

02 _ EhodobÝ hmotnÝ maietok odpisovan!

031 - Pozemky

032 - Urelecké diela a zbierky

03 - Bhodob hm. majetok neodpisovan

041 - obstaranie dlhodob.nehmtného majetku

042 - obstaÍanie dlhodob' hmtného majetku

043 - obstaranie dlhodob. f inančného mjetku

04 - obstaranie dlhodobého majetku

06 _ BhodobÝ finančnt maietok

07-oprávkvkNM

08-oprávkvkHM
é

NeobežnÝ maietok gičet /netto/

zásobv

zričtovanie medzi subjektmi verej. správy

Pohl'adávky' (+)

Finančné čty

k obežnému

obežn , maietok gčet /netlo/

rozlíšenie + bud c.

s čet

záväzkv (-}

časové rozlíšenie /v davky a V}inosy bud'ob

Rozdiel maietku a zäväzkov lvlastné imat

Spracovateľ: oM
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7. UDAJE o KoNSoLIDovANoM CELKU KoNSoLIDovANEJUCToVNEJ zÁvrnRKY MEsTA TRNAvY
Konsolidovan; celok mesta Trnavy zahŕ a 12 rozpočtovych organizác1í, 5 príspevkové organizácie a 5 obchodn1 ch spoločností. Met dou riplnej konsolidácie
bolo konsolidovan; ch 19 ričtovnych jednotiek a 3 ričtovné jednotky boli konsolidované met dou vlastného imania.

_*l

F

s časťou
ve rejnej

správy do
dila

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.'t22021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

3 t.12.2021

31.12.2021

slÍčastbu
verélneI
s právy
odo dťla

ĺ.1.í991

1.ĺ'199

1.1.1998

1.í 'ĺ998

1.1.2006

í.1.1998

1 1 2ooŕ

ĺ.1.199

1.1.200

1.7'ĺ993

1.1.2002

Ná2ov
obce

TrnaVŕ

Trnava

Trnava

Trnava

Tŕnav

Trnava

Tínava

Trnavé

TÍnava

TŕnaVa

TínaVa

PSC

917 01

917 01

917 oĺ

917 01

9ĺ7 0ĺ

917 05

917 08

917 01

9'l7 0ĺ

917 01

9ĺ7 01

ulica a čĺslo

Ulica Hlavná í/1 
'

Ulica AndÍeja
Kubanu 3ĺ9234

Ulica At mVá
6486/ĺ

Ulica Jána Bottu

2780t27

Uica iraxim
Goŕkého 2055/2ĺ

Ulica lvana
Krasku 4256/29

Llica Kornela
|.hhía 279g11

Mrestie
slov.učeného
|ovarjšslva
1557115

uica
sparlakovská
5461/5

Ulica Vančuŕova
61 93/3E

t]lica MozeÉove
5687ĺ0

e-mailová adresa

zuzana.biqasova@trnava.sk

zsKUBlNUítDDobox'sk

drobnaa53@pmail.com

ed itá.sti bE na íazsib.trn aE.s k

iozefi ná.strbrvä@2smg.tŕnevä.sk

ekra s ku@tton line.s k

mis ka oe ka re k@sma il.com

seketarial@zsspaÍtaKl'edu'sk

tom.mrika@gmilcom

aléná béli. va@ru<mo trneVá sk

telef n

033/323621E

033/3236940

033/3236840

033/3236850

033/3236860

033/5543049

033/3236886

033/3236930

033/3236904

033/3236923

033/3236693

zodpovedná osoba
(za zostavenle
podkladov pre
konsolidáciu}

lng.zuzana Bigasová'FhÍ

Adriana Prevlocká

Anna Drobná

Edila ŠibÍaná

Jozefha Šrbová

Alana lbuková

Božena KeÍĺavá

lvlchaela FeMrková

Jana l-laladová

lÚária Tomníčková

lng. Alena Belicová

zodpovedn člen
štatutárneho orgánu

JUor.Peter Bročka,LL.M'

lvlqr. zuzana FIolkovičová

lv1gÍ. Bnlia Benedikovičová

FhDí. Danka Gašpariková

lng' Beáta Kraičovičová

PeedD. Adriane Jánčichová

l'gr. Lea VretenáIová

L,tor.Žofia Halásová

Wr. L dia Gašparovičová

RNIDÍ' Dáša č rná

nilqÍ. Beáta Balgavá

dod a

31 12 202(

31.12.202(

31.12.2028

31.'t22024

31.122024

31.12.202A

31.12.2020

31.122020

31 12.2020

31.12.202(

31.12.2024

odod a

'ĺ 
' 
1.2009

'1.1.2009

'1.12@9

1.1.2009

í.ĺ.2009

1.1.2004

í í.200s

1 1 200S

't.1.2 9

í.1.2009

1 I 2009

Konsolido
van

podiel (7o)

't00,00

'100,00

í00'00

100,00

100,00

ĺo0.00

100,00

ĺ00'0o

100,00

100,00

100,00

Podiel na
hlasovacĺc
h právach

("/ď

ĺo0'o0

100,00

100,00

100,00

100,00

ĺ00'o0

'ĺ00'00

ĺ00'00

ío0'0o

100,00

í0o'oo

Podiél na
vlastnom
imanĺ (7Ó)

ĺoo'00

100,00

100.00

1 00,00

100,00

ĺ00'00

100,00

100,00

ĺ00'00

100,00

ĺ00'00

Právna
forma

obec

rozpočtová
organizácia
zemej

samsprávy

rozpočtová
organŽácia
zemej

samspÍávy

rozpočlová
o.ganizácĺa
uemej
samsprávy

rozpočtová
organŽácia
zemej

samsprávy

rozpočlová
organizácia
zemej

samsprávy

rozpočtová
oíganizácia
Llzemej
samspíávy

Íozpočlová
organizácia
zemej

samspŕávy

rozpočtová
]rganizácia
izemej
5amsprávy

rozpočtová
organizácia
zemej

samsprávy

íozpočtoVá
oÍganizácia
zemej

samsprávy

DÍuh
vzthh u

rEtersM

dcéíska

dcérska

dcérska

dcérska

dcé.ska

dcérskä

dcéŕská

dcérska

dcérská

dcérsl

tco

oo31 3í 14

36080544

3608075

36080594

37990365

36080829

37990357

oao172

37990373

3187539,1

37836528

llázov r1čtovnej

iednotky

lvlesto Tínava

zák]adná škola s
mlerskou skolou
Andreja Kubinu
34, Trnava

základná škola s
mteÍskou školou
Atomvá ĺ,
Trnava

zákaldná Škola s

Ulica Jána Bottu
27. Íínava

základná škola s
mterskou školou,
L,lica Mexim
Gorkého 2'| 

'
Ttne a

základná škola s
ÍEteÍskou Školou'
Ulica lvana KÍasku
29, Trnava

základná škoh s
mteÍskou školou'
Kornela lvlahra 1ĺ'
Trnava

zaKaona sKoE s
mteaskou školou,
Mnslov.uč'
tovarišstva 15.

Trnava

základná škola s
mterskou školou,
SpartakovsM 5,

Trnava

zák|adná škola s
frEteÍskou školou

ančurova 38'
Trnava

záKadná
urelecM škola,
ulica llbzaÍtova
ĺ0, TÍnava
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(Jr

s časťou
vereinei

spráW do

31.122021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12202C

31.12.2021

31.12.2021

31.122021

31.12.2021

31.12.2021

31.122021

31.12.2021

sličasťou
veŕejnej
správy
odod á

1 4 1994

1.1'199ĺ

1.7.1993

1.1.1993

ĺ '1'l.1994

19.4.2008

3 4 ĺs97

29.11.2005

7.2.1994

7.1.2004

1.6.202C

1.5.2021

lázov
obce

Trnavŕ

Trnavŕ

Trnava

Trnavi

Trnava

Trnava

Piešťál

Tínava

Tínava

PSC

917 01

917 0í

9ĺ7 01

9ĺ7 01

917 01

917 01

9ĺ7 01

917 01

917 01

921 01

917 01

9ĺ7 01

t lica a čislo

VJare3

Ulica Teíézie
Vansovej 2914/5

UÍcá šefánikÓVá
92t2

Ulica VladiÍŕa
clemtša 6463/5'ĺ

Ulica Pliertyselná

uica Trhová 243l

Ulicá Hevná ĺ/ĺ

Ulica

FíantĹškáns ka

71t't6

PrieÍlyselná ul'

2641t15

PÍieÍyselná ulicá
't0

Ulica

spanakovská
723St1B

Ulica Hlavná 1/1

e_mailová adresa

darinä'5tefu kov @cvc.trnäva.sk

ia na.drcŕa koE @dd 'trnaE 's k

kái'ŕiáne iédli.kÔvá 
'Urmrŕ 

trnává šk

mariá'mesickova@sss'tÍnava'sk

a lena'buckova@skasz'trnavä.sk

dominila.DeciäroVa@tt_|t-tŕnäVä'sk

heídova@uep.sk

zita'sedlakova@steÍetrnava'sk

pererova@Fcc-qroup-sk

kovacova@tavos-as.sk

ra dka .s is kova @kullurun! va.sl

te leÍ n

033/323 694

033t3236724

033/323667ĺ

033/3236609

033/3240366

33/3236980 0908

537093

0905/386513

033/3236544

911t711922

033/5966ĺ 61

r911 394 ĺ85

J905/638207

0904/13571 5

zodpovedná osoba
(za zostavenie
podkIadov pÍe
konsolidáciu)

Dáŕiná Štefáková

Jana Dvoráková

Kataíína Jedličková

ltĺáÍia ŕesrková

lvlgr.Alena Bučková

/lgÍ.Dorinika Peciarová

lng. ľ.latália Herdová

lng. zila Sedláková

lnq. Lovecká

hg' Jobbová

hq. Moná Táčovská

Bc.Rádka Ššková

zodpovedn člen
štatutáaneho oŕgánu

iJgr. Andrej l-hvlk

ir'lgr. Anna l\4enkyová

PaedDí' Gabriel Kalarcš

JUDí.Vlastiril očenáš

hg. Andrea TomšoVičoVá

hg. Jaíoslav otčenáš

FhDr.Dáľa ŠaškoVičová

JtJDr. hg.Eva Ko!áriková

hq. Jaíoslav cintav

hg.Julie Kováčová

hq.Lenka K]irentoVá.PhD

lr'Er. Peter Cagala

dod a

31.12.2024

31.12.2024

31.12.2024

31.12.2024

31 12 2024

31 12 202t

31'12'202Í

31.12.202C

31.12.202(

31 12.202Ĺ

31.12.202(

31.12.2021

odod a

'1.'ĺ.200

1.1.200e

ĺ.1 '200(

1.1.200e

1 1 200!

ĺ.ĺ.2009

1 1.200S

1.1.2009

'| .1 .2009

1 1 200S

1.6.2024

van '

podiel (oÁl

100,00

ĺ00'00

'100,00

100,00

ĺ00'00

ío0'00

100,00

50,00

5o,oo

29,68

100,00

ĺ00'00

Podiel na
hlasovacic
h právach

v"l

100,00

100,00

't00,00

100,00

100,00

í00'00

100,00

50,00

50,00

29,68

ĺ00.00

ĺo0'00

Podiel n.
vlastnom
imani (o/o)

í00'00

100,00

ĺ0o'0o

100,00

100,00

100.00

100,00

50,00

50,00

29,6E

100,00

100,00

Pŕávna
foŕma

lozpočtová
oígani2ácia
zemej

sams píávy

rozpocrova
)rganizácia
Ízemej

'amsprávy

pĹíspevková
cíganizácia
zemej

sam5právy
pa'6pevková

olganizácia
zeme.i

samspráVy

prbpevková

orgánizácia
zemej

samspÍávy

spoločnosť
ŕučením

( zemá
samspíáVa)

spoločnosť
s ručením

( Žemá
samspráva)
spoocnos(
s ručením
obredzen r
( zemá
sámspaáva)

spoločnosť
s ručen ĺm

obredzen m
( zemá
samspráva)

spolo nosť
(l]zemá
samspráVa)

píbpeVková
oíganizácia
zemej

samsprávy
prbpevková
organžácia
zemei

samspŕávy

Dŕuh
whhu

dcérska

dcéEka

dcéíska

dcéíska

dcé6ka

dcérska

dcéÍska

prdÍužená

pri'ružená

píhružená

dcérska

dcérska

tco

oo350052

0061 1 972

34000208

17639760

m594135

44'tO2771

36219681

36277214

31449697

252484

53041984

5374&O8

lĺázov ričtovnej
ednotky

ctntíumvolného

Jare 3

zaŕiadenie píe
senioŕov v Tŕnave

záWdná
urelecká škola
MkuláŠa
schneidra
Tínavského' LJlba

ŠteÍánikova 2'
Tanava

stŕedbko
sociálnej
sta Íostlivosti

l,/]estské služby
resta Tínava

TT-If, s.r.o.

fulestsM televízaa

Trnava,s.r.o.

STEFE Tanava,s .í

Fcc Tínava,s.r'o.

TlnavsPá
VodáIenská

spoločnost' a.s.

spíáva mjetku
msta Trnava, p.o.

zaži v Tliavť
l/ĺestské kun íne
stredisko
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8. BILANCIA AKTÍV A PASÍV KoNSoLIDovANÉtĺo CELKU MESTA
TRNAVY K31.12.2021

Stľana aktív - netto BeŽné účtovné
obdobie

Bezpľostredne
pľedchádzajúce
účtovné obdobie

Neobežný majetok
l. Dlhodobý nehmotný majetok

2. Dlhodobý hmotný majetok

3' Dlhodobý finančný majetok

obežný majetok
I. Zásoby
2. Zilčtovanie medzi subjektmi verejnej správy

3. Dlhodobé pohl'adávky

4. Kľátkodobé pohľadávky

5. Finančné účty

6. Poskýnute návratné finančné výpomoci

časové ľozlíšenie
l. Náklady budúcich období
2. Prilmy budúcich období

225224780
792 369

r99 786 755

24 645 656

31 086 162

26',7 37r
0

3 322 517

4 47s 333

23 020 941

0

270lz't
1 16 030

154 091

218 896 764

72 tsz
194 435 474

24 389 r38

31 929 041

281 905

0

3 213 628
3 475 206

24 9s8 302

0

279 709

BI47O
r48 239

Maietok spolu 256 581 063 251 105 514

Strana pasív Bežné účtovné
obdobie

Bezpľostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Vlastné imanie
l. oceňovacie rozdiely
2. Fondy
3. Výsledokhospodáľenia
3.1. Nevysporiadaný ýsledok hospodáľenia minulých rokov
3.2. Výsledok hospodáľeniaza účtovné obdobie

Záxäz|<y

1. Rezeľvy
l.1. ostatné rezervsĺ

1.2. Rezeľvy zákonne kľátkodobé

1.3. ostatné krátkodobé Íezerw
2. Zúétovanie medzi subjektmi verejnej spľávy
3. Dlhodobé záväzky
4. Kľátkodobé záväzky

5' Bankové úvery avýpomoci

časové ľozlíšenie
1. Výdavkybudúcichobdobí
2. Výnosy budúcich období

205 149 882
1 340 s30

0

203 809 3s2

196 240 63r
7 568',t2r

24 846 070

3 0s6 305

3 003 256

I2 834
40 215

450 250

4 575 526

7 899 r28
8 864 861

26 s85 111

964
26 584 r47

198 038 175

1 340 530

0

196 697 645

r88 328 463

8 369 182

27 s80 866

3 497 346
3 382 882

17 106

97 358
'159 660

4 299 887

7 988 264

11 035 709

25 486 473

I 293

25 485 180
Vlastné imanie a záväzky spolu 256 581 063 251 10s s14
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Najýľaznejšou skutočnosťou, ktoľá ovplyvnila ľok 202I bola pandémia koronavírusu
pokračujúca z roku 2O2O. Účtovná jednotka pokľačovala zaéiatkom roka v celoplošnom
testovaní obyvateľstva v záujme ochrany verejného zdtavia svojich občanov. Mesto si
nad rámec povinností stanovených štátom uvedomovalo dôležitosť antigénového testovania a
dôleŽitosť poskytovania aj tejto ,,služby" pre občanov mesta Trnavy. Niektoré sluŽby mesto
poskytovalo v obmedzenom rcžime _ najmä elektľonicky, služby realizované prostľedníctvom
ľozpočtoých a pľíspevkových organizácií sa mesto snaŽilo zabezpečiť v plnom ľozsahu, či už
pre kategóriu seniorov v zaiadeniach, alebo pre kategóriu detí a Žiakov v materských a
základných školách. V priebehu roka sa situácia stabilizovala a mesto obnovilo fungovanie
do normálneho ľežimu. Vedenie účtovnej jednotky pozoľne monitoruje situáciu a hľadá
spôsoby, ako minimalizovať dopad na mesto s ohľadom na všetky subjekty mesta - aj
podnikateľské subj ekty pô sobiace na llzemí mesta.

Začiatkom roka 2022 vznikla nová mimoriadna situácia súvisiaca so záchľarĺrými
prácami v súvislosti s hľomadným pľílevom cudzincov na llzemie Slovenskej republiky.
Na mestá boli delegované úlohy v súvislosti s rcalizáciou zácl, anných prác v súvislosti
s núdzoým ubytovaním, stravovaním, zabezpečením dopravy a nevyhnutného mateľiálu,
hygienických potrieb, umiestňovanie detí do škôl a škôlok v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta, atď. Vyvolanou reakciou na vojnoý konflikt s Ruskom je tiež náľast cien elektľickej
energie ] Plynu, inflácia, zvyšovanie úrokoých sadzieb a celková nestabilita na svetoých
tľhoch' Učtovná jednotka pľehodnocuje možné dopady na rozpoótované ýdavky, dopady
na činnosť vykormých zložiek mesta a uvedomuje si negatívny vplyv na celkové fungovanie
účtovnej jednotky.

Mesto využije všetky možnosti na prefinancovanie finančných qfdavkov v zmysle
štátnych kompenzácií v súvislosti s mimoriadnymi situáciami.

Účtovnájednotka sazaoberaIa aj dopadom mimoriadnych situácií, dopadom legislatívnych
zmien, ktoľé štát plánuje zaviesť a ktoľé by mali ýrazný vplyv na nasledovné oblasti:

. oblasť pľíjmov; štát už dlhšiu dobu avizuje Zĺnenu vo financovaní subjektov veľejnej
správy prostľedníctvom podieloých daní. Účtovná jednotka monitoruje dopady zneny
legislatívy na príjmovú časť ľozpočtu, a to najmä v oblasti s priamym vplyvom ĺa dail z
pľíjmov fyzickýchosôb. Štát vynakladá nemalé zdroje na pomoc pre Ukľajinu, niektoľé
druhy pľíspevkov poukazuje prostľedníctvom miest a obcí, dopad na ľozpočet štátu je
jednoznačný.

. účtovná jednotka priebeŽne prehodnocuje ýdavkovú časť rozpočtu. Pľivítala by novelu
zákoĺa o rozpočtoých pravidlách o pouŽití zdľojov rezervného fondu do 31.12.2022.

Pozitívnou skutočnosťou je, že mesto po covidovom období obnovuje oblasť
spoločenského, kultúľneho a špoľtového živ ota.

Vedenie mesta bude pokĺačovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne
všetky možne kroky na zmiemenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na mesto, jeho
zamestnancov a občanov mesta. Zodpovednosť za občanov mesta a verejný záujemje pľioritou
vedenia mesta.

V Trnave, 27.6.2022
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10. PRÍLoHY:

o individuálna účtovná závierka mesta Trnavy Zarok202I
o konsolidovaná účtovná závierka mesta Tľnavy zarok202l
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SPRÁVA NEzÁVlsLÉno nuoíľonn z AUDITU
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EKoPRAKTIK@, spol' s r' o., Kapitulská ].4, 9].7 0]' Trnava
Audítorská spoločnosť - licencia sKAU č. 51
tČo: gĺ ros 163, olČ: 202039278L, lČ opĺ: st< zo2o3g2781'
Tel.: 033 5349241, Fax: 033 5349251., Mobil: 0g05 73221.4 , Mail: ekopraktik@nextra.sk

sPRÁVA N EzÁVlsLÉHo AUDíToRA
pre štatutárny orgán a mestské Zastupitelstvo mesta Trnava

l. Správa z auditu účtovnej závierky

Názor
Uskutočnilĺ sme audit účtovnej závierl<y mesta Trnava (d'alej aj ,,mesto"), ktorá obsahuje súvahu
k 3]-. decembru2021',výkaz ziskov a strát za rok končiacisa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn
významných účtovných zásad a účtovných metód.
Podl'a nášho názoru, priloŽená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Trnava
k 31. decembru2o21a výsledl<u jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podl'a zákona č.43l/2oo2
Z'z. o účtovníctve v zneníneskorších predpisov (d'alej ĺen,,zákon o účtovníctve,,).

Základ pre názor
Audit sme vykonali podl'a medzinárodných audítorských štandardov (lnternational Standards on Auditing, lSA)'
Naša zodpovednosť podl'a týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej
závierl<y. od mesta sme nezávislí podl'a ustanovení zál<ona č. 423/2oL5 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a
doplnení zákona č. 43l/2oo2 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (dhlej 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 ustanovenítýkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, Že audítorské dôkazy, ktoré sme
získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Kl'účové zá ležitosti auditu
Kl'účové 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 pri formulovaní nášho názoru na ňu, ale neposkytujeme na ne samostatný názor.

Priplánovaníauditu, resp. V priebehu auditu sme identifikovalinasledujúce najzávažnejšie riziká:
Spróvnosť a včosnosť zaradenia dlhodobého moietku do použĺvonia
Prírastky dlhodobého majetku sú viac ako 35 306 tis. EUR. kľúčovou záležitosťou auditu je preto správne ocenenie
obstarávaného majetl<u, správne pridelenie odpisovej sadzby, včasnosť zaradenia dlhodobého majetku
do pouŽívania.
S.próvnosť a včasnosť vvrodenia dlhodobeho maietku z používonia
Úbytky dlhodobého majetku sú viac ako 26 5B9 tis. EUR. Kl'účovou 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 n ie dl hodobého ma ietku
Dlhodobý majetok tvorívýznamnú časť aktív mesta. Počas auditu sme sa preto Zamerali aj na zníženie hodnoty
dlhodobého majetku formou odpisov dlhodobého majetl<u, ich výpočet a účtovanie. odpisy dlhodobého majetku
predstavujú viac ako 5 956 tis. EUR.
ocenenie nedokončentich investícií dlhodobého maietku
Nedokončené investície vykázané v súvahe na riadku o22súviac ako 6 L38 tis. EUR, ku ktorým je vytvorená opravná
položka vo výške 30L tis. EUR. Riziko spočíva v prípadnom nesprávnom vykazovaní uŽ používaného majetku ako
nedokončené investície.

Zostatok nezúčtovaných kapitálových dotácií k3t.12.2}21'je viac ako 25 992 tis. EUR. Klĺčovou záležitosťou auditu
je zúčtovanie cudzích zdrojov vo vecnej a časovej súvislostis odpismi, zostatkovou cenou dlhodobého majetku a
opravnými poloŽkami k dlhodobému majetku do výnosov.



Vvkazovanie nóvratnÝch zdroiov financovonia a dodržiavanie zmluvných podmienok
Návratné zdroje financovania tvoria k 3t.12.2o2t svýnimkou úverov od ŠrRa viac ako 8 864 tis. EUR. Klúčovou
záleŽitosťou auditu je preto správne vykázanie nesplatenej ĺstiny v účtovnej závierke podl'a zostatkovej doby
splatnosti a dodržiavanie zmluvných podmienok, na základe ktorých boli uvedené návratné zdroje prijaté.
Existencia pohľaddvok, opravné položkv k pohl'addvkam
Pohl'adávky z daňových a nedaňových príjmov tvoria významnú časť aktív mesta v celkovej sume viac ako
9 532 tis. EUR. overenie ich existencie vyžaduje zvýšenú pozornosť počas auditu' Podl'a ich vekovej štruktúry mesto
vykazuje pohl'adávky po splatnosti, ku ktorým tvorilo opravné položky v celkovej sume viac ako 2 !24 tis. EUR.
overenie výšky opravných položiek k pohl'adávkam vyžaduje zvýšenú pozornosť počas auditu.

Naša reakcia audítora na tieto riziká bola nasledovná:
Spróvnosť a včosnosť zaradenia dlhodobého maietku do použĺvonio
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 včasnosť vvradenia dlhodobého maietku z používonia
Testovali sme úbytky dlhodobého majetku v nadväznosti na uzatvorené zmluvy a vystavené faktúry.
Na významných úbytkoch dlhodobého majetku sme overili metodiku účtovania vyradenia ako ajvčasnosťvyradenia
dlhodobého majetku z používania.
od p isova n ie d l hodobé ho m a ietku
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.
oce ne n ie nedokonče ných i nve stĺci í d l hodo beho m o ietku
Posúdĺli sme vyjadrenia odboru investičnej výstavby ohl'adom stavu ukončenia obstarávaných investícií a ich
zahrnutia do účtovníctva vrátane vykázania súvisiacich transakciís dopadom na výsledok hospodárenia.
Spróvnosť zúčtovonio tých kapiťó lových dotdciĺ
overili sme zúčtovanie výšky kapitálových dotácií v nadväznosti na náklady súvisiace s dlhodobým majetkom, ktoný
bol z týchto dotáciífinancovaný'
Vvkazovanie ndvrotnÝch zdroiov financovania a dodržiavanie zmĺuvných podmienok
overili sme zostatky nesplatenej istiny návratných zdrojov financovania a ich rozdelenie na krátkodobú a dlhodobú
časť v účtovnej závierke podla 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 pohľaddvok opravné položkv k pohľodóvkam
Predmetom overovania bola existencia pohl'adávok. Pri overeníexistencie bola nevyhnutná komunikácia s právnym
oddelením a oddelením miestnych daní. K pohľadávkam bolivytvorené opravné položky, ktoré zohl'adňovalivšetky
odporúča nia právneho oddelenia.

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, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mesta Tľnava
nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania
v činnosti, ak je to potrebné, a za použitĺe predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je d'alej zodpovedný za dodržiavanie povinností podl'a Zákona č. 583/2004Z.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 r'niznamné
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 vzniknúť v dôsledku podvodu



alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakáva{ že jednotlivo alebo v súhrne by
mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používatelbv, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenĺe dodržiavania povinností mesta Trnava podl'a požiadaviek zákona o rozpočtových
pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovĺ toto overenie vykonať.
V rámci auditu uskutočneného podl'a medzinárodných audítorských štandardov, počas ce|ého auditu uplatňujeme
odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. okrem toho:
o ĺdentifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo

chyby, navrhujeme a uskutoč'ňujeme 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 zahŕňaťta.;nú
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.r Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov
a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.

o Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania
v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje r,niznamná neĺstota v súvislosti
s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohlivýznamne spochybniťschopnosť mesta nepretržĺte pokračovať
v činnosti, Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinníupozorniťv našejspráve audítora
na súvisiace informácie 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 spôsobiť, 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 ktorých sa možno
opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu nezávislost', ako aj o prípadných súvisiacich ochranných
opatreniach.

Zo skutočností komunikovaných osobám povereným spravovaním určíme tie, ktoré mali najväčšívýznam pri audite
účtovnej závierky beŽného obdobia, a preto sú klúčovými záležitosťami auditu. Tieto záležitosti opíšeme v našej
správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpis ich zverejnenie nevylučuje, alebo ak v mimoriadne zriedkavých
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 požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

ll.1 Soráva k informáciám' ktoré sa uvádzaiú vo vÝ správe
Šta
oú
Vs
VO

tutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podl'a požiadaviek zákona
čtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.
úvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými
výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie 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 obdobĺa,
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, ktorých uvedenie vyžaduje
zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:
- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok2027 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,



- výročná správa obsahuje informácie podl'a 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.

ll.2 Správa z overenia dodržiavania povinností mesta Trnava oodľa oožiadaviel< zál<ona o rozoočtovÝch oravidlách
Na základe overenia dodržiavania povinností podla 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.

ll.3 Ďalšie poŽiadavkv na obsah spráW audítora v zmvsle Nariadenia Európskeho parlamentu a Radv (EÚ) č.

537120]-4 zo 1-6. apríla 20].4 o osobitnÝch požiadavkách tÝkaiúcich sa štatutárneho auditu subiektov vereiného
záuimu

Vyme novo n ie štatutó rne ho a ud ĺto ra
Za štatutárneho audítora sme boli vymenovaní štatutárnym orgánom mesta Trnava na základe Zmluvy
o poskytovaní sluŽieb zo dňa 17.o7.2o2o účinnej dňa 2L.o7.2020. Celkové neprerušené obdobie našej zákazky
vrátane prechádzajúcich obnovení zákazky predstavuje 5 rokov.

Konzistentnosť s dodatočnou spróvou pre Výbor pre oudit
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 služby
Neboli poskytované zal<ázané neaudítorské služby uvedené v čĺánku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 537 /201'4 zo 16. apríla 2oL4 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov
verejného záujmu a pri výkone auditu sme zostali nezáVislíod mesta Trnava.
okrem služieb štatutárneho auditu sme mestu a podnikom, v ktorých má mesto rozhodujúci vplyv, neposkytli
žiadne iné služby.

V Trnave, dňa 2o.o4.2o22

EKOPRAKTIK, spol. s r. o.
Kapitulská 14
917 0t Trnava
obchodný register Trnava, odd.: Sro, č. vložky: 325lT
Licencia SKAU č.51

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

st(4./
Č. l|cenclc 5ta a

i
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00313114 Mesto Trnava
Súvaha Úč RoPo sFoV 1-01

] 0značenie STRANA AKTíV císlo
rĺadku

202'.1 2020

Brutto Korekcia Netto Netto
ia

3 4

sPoLU MAJETOK (r.002 + ľ.033 + r.1.ĺ0 + r,í14) 00 347 224 083,93 101 581 534,71 245 642 549,22 241201 109,14

A, NeobeŽný majetok r,003 + 1,g11 1 1,g24 002 2ô9 765 187 
'72 1 70 307 871 ,0 1 166 897 208,89

A.t, Dlhodobý nehmotný maietok sÚčet (r, 004 až 0,t0) 1 978 540,37 731 228,00 3 160,00

b c

001

004 0,00 0,00 0,00 0,00
A.t.1 Aktivované náklady na vývoj (012). (072+ogtRÚ)

2.

e

Softveĺ (013) _ (073+091AÚ) 005 41 326,92 41326,92 0,00

0,00

0,00

3 160,00

0,00

0,00

oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ) 006 5 974,91 5 974,91

0,00'4. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (0'ĺ8) -
(078+09 1 AU)

Ostatný dlhpdobý nehmotný majetok (0'19) -
(079+09 1 AU) 008

I 007 0,00

1 931 238,54 1 200 010,54 731 228,00 0,00

motného majetku (04'l) -

hodobý nehmotný majetok

4.il. Dlhodobý hmotný majetok súčet (ľ. 012 až 023)

(092AÚ)

).(092AÚ)

Stavby (02'ĺ) - (081+092AÚ)

Samostatné hnutel'né veci a súbory hnuteľných vecí
(022) . (082+092AÚ)

0,00 0,00

147 981 ô97'25 87 976 092,48 i

_t_"-

150 372 745,63

8'ĺ 084 1 71 
' 
10

147 690 151,51

76 363 963,5S

0,00 29 204,01 23 204,01

0,00 0,00

60 005 604,77 61 508 219,41

324 566,99 394 627,59

í 87 526'00

r 015

000

0,00

248 582749,97

aĺ iĺo +as'ĺa

29 204,01

5 128 021 ,51

1 109 194,01

0,00

98 210 004,34

662 3'ĺ2.08

48034

009

0't0

0't1

012

0,00

0,00

0,00

0,00000

013

014

4.

b.

7

8.

016

0'19

o'9o1avné 
91'oĺ1l:d!(v_ (0'?3] : 1'993:0921Ú)_ ' 017 

i

P_estovatel's,ké celky trvalých poľastov (025)
(085+0924U)

I0,00 1 853 468,14 1 853 4ô8'14, 018 'l 853 4ô8'14

0,00

ô0 804'42

4 534 98ô,32,

i

6 138 891,13:

0,00

1 9 203 897,38

1 592 956,00

17 6'ĺ0 941'38

Základnó stádo a ťaŽne zvieĺatá (026) - (086+0

i Drobný dlhodobý hmotný majetok (o28) -

ioĺatny dlhodobý hmotný maptok (029) -

: o_bstaranie dlhodobého hmotného majetk
(0e4)

0,00 oo. o,9o 
,

9. (088+092AÚ)

(089+o92AÚ) j

u (042) -

020

021

022

024

025

026

60 804,42 I

3 477 45e,gO:

i

301 168,43 i

0,00:

0,00;

1 057 527,32,

5 837 722,70:,

0,00:

9:oo

1 215 774,34

6 137 368,43

0,00

11

12.; |_o_s-!ytnq!é-p1pddavky na dlhodobý hmotný majetok
(052) . (0e5AU)

4.1il, Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až032| .:

: Podielové cenné
e (061) -

-pqpig1e a podiely v dcérskej účtovnej
(0964U)

023

A.ilt

0100t 19 20-g 897,38

0,001 1 592956,00

17 610 941,38

19 203 897,38

1 592 956,00

o Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s'' 
; podstatným Vplyvom (062) . (096AU) 1i 010 941 ,38:

? Reďizovateľné cenné papiere a podiely (063) -
(09ôAU)

D_|hovQ cenné papiere drŽané do splatnosti (065) _

(096AU)

027

028

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Pôžičky účtovnej jednotke v konsoIidovanom celku
(066) .(os6AU)

o_bsta1anie dlhodobého finančného majetku (043)
(0e6AU)

029

ostatné pÔŽičky (067) _ (096AÚ)

ostatný dlhodobý finančný majetok (069) _ (096AÚ) 031

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,007

Ó

0t0o 
!

032 0, 0,00

B obežný majetok r. 034 + r, 040 + r. 048+ r. 060 + Í
085+ r. 098 + r. í04 74 024 126,33

0,00 142 516,20 164 039,12

0,00 . 142 516,20 164 039,12

0,00 j 0,00 0,00

0,00 0.00

0.00 0,00

0,00 0,00

0,00 48 275 089,42

77 151 209,
:

2124 218,00: 75 066 991,08

142 516,i B.l. :

4

Zásoby súčet (ľ' 035 až 039) 034

B.|.'ĺ Materiál(112 + 119)- (191)

z. Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122\ - (192 +

1 s3)

Výrobky (123) - (194)

Zvieĺalá (124) - (ĺ95)

Tovar (132 + 'ĺ33 + 139) - (19ô)

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r' 04í až r. 047)

l035:
UJb

142 516,20

0,00

0,00

0,00

0,00

48 275 089,42

ô9 755'26

037

038

039

8.il. 040

0,00

45 741 144,77

0,00

56 247,87
B.lt.1 ZÚčtovanie odvodov prĺimov rozpočtovÝch orqanizácĺĺ

do rozpočtu zriaďovateľa (35'l) 04'ĺ

?t)7

0,00 69 755,26

0,00
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!

čísĺo
rladku

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ooô

3 31 9 297,96

2029

Netto

3 2'13 ô28'26

0značenie STRANA AKTĺV

, Brutlo

1

0,00

Korekcia Netto

b 3

2. Zúčtovanie tĺansferov štátneho rozpočtu (353) 0,000,00042

043

044

045

4

5

o

Zúčtovanie hansíerov rozpočtu obce a vyššieho
územného celku (355)

Zúčtovanie transÍerov zo štálneho rozpočtu v rámci
konsolidovaného celku (356)

Oslatné zÚčtovanie rozpočtu obce a vyŠšieho
územného celku (357)

Zúčtovanie transferov zo štálneho ĺozpočtu iným
subjektom (358)

0,00

, 046 0,00

0,00

3 319 297,96

7
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej
správy a iné zúčlovania (359) 047

8.ilt, hodobé pohl'adávky súčet (r. 049 až 059) 048

B. ilt.1 odberatelia (311AÚ) . (391AÚ) 049

Zmenky na inkaso (312AÚ) _ (391AÚ)

, 4.;ostatné pohl'adávky (315AÚ)

Pohl'adávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) 053

. , |_o_h!'q!ávky za eskontované cenné papiere (313AÚ)" (391AU)

:

1 05'ĺ

I 052

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00 r

0,00

o,oo l

,oo i

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (3e1AU) 0,00

0,00

0,006

7

11. ,

Pohl'adávky voči zdruŽeniu (369AÚ) - (391AÚ) : o54

Pohl'adávky a zá,,1äzky z pevných termĺnových
(373AU)-(391AU)

;ilt,ii l 055

Pohl'adávky z nájmu (3744Ú) _ (391AÚ)

Pohľadávky z vydaných dlhopisov {375AÚ) _ (391AÚ)

N9!'11qe1é oncie (q76AÚ): (391AÚ)

lné pohl'adávky (378AÚ) _ (391AÚ)

0,00

0,00

r OSO

10.

B.IV Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084) r 060

057

058

059

B,IV (31 1AÚ) - (391AÚ) r 061

6 213 479,50 2 124 218 4 089 261,50 3 222

0,00 0,00

0,00.
9:oo,

0,00 0,00 0,00

0,00 349,65

0.00 54 353,04 58 253,22

0,00

0,00

0,00

inkaso (312AÚ) _ (391AÚ) 062 i

0633., Pohĺadávky za eskontované cennó papiere (313AÚ)
(3e1 AU)

4.

(:.. .:

Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) _ (391AÚ) : 064 | 0,00 0,00

ostatné pohl'adávky (315AÚ) - (391AÚ) 54 353,04

z nedaňových rozpočtových prĺjmov (316)
0,00 0,00

095

066b.

a 4

0,00 0,00

48 205 334"ĺ6 48 205 334,16 4s 684 896,90

3 319 297,96

0,00

050

0,00

0,00

0.00

3 213 ô28,2ô

0,00

0,00

0,00

7.....-'-"''
l

6.

o

Pohl'adávky z daňovýc|t a colných rozpočtových
prĺjmov (317) - (391AU)

Pohľadávky z nedaňových prĺjmov obcĺ a vyŠŠĺch
územných celkov a rozpočtových organizácií
zĺiadených obcou a vyššĺm územným celkom (318) .
(3e1AU)

: 067

l

, o6a

0,00 0,00 j 0,00

3 331 899,66 585 310,33 2 746 589,33 2 001 028,i8

2 673 103,87 1 538 907,07 'ĺ 134 196'20; 'ĺ 000 0ô1,34

0,00

i Pohľadávky z daňových príjmov'obcí a vyššĺch
:územných celkov (319) - (391AU) , 069

i o'ó: 10.
'i--
' 11.

: 12.

(335AU) . (391AÚ)

poistenia a
1 AU)

;Daň z prĺjmov (341) - (391AÚ) ' 072

071

073

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00; 11,7 8

0,000,00 0,00

0,00

0,00

000

13. oslatné priame dane (342) - (391AÚ)

14. Daň z pridanej hodnoty (343) _ (391AÚ) : 074 0,00 0,00

ĺ5. ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ) 075

16. Pohl'adávky voči zdruŽeniu (369AÚ) . (391AÚ) 076

17
Pohl'adávky a záväzky z pevných termínovaných
operáciĺ (373AU) - (391AU) 077

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128 253,73 1 36 904,53

0,00 0,00

0,00

0,00

ín Pohl'adávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 078

19. Pohl'adávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 079

20 Nakúpené opcie (376AÚ) _ (391AÚ)

21 lné pohI'adávky (37sAÚ). (391AÚ) 081 128 253,73

0,00

0,00

22. Spojovacĺ účet pri zdĺuŽenĺ (396AÚ) 082 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

080

000

0,000,00l

0,00

0,00

0,00

0,00

23. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ) 083

1 t)1

0,00 0,00 0,00 0,00
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2020

Netto

4

25 869,20

19 240 826,00

1 I 680,82

21 682 984,06

2 786,44 2 786,44

087 10 4s3,50 0,00

' 0značenie STRANA AKTíV číslo
ĺiadku

084

085

086

088

2021

Korekcia Netto

a b 2

Brutto

25 869,20

19 240 826,00

19 227 586,06

0,00

0,00

0,00 19 227 586,06

0,00 0,00

0,00

I

Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo
verejnej správy (372AU) _ (3s1AU)

B.V Finančné účty súčet (r. 086 až 097)

8,V,1 Pokladnica (21 1 )

Ceniny (21 3)

Bankové účty (221AÚ +Ĺ 261)

24. 0,00

2,

',r

4.

8.

57 423,35

't0 453,50 0,00

Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden
rot izz ĺ RÚ) : 089

090

0,00

0,00 :

0,00:

21 625 560,i1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00:

0,00

l] j Výda]/koyÝ', rozPočlov! ĺ!9! (zzz)
Príjmový rozpočtový účet (223)

o:oo

0,00

0,00

9,i

7.1 |4ejp!\pvé cenné papieĺe na obchodovanie (251 ) -
(2e1AU) 0,00 0,00

D_lhové cenné papiere na obchodovanie (253) -

(2e1AU)

Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka
dĺŽané do splatnosti (256) - (291AU)

oslatné ĺealizovatel'né cenné papieľe (257) _ (291AÚ

0_bstaľ'anie krátkodobého finančného majetku (259) _

(2e1 AU)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0s2

093

; 10.i---"-'-
i tĺ.

094

\: 095

096

097

0100

0,00

0,00

0,00

0.0012. Úety štátnej pokladnice (účtová s

Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé
súčet (r, 099 aŽ r' 103}

kupina 28) |

098

099

0,00

0,00

0,00

0.00 i

0,00

0,00 |

B.VI.

B.Vl.'ĺ Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom
rámci konsolidovaného celku (271AU) - (29rAU) 00; 0,00,0,

, Poskytnuté náVratné íinančné Výpomoci ostatným
subjektom verejnej správy (27z^U) _ (291AU) 100 0,00 r

m0ct
_ (291AÚ) i

10'ĺ 0,00

moci ostatným
102

103

0,00

0,00 0,00

0,00 i

0,00:

!

0,00 :

0,00

pomoci fyzickým

B.Vil,

8.Vil.1

0,001

i

000i

výpomoci krátkodobé
104

105

106

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00: 145"-' :'
0,00:

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 ;

..j.

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

267 687''ĺ3 279 773,92

1 22 358,35 'ĺ38 789'43

0,00 0.00

328,78 1 40 984,49

0,00

Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v
rámcĺ konsolidovaného celku Q?'1AÚ\ - (29íAÚ)

Poskytnuté náVratné ĺinančné výpomoci ostatným I

subjektom verejne'i správy (272^U) - (291AU) i
2.

o Poskytnutó návratné finančné Výoomociu'' podnikatel'ským su bjektom (27 4'Äu - (29 1 AÚ)

' Poskvtnuté návĺatné
*' 

, orgaňizáciám 1zz5RÚ
finančné výpomoci ostatným
) - (2e1AU)

Poskytnu!é náv.ratné finaqčné výpomoci íyzickým
osobám (277AU) _ (291AU)

Časové rozlíšenie súčet (r.111 až r,1'ĺ3)

Náklady budúcich obdobĺ (381)

KompIexné náklady budúcich období (382)

Príjmy budúcich obdobĺ (385)

D
Vzt'ahy

!äi'"' 
klientov Štátnej pokladnice (účtová i

i skupina

107

108

109

l

0,00 l

...i.
0,00,

1't 0

111

:114 :

0,00

267 687,13

1 22 358,35

0,00

145 328,78

0,00

0,_00

0,00

112

113

0

0,00

4ĺ?7
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sTRANA PAsĺV Číslo
riadku 2021 2020

a b 6

VLASTNÉ |MANĺE A z^v^zKY r. 116 + r. í26 + ľ. 180 + r. 183 '115

A. Vlastné imanie r.117 + ĺ, 120 + r.123 116

A.t, oceňovacie rozdiely súčet (r' 'l18 + r. 119) 117

4,t.1 oceňovacie ľozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+l_ 414) 118

245 642 549,22 241 201 109,14

191 169 772,60197 647 326,38

1 340 530,28

0,00

'ĺ 340 530'28

2. oceňovacie rozdiely z kapitálových účastĺn (+/- 415)

A,ll. Fondy súčet (r.121 + ĺ.122|

4.il.1 Zäkonný rezervný fond (42 1 )

119

120

1 340 530,28

0,00

121

122

0,00

2. Ostatné fondy (427)

, A.ill Výsledok hospodárenla (+/-) sÚčet (ĺ,124 až'l25| 123

A.ĺll'1 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428) 124

0,00

196 306 796,10

6 929 568,05

3 019 446,27

7 967 106,03

lB.

2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r, 00 1 - (r. 1 1 7 +

ĺ' 120 + r.124 + ĺ'126 + r. 180 + r.'ĺ83) tzc

;'ä'Záväzky súčet r. 127 + r.'í32 + r.140 + r, 151 + r. 173

B.l, Rezervy súčet (r' 128 aŽ 131)

1,,Re1eryy záko1ne !!!o!9o.o (ĺs1 AÚ)

2 :ostatné ĺezervy (459AÚ)

rvy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)

1z:7

128

125

24 568 702,56

3 455 779113-

0,000,00

3 003 256,17 3 382 882,03

0,00130 o,oo;

1 340 530,28

0,00

0,00

0,00

0,00

189 829 242,32

189 377 228,05 181 862 13ô'29

21 414 574,89

4, , ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 131 16 190,1 U. 72 896,10

, S.ll,

iB.
:.

] Zúčtovanie odvodov
zriad'ovateľa (35'l)

'Zúčtovanie medzi subjektami veľejnej správy súčet (r, 133 až 132r.139) 448 299,92

0,00

732 873,95

0,00il.1
príjmov rozpočtových organizáciĺ do rozpočtu

133

2. lzúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 134 0,00

0,00

265 209,70

0,00

0,00

0,00

632 326,04

0,00

100 547,91

l Zúčtovanie transíerov
; (355)

rozpočtu obce a vyššieho územného celku

ZÚótovanie lransÍeľov zo štátneho rozpočtu v rámci
konsolidovaného celku (356)

ostatné zúčtovanie ľozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357)

Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)

ZÚčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné
zúčtovania (359)

B.ilt , Dlhodobé záväzky súčet (r' í41 aŽ 150)

é dlhodobé záväzky (479AÚ)

2' l Dlhodobé prijate preddavky (475AÚ)

135

136

137

138

'ĺ 1o

140

141

00

1 83 090,22

4 445 e52,17

3 924 445,98

4 178 31 1,55

4 161 256,1 1

0,00142 0,00

1 089 716,20 874 337,44160

161

Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)

i 144 21 506,19

0,00

0,00

1 7 055,44

0,00

4, Záväz(y zo sociálneho fondu (472)

145

l,'lÁ

149

150

0,00

cii ĺeisnul

0,00

0,00 0,00

8. Predané opcie (377AÚ)

9. lné záväzky (379AÚ)

10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ ) - (255AÚ)

0,00

500 000,00

0,00

4 636 015,3 2

0,00

0,00

0,00

5 166 029,92

1 770 'ĺ84,33

B.lV. :Krátkodobé zäväzky sÚčet (r. 152 až 172|

B.lV,1, : DodáVateĺia (321) 152 997

2.;Zmenky na úhľadu (322, 478AÚ)

3 : Prijaté preddavky (324 , 475AU)

153

154 1 032 2s3,96

0,00

9ô4 623'96

4. ostatné záväzky (325' 479AÚ) 155

5. Nevyfakturované dodávky (32ô' 476AÚ) 156

b. Záväzky z nájmu (474AU) 157

Pohl'adávky a záväzky z pevných termĺnových operácií (373AÚ) 158

846 912,34

0,00

855 564,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 0,00

0,008. Predané opcie (377AÚ)

lné záväzky (379AÚ)

Zäväzky z upĺsaných nesplatených cenných papierov a vkladov
(367)

'ĺ59

10

5 t27

0,00 0,00
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a b

11 Zäväzky voči zdruŽeniu (368)

12 Zamestnanci (331 )

0statné záväzky voči zamestnancom (333)

Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poĺstenia a zdravotného
poistenia (33ô)

Prijaté návratné fiqančné výpomoci od subjektov veľejnej správy
krátkodobé (273AU)

164

14.

17

21

B,V Bankové úvery a výpomoci súčet (ĺ.174 aŽ 179|

Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)

krátkodobé finančné výpomoci (249)

Pĺijaté .návratné,!inančné výpomoci od subjektov verejnej správy
dlhodobé (273AU)

3
17q

177

0,00

0,00

178

179

180

1 462 429,00
l,-,.-

b

26 580 647,95

963,50

26 579 684,45

0,00

0,00

2s 462 633,98c časovó rozlíšgnie súčet (r, ĺE1 + r' 182)

Výdavky budúcich obdobĺ (383) ĺ81

2. Výnosy budúcich obdobĺ (384) 182

k účtom klĺentov štátnej pokladnics (účtová skupina i ĺas

1 293,28

D.

25 46í 340'70

0,00

označenie STRANA PAsÍv Číslo
riadku 202'.1

162 0,00

5

0,00

2020

b

163 351 877"ĺ9 357 129,83

ĺ3 1259,78 18 398,03

254 49s,30

15 Daň z príjmov (341)

165

166

245192,28

0,00 0,00

1ô 0statné priame dane (342) 167 58 153,47 59 552,77

Daň z pridanej hodnoty (343) 0,00168 0,00
'ĺ8

í9

Oslatné dane a poplatky (345)

Spojovacĺ účet pri zdruŽenĺ (396AÚ)

ĺ69

170

0,00

0,00

20 Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) 171 12 764,08

0,00

0,00

11744,00

Transíery-a oglatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej
správy (372AU) 172 0,00

173 I 864 861,21 1 1 035 709'0í

0,00

8.V,1 Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) 174 5 643 846,50 7 397 583,18

BeŽné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ,n1,232) i 175 1 758 585,71 2 175 696,83

1 462 429,00

0,00

0,00

0,00
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Hlavná činnosť

'ĺ 609 254'50

0,00 0,00

0,00 I 673 794,19

0,00 2 569 716,77

0,00 18 'ĺ50'40

18 226,17 0,00 18 226,17

7 067 700,85 0,00 7 067 700,85 6 133 543,26

I 481 001,61 0,00 e 4Bl, 001:6J

ô 579123''l1

I 811 s05,56

6 579 1 23,1 1 0,00 6 120 905,29

2 316 602,67 0,00 2 316 602,67 2 069 847,34

9 8ô6'59 I 866 59

384 583,71384 583,71

Náklady čÍslo riadku

b

Spotrebované nákupy (ľ' 002 až r. 005}

Spotreba mateĺiálu

502 Spotreba energie

503

, 504,507

51

511

Jtl

513

518 ostatné sluŽby

a c

00'l

002

52 osobné náklady (r.012 aŽ r. 016)

010

01't

521 Mzdové náklady

524 Zákonné sociálne poistenie

525 Ostatné sociá|ne poistenie

527 Zákonné sociálne náklady

ostatné sociáIne náklady

012

013

015

016

53 Dane a poplatky (r. 0'l8 až r' 020)

531 Daň z motorových vozidiel

J3Z Daň z nehnuteľnosti

0't7 i

018 0,00 0,00

5 ĺ99,41

0,00 379 384,30 287 638,27

0,00; ĺ 022 05'1,15 890 025,10

0,00 23 717,20 260 995,78

r 019
-- i .-..-..-

j 020

021

02?

5 199 41

379 384 30

1 022 051,15

23717,20

538 dane a poplatky

54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnost' |r, 022 aŽ
r. 028)

541 Zostatková cena predaného dIhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku

542 materiál

544 pokuty' penále a úroky z omeškania

545

549

023 7 28ô'19 0,00 i

6 849,68

6

0,00

5,00

5,44

58 176110

530 626,56

024 6 849,68 0,00

0,00,0251 6 729,03

113 8"le,e1

56'ĺ 216'81

2 432,33

0r0.0

0,00

413 819,91

561 216 8l

2 432,33 z0 216,22028 l 0,00

202'.1

50

Spolu

'l 609 254,50

3

501 688 935,95

000

0,00

2

Podnikatel'ská
činnosť

688 935,95

1 490 258'ô0

518 681,64

2020

4

003 920 31 8,55 0,00 920 318,5s 971 576,96

Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok l 004 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

7 910 ô56'20

Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 005

008

006

007

0,00

Náklady na reprezentáciu

9 673 794,19Služby (ľ' 007 až r.010)

2 569 716,77

1 I I 50,40

opravy a udrŽiavanie

Cestovné

1764721,09

6 340,61

6 051,24

014 144 095,40 0,00 1 44 095,40

431 3í3'84 0,00 431 313,84

1 39 370,06

480 8'ĺ1'87

0,00

0,00

0,00

0,00

571,00

292 964,93

0,00

5 326,66

50 831,37

0,00

0,00

0,00

261 679,43

141 192,67 161 349,76

043 1,430,001

Náklady na precenenie cenných papierov 044 0,00 0,00 0,00

16,22

0,00

0,00 i 0,00 0,00cbo Náklady na krátkodobý finančný majetok 045 0,00

046 0,00

55 , 029

030

6 100 703,48

5 956 393,64

o,0ot 6100703,48 6 881 4ô7'7'l

0,00 5 956 393,64 6 490 725,99551
Odpi sy dlhodobého nehmotného majelku a dlhodobého

ného majetkuhmoĺ

Rezervy a
(r. 032 až

opraVné
ĺ, 035}

položky z prevádzkovej činnosti l 03'l 144 309,84

0,00

0,00 144 309,84: 390741,72

552 i Tvorba zákonných rezerV z prevádzkovej iinnosti 032

553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti l 033

557
Tvorba zákonných opravných poloŽiek z pÍevádzkovej
čin nosti 034

558
Tvorba ostatných opravných poloŽiek z prevádzkovej
čin nosti 03s

Rezervy a opĺavné položky z Íinančnej člnnosti {r
037+ r. 038)

000i 0,00 0,00

143 309,84 339 91 0,35

0,00 0,00

1 000,00

0.00

0,00

0,00

i _ -'-

: 554

036

1 43 309,84

0,00

1 000,00

0,00

0,00 i

0,00

0,00

Tvorba rezerv z ŕinančnej iinnosti 037 0,00

038 0,00

039 0,00

040 | 244 712,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

244 712,430,00

559 Tvorba opravných poloŽĺek z finančnej činnosti

555 Zúčtovanie komplexných nákladoV budúcich období

56 Finančné náklady (r. 041 aŽ r, 04E)

561 Predané cenné papiere a podiely 041 | 0,00

141 192,67

1,43

0,00

0,00562 Úľoky

563

564

Kurzové straty

567 Náklady na defivátové operácie

042

7 I)7

0,00 0,00

0,00

0,00
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čÍslo účtu
alebo

skupiny

574

578

579

58

581

582

583

a

568

57

051

452

054

055

0,00

0,00

0,00

25 665 331,88

Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych
rozpočtových organizáciĺ a prĺspevkových organizáôiĺ 0,00

I

Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným
su0leKtom verejnej spráVy

Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom
mrm0 verelnel spravy

05ô

057

0,00

058

059

060

584

585

na transfery z rozpočtu obce
Územného celku subjektom

alebo z rozpočtu
mrm0 verejnsJ

0,00

20 519 1 14,30

60 000,00

5 069 905,15 00 5 069 905,15 4 594 314,030
I

na ostatné transÍeĺy

z odvodu prĺimov

589 Náklady z budúceho odvodu príjmov

skuplny 50 . 58

'00ĺ + r.006 + r.011 + |.017 + |.021+ r.029+ r.040 + r,049 +

0,00

54 181 432,95 0,00

0,00 16 312,43 28

0,00 0,00

0,00

54 181 432,95 49 7't3 062,98

16 312,43 026,73

092

063

064

0,00 0,00

0,00

Účtové
súčet (r
r.054)

2020

4

Náklady číslo rladku
Hlavná činnosť

ostatné íinančné náklady 0,00

b 2

047

2021

I

103 518,33

Spolu

103 5ĺ8,33

3

Podnikateľská
činnosť

100 313,45

569 0,00 0,00 0,00
Manká a Škody na Íinančnom majetku

Mimoriadne náklady (ľ, 050 aŽ r' 053)

048

049

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

572 Šroay 050 0,00 0,00 0,00 0,00

oslatné mimoriadne náklady

Tvorba rezerv

0,00

0,00

0,000,00 !

0,00

Tvorba opravných poIožiek 053 0,00 0,00

Ná!ĺla-dy na transfgry a náklady z odvodu príJmov (r.
055 až r. 063} 25 665 331,88

0,00

0,00

0,00

0,00 23 't74 505,4s

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

20 519 ĺ 14'30 1 I 550 539,69

0,00 60 000,00

0,00

't 025,00
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Číslo účtu
alebo

skupiny

2021
nosy, daň z príjmov a výs'ledok hospodárenia číslo riadku 2020

Hlavná činnost' Podnikatel'ská
činnost' Spolu

b 2 3 4

Íržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 aŽ r, 068) 065

601 IĺŽby za vlastné výrobky

TrŽby z predaja služieb

604' ô07

6ĺ

611

219 341,27 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204 620,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

:62
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
:. 621 lAktivácia materiálu a tovaru

i Aktivácia vnútroorganiza iných sluŽieb

075

076 0,00; 622

] ô23 0,00dlhodobého nehmotného majeĺku

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

63

631 Daňové a colné výnosy štátu

632 Daňové výnosy samosprávy

633 Výnosy z poplatkov

64
ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (ľ' 084 až r
08e)

077 0,00

078 0,00

079 46 7 19 827 ,45

081 39 723 360,23

082 6 996 467,22

083 5 326 271,86

084 58 843"ĺ 3

6 097,39

28 864,02

88 496,79

0,00

0,00 46 719 827,45
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080
až r. 082)

0,00

0,00 39 723 360,23

0,00 ô 996 467'22

i 644

641

642 materiálu

penále a úroky z omeškania

645 , ostatné pokuty, pená|e a úroky z omeškania

,VÝ1osy 
z odqí1aných q9h|adáyok

TľŽby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku

085

086

087

0,00

0, 5 326 271,86

0,00 58 843"ĺ3 1 375 737.12

6 097,39 696,48

28 864,02 í 1 489'ô7

8B 496,79 1 25 048,34

54 372,99 15 122,42

5 089 597

0,00

0,00

, 646

j.6j8
ĺ

09065

088

089

0,00

0,00

54 372,99

5 089 597,54

1 206 063,87

4 456 404,34
154 i

0,00 1 206 063,87 'ĺ45 061'34

219 341,27

066 0,00 0,00 0,00

602 067 0,00 219 341,27 204 620,17

Tržby za tovar, Výnosy z nehnutel'nosti na predaj 068 0,00

219 341,27

0,00 0,00

069 0,00 0,00 0,00
Zmena stavu vnútrooľganizačných zásob (ľ' 070 aŽ
r, 073) (+/.)

612

Aklivácia (ľ' 075 až r. 078)

073

074

Zmena stavu polotovarov

070

072

071

613

6'ĺ4

Zmena stavu výrobkov

Zmena stavu zvieĺat

Zmena stavu nedokončenej výroby 0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

44 683 505,43

38 607 423,92

6 076 081,51

5 984 498,37

0,00

0,00

0,00

0,00

091

652

653 :Zúčtovanie ostalných rczeÍv z prevádzkove.j činnosti 093

r 657 ZÚčtovanie zákonných opravných poloŽiek z 094 ',

1 206 063,87

0,00

579 641.70

0,00

626 422,17

0,00

0,00

0,00 1 206 0ô3'87 'l45 0ô1 
'34

0,00 0,00 0,00

0,00 579 ô4'ĺ'70 1 30 463,95

0,00 0,00 0,00prevádzkovej činnosti

Zúčtovanie ostatných opravných poloŽiek z
prevádzkovej činnosti

n-ie rezerv a opravných poloŽiek z finančnej
(r. 097 + r. 098)

: Zúčtova
l činnosti

095

096

626 422,17 ,

0,00:

925 ô99'15

14 597,39

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

r 654 ZÚčtovanie rezerv z finančnej činnosti

6s9 Zúčtovanie opĺavných poloŽiek z Íinančnej činnosti

655 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

66

662

bbJ

Ú ĺoky

Kurzové zisky

: 664
;. ,. . .- .- - --.,---.. tÝn99v 1 n1e9_e1-9li: 99ľý9! papierov

| 665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku

Výnosy z krátkodobého finančnóho majetku

6ô7 Výnosy z derivátových operáciĺ

097 i 0,00

0,00

102

0,00

7 398,67

24,02

0,00

918 1 93,66

0,00

0,00

098

099

103

104

105

107

3 405,85

0,04

Finančnó výnosy (r. 10't až r, 108)

0,00

925 ô99'15

0,00

0,00 606 382,61

bbt TľŽby z predaja cenných papierov a podielov

100

101 0,00

0,00

602 897,92

10ô 0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 398,67

9'ĺ8 193'66

0,00

24,02

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

6ô8 oslatné finančné výnosy 108

o 111

82,80 0,00 82,80 78,80
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0,00

0,00

0,00

0,00

číslo účtu
alebo

skupiny
Výnosy' daň z príjmov a výsledok hospodárenia Číslo riadku

Hlavná činnosť

0,00

2021

Podnikatel'ská
čĺnnost'

2020
Spolu

a b 3

0,oo i

4

0,00 1 000,0067 Mimoriadne výnosy (r' 110 až r. í13)

672 Náhrady škÔd

674 Zúčtovanie rezerv

678 ostatné mimoriadne výnosy

679 ZÚčtovanĺe opravných poloŽiek

i í09

110

111

112

113

0,00

0,00

68 114

68'ĺ Výnosy z beŽných tĺansÍerov zo štátneho rozpočtu i 1 1 5

Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu i ĺ ĺ o

výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v
štátnych rozpočtových organizáciách a
príspevkových organizáciách (r. 1'l5 až ĺ' 123)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

682

683 Výnosy z beŽných
verejnej správy

transferov od ostatných subjektov I ln i

0,00,

i
0,00 i

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

684
Výnosy z kapitálových transÍeĺov od ostatných
subjektov verejnej spľávy

685 Výnosy z beŽných tÍansfeľov od Európskej únie

686 Výnosy z kapitálových transfeľov od Európskej únie

ô87
Výnosy z beŽných transíeľov od ostatných subjektov
mimo verejnej správy

Výnosy z kapitálových transÍerov od ostatných
suDJeK(ov mrmo verelnel spravy 122688

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0.00 i

0,00

0,00 :

..'....:
0,00,689 Výnosy z odvodu rozpočtových prĺjmov 123

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v
obclach, vyšších územných celkoch a v
rozpočtových organizáciách a pľÍspevkových
organizáciách zriadených obcou alebo vyšším
územným celkom (r, 125 až r, 133)

69. 124

126

I

6 714 836,72:

I

000 6 714 836,72 6 054

z

125691

692

693 Výnosy samosprávy z beŽných lransÍerov zo štátneho
rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy

694 :Y'',lľ:to rozpočtu a
samospráVy z kapitálových

od iných subje ktov veĺe.jnej spravy ,

transferov zo

z beŽných transÍerov od

0,00 i

*i
I

0,00 0 0,00

0,00

2 509 620,19

'ĺ 955 714,57:

0,00

..:
i

oo.

127 
:

0,00:

0,00

2 509 ô20' IY 1 905 810,91

11

0,00

3 000,00 120,00

479 223,62,
. .....,.. .,_.. ..,.,._. ._..;-. .

1 766 569,88|

303 61 6,47

1 665 222,4ĺ

129 708,46 0,00

0,00

0,00 1 955 714,57: 2 168 456,36
i

708,46 i

696
,Výnosy samosprávy z kapitálových transÍerov od l

, Euĺópskej únie

Výnosy samosprávy z beŽných transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy

0,00 I

697 tJt 3 000,00

479 223,62,
'- -- --"-i

0,00

0,00
:

tJz :

133 'l 766 569

61 112 040,32

g g0l

0,00; 61 112 040,32

Účtová trieda 6
súčet (r,065+ r.069 + r.074+ r.079+ r.083 + ĺ'090+ r.100 + r 134
109 + r, íĺ4 + ĺ,124)

57 679 797,46

Výsledok hospodárenia pred zdanenĺm (r. 134. r.064) (+/.} 135

136

137

6 930 607,37

1 039,32

0,00

6 929 568,05

00'

ooi

0,

0

0,

ô 930 607'37 7 966 734,48

1 039,32

0,00 -ĺ 008'00

636,45Splatná daň z prĺjmov

138

,ln t)'r

0,00 6 929 568,05 7 967 106,03



]3í31 14 Mesto Trnava

Tabuľka č. í: k čl. lll. A ods. 1 a 2 - NeobeŽn majetok

Položka maietku Č.r
2020

Poznámky

obstarávacia cena

Úoytry

J

0,00

6 177,00

0,00

0,00

'159,33

0,00

0,00 i

6 336,33

Presuny

4

0,00

0,00 i

opravné položky

IJ

2021

Ä

0,00

41326,92

5 974,91

0,00

op1ávky

ÚuytxyPríľastky

2

2:920

6

0,00

44 343,92

5 974,91

0,00

0,00

0.00

0,00

3 í 60'00

0,00

0,00

4 228,00

0,00

0,00

7 388,00

2021

'ĺ0

0.00

0,00

0,00

731 228,00

Prírastky

7

Pres

I
uny

d

Aktivované náklady na v voj

ISoftvér

Položka majetku

Ostatn dlhodob'nehmotn
majetok

0'ĺ 0,00: 0,00

47 503,92 0,00

03 5 974'9'ĺ 0,00

04 0,00 0.00

05

06

1 19s 941 ,87 735 456,00

0,00 0,00

07 0,00 0,00

08 1249 420,70 735 456,00

2020

11

0,00

0,00 l

0.00 ,

b

0,00

2920

16

0,00

0,00

0,00 41326,92

0,00: 5 974,91

0,00

0,00 í 200 010'54

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 1247 312,s7

0,00 í 931 238'54 1 195 941,87

0,00, 0,00 0,00

0,00 0,00,
----l -- --- -- - - -i

0,()0i í978540,37]

0,00

1 246 260,70Dlhodob nehmotn maietok
spolu (s čet r. 0í aŽ 07)

Prĺrastky

12 14

itii -
15

Zostatková hodnota

0,00

0,00

0,00

3 ĺ60'00

2021

17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 :

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

o,0o i

0,00 l

0.00

0,00 :

0,00

0,00

0,00:

0,00 i

0,00 i

'' '" '- ""*"^-:'

0,00 i

0,00:

0,00

0,00 |

0,00

00U 0,00

0,00

0,00

0,00

07

08

0,00

0,00 i

6 177,00

0,00

0,00

159,33

0,00

0,00

6 336,33

oceniteľné práva

Drobn dlhodob nehmotnl
majetok

Ostatn dlhodob nehmolnit
majetok

obstaranie dlhodobého
nehmotného majetku

Poskytnuté preddavky na
dlhodob nehmotn majetok

0,00

0,00

0,00

0,00

731 228,00

0,00

0,00

3 í60'00

0,00

č.ľ

b

01

02

03

04

a

Aktivované náklady na v voj

oceniteľné práva

Drobn dlhodob nehmotn
majetok

Softvér

obstaranie dlhodobého
nehmotného majetku

Poskytnuté preddavky na
dlhodob'nehmotn majetok

Dlhodob nehmotn majetok
spolu (stičet ĺ.0ĺ aŽ 07)

05

06

11 127
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Položka majetku C.r

Pozemky 09

Umelecké diela a zbierky ĺ0

Predmety z dĺah ch kovov

Stavby

Samostatné hnutel'né veci a
stibory hnuteľnych vecí

Dopravné proslriedky 14

Pestovatel'ské celky trv.porast. í5

Základné stádo a ťaŽ. zvieratá 16

Drobn 'dlhodob hm. majetok 17

obstaranĺe dIhodobého
hmotného majetku

Poskytnuté preddavky na
dlhodob hmotn majetok

Dlhodob hmotn majetok
spolu (s čet r.09 až 20)

2020 Prírastky

77 029 4 740 338,14

2:e 204,01i 
....

12 632 140,72

1 280 315,77

l zĺz a|.3|, 
90 

91?|90

I 853 468,14 138 395,7'l

0,00

62 3ĺ2.68: 59 240,62

obstarávacĺa cena

Ubytky

23 717 ,20

oprávky

Prírastky Úuytlĺy

7

0,00 0,00

0,00 0,00

0,Q0 0,00

14 459 209,26 9 006 980,00

778 942,43 842 954,13

97 988,00 254 ĺ 59'91

157 617.10 157 617,10

0,00 0,00

0,00 0,00

18 614 276,62 13 225 492,21

Poznámky

2021

'ĺ0

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 87 976 092,48

0.00 4 803 454-52

0.00 928 713,41

0,00 0,00

0,00

60 804,42

0,00i 3477 459,00

0,00

0,00 246 523,83

0,00

1 057 527,32

5 837 722,70

Presuny

4

2021 2:02:9

6

97

Presuny

I

0,00

I 215 774,34

6 137 368,43

0,00

5

0,00':
0,00

81 746 483'í8

29 204,01 .

0,00

147 981 657.:15:, . 82 523 
9.63,2:2

5 128 021,51 4 867 466,22

0'00 ĺ 109 194' 'I 084 885,32

0,00 0,00 0

0.00 60 804,42: 62 312,68

318 496,42

0,00 r

9 
682 526,10;

1 414 388,07

0,00 0,00 r

0,00,

0,00

0,00

Ostatn dlhodob hm. majelok 18 4 534 986,32't 2 703 547,30 2 703 547 ,30 0:00, 4.s94989f-2r 311

0,00 6 138 891,13

58 51 0.35 60 01 8,61

I 211,98 3 062 009,48 2 903 762,46

0,00l 0,0019 6 51B 780,1I 12 586 702,33 '12 966 591,31

20 803,52 20 803,52

?54 1?s,s1,
138 395,71

60 748,88

26 583 374,42'

2020

665 898,65

Prírasiky

0,00

20

21 240 595201,26 34 570 923'ĺ3

0,00

0,00 248 582749,97' 9't 857

opravné poloŽky

Ubytky

0,00 
l

)

Presuny

14

Položka majetku

a

Pozemky

Umelecké dĺela a zbierky

Pĺedmety z drah ch kovov

Stavby

Samostatné hnuteľné veci a srlbory hnuteľn1ich vecí

Dopravné prostriedky

Pestovateľské celky trv.poÍast.

Základné stádo a ťaŽ. zvieratá

Drobn dlhodob hm. majetok

osĺatn dlhodob hm' majetok

obstaranie dlhodobého hmotného majelku

Poskytnuté preddavky na dlhodob hmotn1 ma'jetok

C.ĺ

b

09

10

11 12 IJ

2021

15

0,00

0,00'

3 0,00 662 31 2,08

0,00 0,00

0,00 0.00

0,00 0,00

0,00 l 0.00

qogi . oroo . . _0,90

0,00 r 0,00 0,00

0,00 i 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

00gl

0,oo !0,00

0,00

6 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

I

I 381 4'11,68

0,00 l

8o 243,25'l.:
0,oo i

0,00

0,00

301 168,43

0,00

0,00

0,00

60 005 604,77

150 372 745,63

16

2020

Zostatková hodnota

81 084 171,10

29 204,01

2021

17

394 627,59

187 526,00

1 853 468.14

0,00 0,00

0,00

76 363 963,59

29 204,01

61 508 2í9'4í

324 566,99

1 853 468,14

1 80 480,60

Dlhodob hmotn majetok spolu (sričet r. 09 až 20)

20

ĺ 047 3í0'33 l

0,00,

12127

83 829,82 |
0,00 963 480,51 147 690 í51'51

0,00



)3'ĺ3'ĺ 14 Mesto Trnava Poznámky

PoloŽka majetku C.r

a

2020

22

23

24

b

17 610 941,38

1 592 956,00

0,00

0,

0,

0,00

obstarávacia cena

Úĺytlĺy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 ,

0,00 ,

2021

5

0,00 1 592 956,00

0'00 17 6'ĺ0 941'38

0,00 0,00

Prírastky

2

b

Presuny Prírastky

oprávky

ÚĺytIĺy

I qJ 6 7

-- -'-- - *----^-^.i. -". .

0,00 :

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98 493 836,20

Podielové cenné papiere a
podiely v dcérskej čtovnej
jednotke

Podielové cenné papiere
podie|y v spoločnosti s
podstatnym vplyvom

Realizovateľné cenné papiere
a podiely

Dlhové cenné papiere drŽané
do splatnosti

P Žicky učtovnej jednotke v
konsolidovanom celku

ostatn dlhodob'Íinančn
majetok

a

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

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

0,00

o;oo

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 0,00

0,00 '19 203 897,38

0,00

0,000,00

28

obstaranie dIhodobého
finančného majetku

Dlhodob fĺnančn majetok
spolu (s čet ĺ.22až29|

Neobežn majetok spolu (r'
08 + r. 2'l + r. 30)

Položka majetku

a

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej čtovnej jednotke

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatnym
vplyvom

Realizovateľné cenné papiere a podiely

DIhové cenné papiere džané do splatnosti

P Žičky tičtovnej jednotke v konsolidovanom celku

ostatné pÔŽičky

ostatn dlhodob fĺnančn majetok

obstaranie dIhodobého finančného majetku

29

30 19 203 897,38

0,00 0,000,00

0,00 0,00

31 261 048 519,34 35 306 379'ĺ3 26 589 7í0'75 0,00 269 765 187,72 93 í04 000,ĺ2, 18 62í 664'62 13 231 828,54

opravné položky

Prĺrastky Úoytt<y i . ľ::::'ny_
11412 15

0,00 0,00,

0,00 r 0,00 0,00; 0,00

0,00

13

Zostatková hodnota

0,00;

2020 2021

17

1 592 956,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0.00 0,00

0,00 0.00

0,00 í9 203 897'38

2021

22:
--t-

23,

0,00

24

25

26

27

28

29

0

0

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:
'.'---- j --- --.--.-

o.9o l
3oI

Presuny 2021

0,00 i

0.00 0,00

0,00

0,00

2020

25

th

27ostatné poŽičky

Neobežn majetok spolu (r. 08 + r. 21 + ĺ.30)

17 6ĺ0 941'38

0,00

19 203 897,38

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

16

1 592 9s6,00

0.00

17 610 941 ,38

0,00

Dlhodob Íinančn majetok spolu (s čet r.22 aŽ29|

3í í 047 3í0'33 0,00

13127

83 829,82 i 0,00 963 480,51 í66 897 208'89 170 307 871,01



)313íĺ4 Mesto Tmava

Tabuľka č. 2: k čl. lll. B - V voj opravnej poloŽky k zásobám

Názov ĺčtu

b

Žiaden záznam

x

ĺĺpravnej poloŽky 2020

0,00

Tvorba

2

Zľušenie

3

0,00

Poznámky

číslo tičtu

Spolu

Zostatok opravnej položky 2021

54

0,000,00

ZniŽenie

0,00

14127



)3í3í í4 Mesto Tmava

Tabuľka č.3: k čl. lll. B . V voj opravnej položky k pohľadávkam

Názov tlčtu

b

318

319

378

x

Poznámky

Zostatok opravnej
2020 Tvorba

2

Zníženie Zrušenie

43

889 799,50

1 775 922,98

87,87

2 665 810,35

0,00

89 395,82

0,00

89 395,82

87,87

19 540,s7

čĺslo ričtu

a

318

319

378

Spolu

5

Zostatok opravnej poloŽky
2021

585 310.33

I 538 907,67

285 036,47

326 41 1,1 3

0,00

2124218,00

0,00

6í1 'ĺ47'60

19 452,70

0,00

15 127



)3131í4 MestoTĺnava

Tabuľka č. 4: k čl. lll. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti

I

Pomámky

2

5 057 832,75

't 844116,62

3 105 346'í3

108 370,00

4 043 935,98

3 265 095,96

54 2o2,OO

4 074 181,10

s 532 771,46

číslo ĺiadku

b

01

02

03

04

I

Spolu (r. 01 + ľ. 05) 06

Pohľadávky podľa doby sptatnosti

a

Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:

Pohľadávky so zostalkovou dobou splatnosti do jedného Íoka vrátane

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane

PohÍadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov

Pohľadávky po lehote splatnosti

Zostatok 202í Zostatok 2020

5 458 595,76

2139 297,80

05

9101 't68,73

16127



03131 í4 Mesto Tmava

Tabuľka č. 5: k čl. lV. A - Vĺastné imanie

Poznámhi

7 967 106,03

6 929 568,05

0,00

-7 967 t06,03

6 929 568,05

0,00

0,00

0,00

Názov položky

a

Zostatok 2020

Prírastky

Úoytry

Pĺesuny

Zostatok 2021

oce ovacie ľozdiely z
precenenia majetku a záväzkov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Oce ovacie rozdiely z
kapitálov ch častín Zákonní1 ĺezervn fond

3

Nevysporiadan' v sledok
hospodáľenia minul ch rokov

5

18'l 862 '136,29

.0,00

452 014,27

7 967 't06,03

189 377 228,05

V sledok hospodárenia

62

ostatné fondy

4

1 340 530,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00 i

0,00

1 340 530,28

17 127



r313114 Mesto Trnava

Tabuľka č. 6: č. 1 k čl. lV. B - Rezeĺvy zákonné

Poznámky

ČístoPoložka rez'erv

a

Rezervy zákonné dlhodobé

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky
odpadov po jej uzatvorenĺ

Náklady srjvisiace s odstránenĺm znečistenia Životného prostredia, odpadov
a obalov

lné

Spolu rezervy zákonné dlhodobé (stlčet ĺ.0ĺ až r. 03)

Rezervy zákonn krátkodobé

Rekultivácia pozemku, uzavretie, ĺekultivácia a monitorovanie skládky
odpadov po jej uzatvorenĺ

Náklady srivisiace s odstránením znečistenia ŽiVotného prostredia' odpadoV
a obalov

lné

Spolu rezervy zákonné kľátkodobé (s čet r. 05 až r. 07)

riadku

08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 i

0,s0

0,00

0,00

0,00

:

0,00 
I

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b

0ĺ

02

03

04

05

06

07

Zostatok 2020 Presun Tvorba

3

Použitie

4

Zrušenie

53i

0,00

0,00

0,00

Zostatok 202ĺ

6

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

18127



)3131ĺ4 Mesto Tmava

Tabuľka č.7: č.2 k čl. lv. B . Rezervy ostatné

Poznámky

Položka rezerv Číslo
riadku

b

14

Zostatok 2020

1

2 796 627 ,64

86 254,39

500 000,00

3 382 882,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 104,57

62 791,53

72 896'í0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 i

I

0,00

0,001

-''----i-
0,00 j

0,00 i

127 119,74

0,00

0,00

127 't19,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 190"ĺ0

16 '190'ĺ0

Presun

2

Tvoľba

3

Použitie

4

Zrušenie

5

Rezeľy ostaĺné dlhodobé

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky
odpadov po jej uzatvorení 0,00

0,00

0,000,00

Zamestnanecké poŽitky

Náklady stJvisiace s odstránenĺm znečistenia Životného prostredia, odpadov
a obalov

a hroziace s dne spory

ln

Spolu rezeľvy ostatné dlhodobé (stičet r. 01 až r. 05)

Rezervy ostatné krátkodobé

04

05

07

08

0,00 
|

0,00

0,00 16 190'í0

Zostatok 202ĺ

6

0,00

0,00

2523 747,38

79 508,79

0,00

3 003 256'ĺ7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 í90"ĺ0

0,00

0.00

0,00

6 745,60

500 000,00

506 745,60

0,00

0,00

0,00

0,00

10104,57

0,00

62 791,53

72 896,10

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

0'ĺ

02

03

06

09

10

ĺ3

11

12

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky
odpadov po jej uzatvorení

Náklady st]visiace s odstránenĺm znečistenia Životného prostredia, odpadov
a obalov

Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie čtovnej závierky a v ročnej
správy t kaj cej sa vykazovaného tjčtovného obdobia

Spolu rezeľvy ostatné krátkodobé (s čet ĺ.7 až ĺ.13)

Zamestnanecké poŽitky

Nevyfakturované dodávky a sluŽby

Prebiehaj ce a hroziace sridne spory

lné

19127



)313114 Mesto Tmava

Tabuľka č. 8: k čl. lV. B - Záväzky podľa doby splatnosti

Poznámky

Zostatok 2020Záväzky podľa doby splatnosti

a

čĺslo riadku

b

01

Zostaĺok 2021

Záuäzky v lehote splatnosti
v tom:

I 079 454,58

4 633 502,41

823 208,27

3 622743,90

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dojedného roka vrátane

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov Vrátane

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov

Záväzky po lehote splatnosli

Spolu (r.0ĺ + r. 05)

02

03

04

2

s 344 001,47

5 165 689,92

296 652,36

3 88'l 659'ĺ9

340,00

I344 341,47

05

06

2 512,91

9 08í 967'49

20127



)3'13114 Mesto Trnava

Tabuľka č. 9: k čl. lV. B - Bankové very

Poznámky

Charakter
bankového riveru

Poskytovateľ
bankového riveru

Úroková sadzba v
Yo

2

1.000000

j 1.000000

0.000000

1.000000

2.'ĺ90000

0.000000

1.000000

: 1.000000

Kľátkodobá časť Dlhodobá časť
ĺlllena Dátum splatnosti V ška istiny 202ĺ

200 707,75

41 980,61

42 771 ,00

221268,00

1 34 088,00

'ĺ80 000'00

300 000,00

327 600,00

Nákladov rok za
ĺok202'|

1782,02

I 608,90

6 603,58

806,1 6

1 469,70

90 063,43

2021

4

0.00

0.00

45 775,52

17 724,00

23'ĺ 084'00

0,00

42 771 ,00

221268,00

't89 600,00

Zostatok 2020

200 707.75

41 980,61 i

45 775,52

17 724,00

231 084,00

59 525,61

42 711 ,00

221 268,00

1 34 088,00

Zostatok 202ĺ ZosÍatok 2020

7bba 1

x

3 B

B

B

B

B

B

B

B

B

Prima banka
Slovensko, a.s.

Prima banka
Slovensko, a.s.

Prima banka
Slovensko, a.s.

Prima banka
Slovensko, a.s.

Všeobecná uverová
banka, a.s.

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

25.10.2021

25.07.2021

0'ĺ.1 1.2035

20.11.2025

20.03.?023

20.12.2022

04.04.2025

29.12.2024

20.07.2022 
:

0,00 0,00 I

Prima banka
Slovensko, a.s

Prĺma banka
Slovensko, a.s

Prima banka
Slovensko, a.s

] Slovenská
lsporiteľ a, a.s

Slovenská
sporiteľ a, a.s

Slovenská
sporiteľ a, a.s.

Slovenská
spoĺitel'na, a.s

x

EUR

EUR

EUR

EUR

i EUR

;

i EUR
I

EUR

EUR

EUR

1.000000

i 0.400000
.i........ .........................._.

:0.390000

20.11.2025 í34 088'00

25.08.2022 r 104 090,16

125.07.2023 , 300 000,00

25.06.2028 166

25.122027 305 517,03

180 000,00; 0,00

300 000,00 600 000,00

í66 000'00 473 886,56

207 172,34 3 000 000,00

327 600.00

595 08í.78

0,00

96 234,00 't 39 005,00

442 51 6,00 663 784,00

390 944,00 525 032,00

104 090'í6

900 000,00

641 222,56

3 300 000,00

189 600,00

i o.osoooo

0,00.3900000

x í 758 585'71 2 175 696,83 5 643 846,50 i 7 397 583,18 2 í69 ĺ92'49

Všeobecná t]verová
banka, a.s.

B

Československá
obchodná banka,
a-s_

B

Spolu

166 668,00

4 í82'80

6 468,18

í6 998'24200 000,00

I

1082,14

868,04

3ĺ 987'92

588,73

8180,87

436' í 5

45 775,52

17 724,00

59 525'6'ĺ

640 857,30

0,00

23í 084'00

43 628,16

250 364,00

25 904,16

19 280,00

21ĺ27



13131'14 Mesto Trnava

Tabuľka č. í0: k čl' Vll . lnformácie o in ch aktívach a in ch pasívach

lné aktiva a iné pasíva

a

Bud ce právo zo servisn ch zml v, poistn ch zml v, koncesionárskych zml v, licenčn 'ch zmhiv

Aktívne s dne spory

ostatné iné aktíva

Záuäzky z poskytnut'ch záruk

Záväzky z existujticich alebo hroziacich s dnych sporov

Záväzky zo všeobecne záväznych právnych predpisov

Záväzky z ručenia

Záväzky srjvisiace s odstránenĺm znečistenia Životného prostredia a environmentálnychzáťaŽí

ostatné iné pasíva

Povinnosti z devízovych termĺnovan ch obchodov a in ch Íinančn ch derĺvátov

Povinnosti z opčn ch obchodov

Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľsk ch zml v alebo odberateľsk ch zml v

Povinnosti z nájomn ch zmlriv, servisn ch zmlrjv, poistn ch zml v, koncesĺonárskych zml v, lĺcen n ch zml v a podobn ch zmh]v

lné povinnosti

Pomámky

čĺslo riadku i

10

11

12

13

14

Zostatok 2021

b

01

02

03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

08

09

0,00

Zostatok 2020

0,00

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

í00 000'00

0,00

0,00

0,00

04

05

06

07

22 ĺ27



)3ĺ31 14 Mesto Tľnava

Tabuľka č. 11: k čl. Vll - Zoznam nehnuteľn ch kultrirnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve

Nehnuteľná kultĺirna pamiatka

a

Hlavná 1- radnica

Hlavná'ĺ_ radnica brána

Hlavná 'ĺ- radnica severné krídĺo rekonštrukcia strechy

Hlavná 1- radnica západné krídlo ĺekonškukcia strechy

Hlavná 1- radnica v t'ah

Hlavná 1- radnica rekonštrukcia dvier

Hlavná 1_ radnica rekonštrukcia vykurovania

1_ ĺadnica rekonštrukcia dvier

Hlavná 1_ radnica zateplenie podstĺešného priestoru

Hlavná í_ ĺadnicaTZ NKP presklenené dvere + replika

Hlavná 1_ stavebné Úpravy NKP Radničná pĺváre

Hlavná 5 mešťansky dom

Hlavná 5 mešťansk dom' TZ rekonštrukcia koioIne

Hlavná 5 mešťansk dom, regulácia UK a TUV

Hlavná 5 technické zhodnotenie NKP

HaIenárska 16

Radlinského 8-'ĺ 0 (Pracháren)

Nám.Sv.Miuláša 4 - mešťansk dom

Štefánikova 29

Štefánikova 29 vybudovanie nov ch sociálnych zariadenĺ

rojičné námestie 11 (Zelen dom)

Trojičné námestie 1 1 odk penie technického zhodnotenia

Trojičné námestie 1 1 odk penie technického zhodnotenia NKP

Tro|ičné námestie í1 stavebné upĺavy NKP

Trojičné námestie 1 1 rekonštrukcia NKP

Spolu

Poznámky

Hodnota 202't

2 562 644,12

19 608,18

46 668,02

590 461,28

153 9í8'04

6 043,62

184 692'í6

9"t52,65

51 357,43

3 951,60

91 424,00

578 082,85

18 272,00

4 540,68

469 689,36

'ĺ8 647'9'ĺ

1 288 890,56

56 261.10

182 153,22

4 784,34

132 911,21

'ĺ 
'00

49 790,90

55 108,49

1 52 533.58

6 731 588,30

23127



'313114 Mesto Trnava

Tabuľka č.12: k čl. lx - Príjmy rozpočtu

Názov ekonomickej klasifikácie

b

Dane z príjmov a kapitálového majetku

Dane z majetku

Dane za tovary a sluŽby

Pĺrymy z podnikania a z vlastníctva majetku

Administratívne popĺatky a ĺné poplatky a plaiby

Kapitálové prĺjmy

Úroky z tuzemsk ch riverov, p Žičiek, návratn ch finančn 'ch v pomocĺ, vkladov a

lné nedanové prĺjmy

Tuzemské beŽné granty a transfery

Tuzemské kapitálové gÍanty a transfery

Zahranĺčné granly

x

Skutočnosť 202í

Poznámky

Skutočnosť 2020

i

--t"-

Schválen rozpočet

25 000 000,00

11 000 000,00

4 858 500,00

2 770 000,00

I 571 879,00

1 00 000,00

0,00

1 635 000,00

14 522 114,00

2 913 916,00

2 0í8'00

64 373 427 ,00

Rozpočet po zmenách

I 741 679,00

46 978,00

73 961 349,00 69 949 730,11

Kategĺíria
ekonomickej
klasĺfikácie

a

110

120

130

210

220

230

240

290

310

320

330

Spolu

4

4 955 295,12

2 426329,68

1 058 426'9í

526 523,24

3 399'í 1

14 939 683,55

2 005 232,53

39 922,00

66 ĺ49 905'3í

3

26 501 334,0827 465 771,92t

1í 800 710'í0

5 802 340,17

2 599 298,10

I 894 2't9,11

122 715,20

5 470,13

2 142 698,30 i 2 516 026,00

16 567 11í'76

í 518 170'33

31 224.99

2

17 475 260,00

25 821 933,00

1 1 000 000,00

4 973 584,00

2 476 870,00

1 573 995,00

127 500,00

0,00

1 723 550,00

24127



)3í31 í4 Mesto Tmava

Tabuľka č. ĺ3; k čl. lx - V davky rozpočtu

Poznámky

Skutočnosť 2020

4

5 840 913,82

2 203 008'ĺ 1

12 242 949,68

12 544 564,61

163 237'ĺ8

7 828 452,00

427 242,37

41 250 367,77

6 139 126,04

2 464 570,57

143 016,17

10 60í 153'50

822 494,50

14 008 573,80

13 900 065,60

48 079 000,18

610

620

Kateg ria
ekonomickej
klasifikácie.

a

630

640

650

710

720

Spolu

Názov ekonomickej klasifikácie Schválen rozpočet Rozpočet po zmenách

6 443 488,00

2 530 48't,00

16 484 653,00

15 810 574,00

'ĺ57 015'00

27 978341,00

1 129 365,00

70 533 9ĺ7'00

Skutočnosť 202't

3b 2

Mzdy' platy' sluŽobné pr'ljmy a ostatné osobné vyrovnania

Poistné a príspevok do poisťovnĺ

Tovary a sluŽby

6 260 í02'00

2 329 670,00

't3 671 629,00

14 647 319,00

1 56 581,00

11 432250,00

s45 000,00

48 842 55ĺ'00

BeŽné transfery

Splácanie rjrokov a ostatné platby st]visiace s verom, p Žičkou, návratnou finančnou
v pomocou a Íinančn m prenájmom

obstarávanie kapitálov ch aktív

Kapitálové hansfeĺy

x

251 27



}3131 í4 Mesto Trnava

Tabuľka é.14: k čl. lX - Finančné operácie

Finančné operácie

a

Prdmové finančné opeľácie
v tom

Zostatok prostriedkov Íinančn ch aktív

Prijaté veĺy, pÔŽidky a návralné.finančné u pomoci

Splátky poskytnutch verov, p Žičiek a návratn ch Íinančn ch v pomocí

Príjmy z predaja majetkov ch tičastĺ

ostatné prĺjmy

V davkové finančné operácie
v tom:

Poskytnuté rivery, p Žičky a návratné finančné v pomoci

Splátky pľijat'ch riverov, p Žičiek a návratn ch finančn 'ch v pomocí

V davky na obstaranie majetkov ch častí

ostatné v davky

Poznámky

čislo riadku Skutočnosť 202í Skutočnosť 2020

2861844,29

0,00

2 509 206,44

0,00

352 637,85

09

'ĺ0

2 424 235,20

0,00

2I

I

05

06

12 146 579,0412 909 582'ĺ6

48 668,24

b

04

0í

03

02 7 665 306,80

193 676,04

4287 596,20

0,00

0,00

ĺĺ 011 931'38

1 848 982,54

0,00

0,00

2 612 257,7407

0,0008

'188 022,5411

26 127



]3131 í4 Mesto Trnava

Tabuľka č. 15: k čl. lX - V ška dlhu obce alebo vyššieho zemného celku

V ška dlhu pre potreby regulácie pĺijímania návratn ch zdrojov financovania

a

Celková suma dlhu obce alebo vyššieho zemného celku podÍa $ 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení zákona č. 42612013 z.z.
z toho:

suma záväzkov vypl;vaj cich zo splácania istín návratn ch zdrojov financovania

Číslo ľiadku Skutočnosť 202í

Poznámky

Skutočnosť 2020

2bi

suma záväzkov z investičn ch dodávateľsk 'ch verov

suma záväzkov z ručiteľsk ch záväzkou

Záväzky podľa $ í 7 ods' 8 zákona č. 583/2004 7.z. v znení neskorších predpisov, ktroré sa nezapočítavajri do celkovej sumy dlhu obce alebo
vyššieho rizemného celku
z toho

suma záväzkov z p Žičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu

suma záväzkov z uveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja b vania na v stavbu obecn 'ch nájomn1ch bytov vo vllške splátok veru,
ktor ch rihrada je zahrnulá v cene ĺočného nájomného za obecné nájomné byty

0'ĺ

02

04

05

07

08

l

8 859 344,18 i

8 859 344,18

0,00

0,00

3 881 659'í9

0,00

3 881 659"ĺ9

0.00

1 t 028 536.67

1 1 028 536,67

0,00

0,00

4 140 200,00

0,00

4 140 200,00

l

1

:

suma záVäzkov z návratn ch zdrojov Íinancovania prijat 'ch na zabezpečenie predfinancovania ĺealizácie spoločn ch programov Slovenskej
republiky a Eur pskej rinie, operačn ch programov spadajĺicich do cieľa Eur pska rizemná spolupráca a programov financovan ch na
základe medzinárodn ch zml v o poskytnutĺ grantu uzatvoren] ch medzi Slovenskou ľepublikou a in mĺ štátmi najviac v sume nenávratného
Íinančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyššĺm zemn m celkom a orgánom podľa osobitného
predpisu

0,00

27t27



Mesto Trnava
Poznámky individuálnej účtovneizávierky zostavene'i k 31. decembruZl}|

Poznámky k 3l.l2.202t
čt.l

Všeobecné údaje
l. Identifikačné údaje účtovnej jednotky

2. opis činnosti účtovnej jednotky

Hlavná činnosť účtovnej jednotky Podľa zákonač.36911990 Zb. je základnou úlohou
obce pri výkone samosprávy staľostlivosť o
všestĺanný ľozvoj jej územia a o potreby jej
obyvateľov

3. Infoľmácie o štatutáľnych zástupcoch a o oľganizačnej štľuktúľe účtovnej jednotky

a)

Nazov Mesto Tľnava
Sídlo Ulica Hlavná 1/1 ,9I7 7I Tľnava
I 00313114

Dátum zĺiadenia obec bola založenáv ľoku 1990 zákonom č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení.

Spôsob niaderua obec - zo zákonač.369ll990 Zb

b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej
závierkv
c) Učtovná jednotkaje súčasťou
konsolidovaného celku

riadna
mimoriadna
ano
nie

d) Učtovná jednotka je súčasťou súhrnného
celku verejnei správy

š ano
nie

Statutárny zásÍupca (meno a priezvisko)
Funkcia

JUDľ. Peter Bročka' LL.M.

Štatutámy zástupca (meno a pľiezvisko)
Funkcia

PhDľ. EvaNemčovská, PhD., MPH

Statutámy zástupca (meno a pľiezvisko)
Funkcia

Mgľ. Tibor Pekaľčík
druhý zástupca plimátora

Bežné účtovné obdobie Pľedchádzajúce účtovné
obdobie

Priemeľný prepočítaný počet zamestnancov
počas účtovného obdobia
z toho:

vedúcich zamestnancov

3s8

38

361

323
Počet dobľovoľníkov, ktorí vykonávali
dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú j ednotku

účtovného obdobia
54 0



Mesto Trnava
Poznámky individuálnei účtovneizávierky zostavenej k 31. decembru2}2l

Informácie o oľganizáciách zriadených a zaloŽených účtovnou jednotkou:

obec má v zĺiaď a bnosti:
Názov oľsanizácie Sídlo Pľávna forma IČo Statutáľnv zástunca

Základná škola
s materskou školou
Andľeja Kubinu 34,
Trnava

Andľeja Kubinu 34, Tmava Rozpočtová or ganizácia 36080543 Mgr. Zuzana
Holkovičová

Základná škola
s mateľskou školou
Atomová 1, Trnava

Atomová l, Trnava Rozpočtová
organizácia

36080758 Mgľ. Emília
Benedikovičová

Základná škola
s materskou školou
Ulica Jána Bofiu27,
Trnava

Ulica Jána Bottu27, Trnava Rozpočtová
organizácia

3 8080s94 PhDľ'Danka
Gašparíková

Základná škola
s materskou školou,
Ulica Maxima
Gorkého 2l. Trnava

Ulica Maxima Gorkého 21,
Trnava

Rozpočtová
organizácia

37990365 Ing. Beáta
Kľajčovičová

Základná škola
s mateľskou školou,
Ulica Ivana Kľasku 29,
Trnava

Ulica lvana Krasku 29,
Tmava

Rozpočtová
organizácia

36080829 PaedDľ,Adriana
Jančichová

Základná škola
s materskou školou.
Kornela Mahľa 1l,
Trnava

Koľnela Mahľa 1 l, Trnava Rozpočtová
organizércia

37990357 Mgľ. Lea Vretenárová

Základná škola
s mateľskou školou,
Nám. Slov' uč.
Tovarišstva 15, Trnava

Nám. Slov. uč. Tovarišstva
15, Trnava

Rozpočtová
organ|zäcia

36080772 Mgľ. Žofia Halásová

Základná škola
s materskou školou,
Spartakovská 5,
Trnava

Spaltakovská 5, Trnava Rozpočtová
organizácia

3',t990373 Mgľ. Lýdia
Gašparovičová

Základná škola
s materskou školou
Vančurova 38, Trnava

Vančurova 38, Trnava Rozpočtová
organizácia

318',75394 RnDľ. Dáša Černá

Základná umelecká
škola, Ulica
Mozaľtova 10' Trnava

Ulica Mozartova 10, Tľnava Rozpočtová
organizäcia

3',7836528 Mgľ. Beáta Balgavá

Centrum vol'ného času
v Trnave, V Jame 3

V Jame 3, Tmava Rozpočtová
orsanizácia

00350052 Mgľ. Andrej Havlĺk

Zariadenie pre
seniorov v Tmave

Ulica Teľézie Vansovej
291415 Trnava

Rozpočtová
orsanizácia

00611972 Mgr. Anna Menkyová

Zakladná um e lecká ško la
Mikuláša Schneidľa
Trnavského, Ulica
Štefiĺnikova 2,Tmava

Ul ica Štefánikov a 2, Trn ava Pľíspevková or ganizácia 34000208 PaedDľ' Gabľiel
Kalapoš

Stredisko sociálnej
starostlivosti

Ulica Vladimíľa Clementisa
6483/51. Tmava

Príspevková
orEanizácia

17639760 JUDľ' Vlastimil
očenáš

Mestské služby mesta
Trnava

Priemyselná ulica 268 1 l 5,
Tľnava

Pľíspevková
organizá,cia

00598 I 35 Ing. Andľea
Tomašovičová

Správa majetku mesta
Trnava. p.o.

Ulica Spartak ov ská'7 239 lB Príspevková
orEanizácia

53041984 Ing. Lenka
Klimentová, PhD.

Zaživ Tmave _
Mestské kulturne
stredisko

Ulica Hlavná 1/1, Tľnava Príspevková
organizácia

53',740408 Mgr. Peter Cagala

2



Mesto Tľnava
Poznámky individuálnej účtovnei závierky zostavenei k 31. decembru 2021

Nadácia Trnava
Trnavčanom

Ulica Hlavná l/l, Trnava Nezisková organizácia 3',7984349 Ing. Elena Gombíková,
správca nadácie

TT-IT, s.r.o. UlicaTrhová24312 obchodná spoločnosť 441027',l1 Ing. Jaroslav otčenáš
Mestská televizia
Tmava' s'ľ,o.

Ulica Hlavná 1/l, Tľnava obchodná spoločnosť 36219681 PhDľ' Dália
Šaškovičová

STEFE Trnava, s.r.o Ulica Fľantiškánska 7 1/1 6,
Tľnava

obchodná spoločnosť 36277215 JUDľ.Ing' Eva
Kolláriková

FCC Trnava, s,r.o Pľiemyselná ul. 2681/ l 5,
Tľnava

obchodná spoločnosť 3t449697 Ing. Jaroslav Cintarĺý

Tľnavská vodáľenská
spoločnosť, a.s'

Priemyselná ulica 10,
Piešťany

obchodná spoločnosť 36254284 Ing. Julie Kováčová

Oľganizačn á štľuktú ľa účtovnej j ednotlry platn á k 3t.l2.202lz

]. Kancelária primótora:
Sekĺetariát
Refeľát pľotokolu
2. odbor verejného obstarávania
Referát stľate gického veľej ného ob starávania
Referát bežného veľej ného obstarávania
3" Sprostredkovateľsbý oľgán pre IR)P
Referát programovania
Refeľát proj ektového riadenia
4. Unar hlavného kontrolóľa
Refeľát kontľoly
5. Kanceĺária pľednostu
Sekľetaľiát
Reťerát B0ZP, Co a Po
Usek komunikácie a maľketingu:
Referát komunikácie
Referát maľketingu a propagácie
Referát Zdrave mesto
6. Odbor ekonomiclry
Úsek správy daní a poplatkov
Referát spÍávy daní a poplatkov
Usek ľozpočtu a financovania
Referát rozpočtu a finančného manaŽmentu
Refeľát účtovníctva
Referát mzdovej učtaľne
Refeľát financovania pľenesených a originálnych kompetencií
Referát pokladne a pokladničných opeľácií
7. odboľ dopľavy
Referát dopľavy a cestného hospodaľstva
Referát technických činností dopravy
Reťerát parkovacej sluŽby
8. odboľ komunólnych služieb
Referát VPS
Referát obchodu a sluŽieb
9. odbor investičnej výstavby
Referát proj ektovej prípľavy
Referát r ealizácie stavi eb
]0. odbor majetkový
Referát evidencie majetku mesta

3



Mesto Trnava
Poznĺímky indi viduálnej účtovnej závietky zostavenej k 31. decembru2}2l

Reťeľát správy majetku mesta
Refeľát nakladania s majetkom mesta
lI. odborpľávny
Referát zmluvných vzt'ahov a legislatívy
I,2. odbor organizačný a vnútornej spróvy
Usek vnútornej spľávy
Refeľát prevádzkovo technický
Usek organizačný
Referát organizačný
Refeľát peľsonálny
Matričný úľad
ohlasovňa pobytu
Referát technickej prevádzky
13. odbor strategického planovania a projektového manažmentu
Referát proj ektového manažmentu
Referát strategických dokumentov
]4. odbor sociálny
Referát sociálnej pomoci občanom
Referát staľostlivosti o seniorov
Referát staľostlivosti o rodiny s deťmi
Refeľát bytovy
Refeľát financovania a sociálnych služieb
Refeľát terénnej sociálnej ptáce
Referát staľostlivosti o zdľavotne zneqýhodnených
15' odbor školstya, mládeže a športu
Refeľát vzdelávania a grantov
Refeľát škôl a školských zaňadeni
Refeľát financovania arozpočtu škôl a školských zailadeni
Referát športu
Referát detí a m|ádeže
].6. odbor stavebný a životného pľostredia
Usek zložiek životného pľostredia
Refeľát ochĺany pľírody a kľajiny
Refeľát odpadového hospodáľstva
Referát ochľany ovzdušia a vôd
Stavebný úrad
Refeľát infoľmácií a evidencie
Referát územného ľozhodovania a stavebného poľiadku
Referát štátneho stavebného dohľadu
Referát špeciálneho stavebného úradu pľe miestne a účelové komunikácie
Referát bývania
]7' odbor územného rozvoja a koncepcií
Usek pre ekológiu, udržateľnosť a klimatické zmeny:
Referát pľe ekológiu
Usek inžinierskeho urbanizmu a územno-technických infoľmácií :

Refeľát inžinierskeho urbanizmu
Referát územno-technických informácií
Referát dopľavného urbanizmu
Usek urbanisticko_aľchitektonickej koncepcie
Refeľát územného plánu a aľchitektúry
Refeľát ze|ene
Referát ekológie

4



Mesto Trnava
Pomámky individuálnej účtovnej závieľky zostavenej k 3 1. decembru 202I

čl. ĺl
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná zävierka je zostavenát za splnenia pľedpokladu nepľetľžitého pokľačovania účtovnej
jednotky vo svojej činnosti áno

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Učtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti pľedchádzajúcemu účtovnémuobdobiu nie

3. Spôsob ocenenia jednotlivych položiek majetku a záväzkov

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
vychádza z pľedpokladanej doby jeho uŽívanla a pľedpokladaného priebehu jeho opotrebenia.
odpisovať sa začína prvým dňom jeho zaĺadenia do evidencie majetku, pričom v mesiaci zariadenia
s'a uplatní odpis vo výške rovnajúcej sa celomesačnému odpisu'
Včtovné 9dpisy sa zaokĺúhľujú na celé euľá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineáľna.
Učtovná jednotka uplatňuje mesačné účtovné odpisy. Ide o čásové lineárnä odpisy, ktoré vychá dzaj{l
z predpokladanej doby používania majetku.

5

Spôsob oceňovania
dlhodo ma etok obstarávacou cenou

b dlhodo obstarávacou cenou
c dlhodo etok obstaľávacou cenou
d) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok ľeálnou hodnotou

e obstaľávacou cenou
zaso získané latne reálnou hodnotou

menovitou hodnotou
h kľátkodo etok menovitou hodnotou
i) časové rozlíšenie na stľane aktív náklady budúcich období a pľíjmy

budúcich období sa vykazujú vo
qýške, ktorá je potľebná na dodržanie
zásaďy vecnej a časovej súvislosti s
účtovným obdobím.

j) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov
tezeťw

menovitou hodnotou
oceňujú sa v očakávanej qýške
záväzku alebo poistno-

metódami
k) časové ľozlíšenie na stľane pasív vydavky budúcich období a výnosy

budúcich období sa vykazujú vo
uýške, ktoráje potľebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s

obdobím.
I deľi nadobudnutí ľeálnou hodnotou
m etok a deľivátmi ľeálnou hodnotou



Mesto Trnava
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru202I

Pľe zjednodušenie stanovenia doby používania majetku, účtovná jednotka používapľevažne doby
podl'a nasledovných skupín:

odpisová skupina Pľedpokladaná doba
používania v ľokoch

Ročná odpisová sadzba
v o/o

I 4 (48 mesiacov) U4
2 6 (72 mesiacov) 116
J 12 (144 mesiacov) IIT2
4 20 (240 mesiacov) vz0
5 50 (600 mesiacov) 1/50

Dľobný dlhodobý maietok Min. 13 mesiacov

Dľobný nehmotny majetok od 101 eur do 2 400 eur, ktoý podľa ľozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - ostatné služby.
Dľobný hmotný majetok od 101 euľ do 1 700 euľ, ktory podl'a ľozhodnutia účtovnej jednotky nie je
drobný hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby.
objekty odboru pĺiemyselného paľku a inovačných pľocesov sú na zák|ade rozhodnutia účtovnej
jednotky vedené v odpisovej skupine 4.
V prípade neskoľšieho zaevidovania majetku (v teľmíne do 10. dňa nasledujúceho mesiaca po doručení
Žiadosti o zaradenie je odboľ ptávny a majetkovy povinný zaradit' majetok do evidencie vedenej
v príslušnom informačnom systéme, uľčit' pľíslušnú odpisovú skupinu a spustiť odpisy) odboľ právny
a majetkový samostatne vypočíta jednorazoqý odpis za obdobie do dňa, ku ktoľému mal byť zaradený
majetok do dňa skutočného zarudenia. V prípade, ak ide o obdobie aj v predchádzajicich účtovných
ľokoch, označí sa takýto odpis ako mimoriadný a bude príslušne označený pľó správne účtovanie.

5. Zásady pľe zohloadnenie zníženia hodnoty majetku.
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.
Účtovná jednotkapoďa vnútoft* 

ä'Tľil';;fflxänŤ" 
2021, opravné položky k:

_ neodpisovanémudlhodobémumajetku
- nedokončenýminvestíciám

pohľadávkam

ano
ano
nle
ano

Pľechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.
opravné poloŽky sa tvoria na zák|ade zásady opatľnosti, ak je opodstatnené pľedpoklad ať, Že nastalo
zniženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu, okľem tľvalého zniženlahodnoty majetku.
opľavnou položkou sa odhaduje predpokladané zníženie hodnoty majetku. Predpoklad zniŽenia
hodnoý majetku je opodstatnený, ak sa udiala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad znížeĺia
budúcich ekonomických úŽitkov z tohto majetku.
Ak došlo k trvalému zníženiu hodnoty majetku, zníženie sa účtuje na ťaľchu nákladov, napľíklad odpis
pohľadávky nazák|ade súdneho ľozhodnutia o jej vyrovnaní, mimoriadny odpis dlhodobého majetku'
opravné poloŽky pri odpisovanom dlhodobom majetku, ktorého užitková hodnota sa znižuje
opotrebovaním, sa tvoľia, ak jeho tňitková hodnota zistená pri inventarizácii je ýtazne nižšia ako
jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za
zníženie trvalého charakteľu.
opravné poloŽky k pohľadávkam sa tvoĺia najmä k pohľadávkam, pri ktoých je opodstatnené
predpokladať, Že ich dlŽník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k spomým pohľadávkam voči dlŽníkom,
s ktorymi sa vedie spor o ich uznanie.

Tvorba opravných položiek v rámci hlavnej činnosti _ k pohľadávkam, pri ktoých je riziko, Že ich
dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako:

6



Mesto Trnava
Poznámky individuálnej účtovnej závieĺky zostavenej k 31. decembru202I

12 mesiacov na do 20% bez ušenstva
24 mesiacov na do 50% bez ušenstva
36 mesiacov naiviac do uŕškv I00 % menovi tei pohľadávky bez príslušenstva

Tvorba opravnej poloŽky sa účtuje na t'archu nákladov v pľospech pľíslušného účtu opravných poloŽiek.
opravné poloŽky sa zúčtujú znižením alebo zľušením v prospech výnosov, ak toto opatľenie neuitanovuje
inak a na t'archu pľíslušného účtu opľavných poloŽiek, ak inventarizácia v nasiedujúcom účtovnom
období nepľeukáŽe opodstatnenosť ich existencie alebo vyšky, alebo ak pominuli dôvody ich existencie
v pľiebehu účtovného obdobia.

6. Zásady pre vykazovanie tľansfeľov.
o náľoku na dotácie zo štátneho ľozpočtu sa účtuje' ak je takmeľ isté, Že sa splnia všetky podmienky
súvisiace s dotáciou a súčasne, že sadotácia poskytne.

Bežný tľansfer
prtjatý od cudzích subjektov - sa zučtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti
s nákladmi
poskytnutý cudzím subjektom - sa zučtuje do nákladov po splnení podmienok
poskytnuý vlastným subjektom - sa zučtuje do nákladov pri poskytnutí tľansfeľu

Kapitátovy transfeľ
pľtjaty od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti
s nákladmi
poskytnutý cudzím subjpktom _ sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok.
poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov vo vecnej ačasovej
súvislosti s nákladmi účtovanými v organizáciinh v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta.

7. Spôsob pľepočtu údajov v cudzích menách na menu euľo.
Majetok a záväzky vy'jadĺené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na
menu euro ľeťerenčným výmenným kuľzom uľčeným a vyhláseným Európskou centľálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň ptedchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za elJro sa pouŽije kutz, za ktory bola táto cudzia mena
nakúpená.
Na úbytok ľovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na pľepočet cudzej meny na eurá
pouŽije refeľenčný vymenný kuľz uľčený a vyhlásený Euľópskou centrálnou bankou alebo Náľodnou
bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Majetok azáväzky vy'jadrené v cudzej mene (okĺem prijaých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku
ktoľému sa zostavuje účtovná závlerka, pľepočítavajú na menu euľo ľeferenčným výmenným kurzom
uľčeným avyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Náľodnou bankou Slovenska vdeň, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závietka, a účtujú sa s vplyvom na qýsledok hospodáľenia.
Pľijaté a poskytnuté pľeddavky v cudzej mene pľostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa
prepočítavajú na menu euro referenčným ýmenným kuľzom uľčeným a vyhláseným Európskou
centľálnou bankou alebo Náľodnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného
pľípadu' Ku dňu, ku ktoľému sa zostavuje účtovná závierka, sa už nepľepočítavajú.
Pľijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v euľách azúčtu zľiadeného v eurách sa
pľepočítavajú na menu euľo kurzom' Za ktoý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závietka, sa už neprepočítavajú.
Učtovná jednotka neevidovala v roku 202I pohyb vo valutoých pokladniciach. Cudzie meny a to PLN,
HUF, DKK, GBP, CZK, HRK a CHF vykazovali pľíľastok alebo úbytok meny iba v súvislosti
s kurzovými ľozdielmi.
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Čl ľI
Infoľmácie o údajoch na strane aktív súvahy

A Neobežný majetok
l. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
a) prehl'ad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č'1)
b

Učtovná jednotka vykazuje v ľoku 202I prírastky na dlhodobom majetku Stavby 12 632I4O,72 eur,
ztoho ýznamné:'*ľ! 

IO4,45 eur Investičná akcia Cyklotľasa Spaľtakovská ulica napojenie kCity
Aréne, časť A (cyklotrasa, chodník, sadové úpľavy, verejné osvetlenie,
olektľoinštalácia, autobusová zastávky,

.43I063,68 euľ Investičná akcia Cestička pľe cyklistov a chodník na Špačinskej
ceste I. časť (cyklotrasa, chodník, sadovó úpravy' veľejné osvetlenie),
939 580'82 eur Investičná akcia rekonštľukcia mosta a miestnej komunikácie na
Mikovíniho ul.,
462 605,0a eur - obytná zóna Kamenný Mlyn II. etapa- ul. E' Kostolányiovej,
majetok získalo mesto za symbolickú cenu t. j kúpou zal euto,
374507,00 euľ _ obytná zóna Kamenný Mlyn III. Etapa _ ul. H Radvániho,
majetok získalo mesto za symbolickú cenu t. j kúpou zal euro,
I93 568,63 eur _ Chodník a cyklochodník na Ulici Veterná II (spevnené plochy,
verejné osvetlenie),

Yýznamne pohyby na dlhodobom majetku Stavby pľedstavovali o. i' zveľenia majetku do spľávy
ľozpočtovým a pľíspevTľT"':T:::T 

s,lĺlľľJ:,1ľŤľľl'j;ľ,ľ,i'j'.o.*kej jedálne a učební,
majetok zvercný do.spľávy Základnej školesmaterskouškolouUlicaJánaBottu27,
795 849,62 euľ _ ZS Gorkého-športouý areáI, majetok zverený do správy Zák|adnej
škole s mateľskou školou Ulica Maxima Goľkého 21,
103 98,10 euľ -Futbalové ihĺisko s umelým povľchom, majetok zverený do spľávy
Základnej škole s mateľskou školou K.Mahľa 11,
Učtovná jednotka eviduje v rcku 202I aj pohyby na majetku Stľoje pľístroje
zverenom do správy rozpočtovým organizáciám pľi. ktorych je ztiaďovateľom
mesto. Základnej škole s materskou školou Ulica Jána Bottu 27, bo| zvercný
majetok do spľávy novostavba školskej jedálne a učební v hodnote 672 39I,25 evr.

Účtovná jednotka eviduje vroku 2021 presuny na dlhodobom majetku, ktoľé vznikli zdôvodu novej
pľíspevkovej otganizácie Zaži v Tmave _ Mestské kultúľne stredisko Yýznamne čiastky majetku
zveľeného do správy: Stavby vo ýške 4 593 96,39 eur, Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných
vecí vo ýške 4I7 097'19 euľ, Dopľavné prostriedky 138395,71euľ ostatný dlhodobý hmotný majetok

I

Dľuh dlhodobého majetku Pľíľastky Ubytky
Stavby 12 632140,72 8 682 526,10
Samostatné hnutel'né veci a súboľy hnuteľných vecí I 280 3t5,77 1 414 389,07
Dopravné prostriedky 90 942,60 254159,91
ostatný dlhodobý hmotný majetok 2',l03 547,30 2703 547,30
Pozemky 4 740 339,t4 23 717,20
obstaľanie dlhodobého hmotného maietku 12 586 702,33 t2 966 591,3 I
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vo qýške 2703 547,30. Dlhodobý majetok bol odňatý zo správy pľíspevkovej organizácie Mestské
ťuŽby mesta Trnava'
Další ýznamny presun majetku bol na majetku Stavby 734234,31 euľ, Samostatné hnuteľné veci
a súbory hnuteľných vecí vo ýške 32 42I,86 euľ a Umelecké diela a zbieľky Íg 4O5,4O eur' Tento
presun bol z príspevkovej oľganizácie Stľedisko sociálnej staľostlivosti na pľíspevkovú oľganizáciu
Mestské služby mesta Trnava.

Pľíľastky na dlhodobom majetku v kategórií Pozemky eviduje účtovná jednotka vo ýške
4 7 40 3 3 8' 1 4 

Y' 1W H;:#:ľri:lJlff'"1ru,,e bezodplatn e na zák|ade Zmluvyo bezodplatnom
pľevode vlastníctva pozemkov ROEP,
2 093 065 euľ kúpa oľnej pôdy vo ýmeľe 1 610 005 m2,
300 000 eur kúpa pozemkov v lokalite Farský Mlyn'

c) spôsob a ýška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku :

Súbor budov, háI a stavieb vrátane mobiliáru (vľátane škôl) je poistený pľe prípad živelných udalostí na
poistnú Sumu 155 900 000 eur,
Hnuteľný majetok vľátane DHM, inventáru a dopľavných pľostriedkov bez EČv 3e poistený pre pľípad
živelných udalostí na poistnú sumu 3 500 000 euľ,
Súbor zásob je poistený pre prípad živelných udalostí na poistnú sumu 50 000 eur,
Umelecké diela, ktoľé sú súčast'ou poistenej budovy sú poistené pľe prípad živelných udalostí na poistnú
sumu 10 000 euľ,
Súboľ hnuteľného majetku vľátane DHM, inventáru, dopľavných pľostriedkov bez BČV a súboľ zásob je
poistený pre prípad odcudzenia na poistnú sumu 150 000 eur,
Pľevádzkoý hnuteľný majetok podľa operatívnej evidencie je poistený pľe pľípad odcudzenia na poistnú
sumu 20 000 euľ,
Stavebné súčasti, budov sú poistené pľe prípad odcudzenia na poistnú sumu 60 000 eur,
Majetok vľátane mestského mobiliáľu je poistený pre prípad úmyselného poškodenia (vandalizmu) do
vyšky 100 000 eur,
Poistenie strojov, prístrojov a elektľoniky na poistnú sumu 2 000 000 000 eur,
Sklo, sklenené výplne, fólie na sklách, zrkad|á sú poistené pre prípad poškodenia na poistnú sumu 40 000
euľ'

d) zľiadenie záiožného pľáva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo
obmedzeni e práv a nakladať s dlhodobým maj etkom

ZáioŽné práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo obmedzenie ptáva
nakladať s dlhodobým majetkom sú zľiadené na:
1. Pavilón soťrstikovanej výroby na pozemku parc. č. 6511/96, Priemyselná ul' č. 5, LV 13598, k.ú.

Tľnava
2. Výľobno-technologický pavilón na pozemku paľc' č. 6511/95, Pľiemyselná ul' č' 5, LV 13598,

k.ú. Trnava
3. Malometréžne byty 60 b' j. , Ulica Veterná, Lv 12446 k.ú. Trnava
4. Nájomný bytovy dom _ 98 bj. Ulica Vl. Clementisa, LV 5000, k.ú' Tľnava
5. Nájomný bytovy dom - 40 bj. Ulica Františkánska č. 24,Ly 5000, LV 5000, k'ú. Trnava
6. Nájomný bytovy dom _ 88 bj' Ulica J'G. Tajovského, LV 5000, k.ú. Trnava
7' Nájomný bytoqý dom _ 24b j' na Coburgovej ulici, LY 4 aLV 5000, k'ú. Trnava
8. Nájomný bytový dom _ 20bj' Ulica Františkánska č. 3, LV 5000, k'ú. Tľnava
9. Areál zďtaviaModľanka, Lv 2736,k.ú. Modľanka
10. Skladový pavilón so súpisným číslom' pavilón qýľobných buniek, skladovo - logistický pavilón

so súpisným číslom 84i 1, LV 13598, k.ú. Tľnava
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3. Na pozemok parcelu reg. C č. 52921189 a na stavbu _ bytoý dom so súpisným číslom 7336 na
parcele reg. C s paĺcelným číslom 52921189 .- záloŽné pľávo v pĺospech: Štátny fond ľozvoj abývania,
Lamačská 8, Bratislava tČo 31749542; Úveľová zm|uva č. 2O7l2204l200O, Zá|ožná-zmiuva V
23 I I l 02 právoplatn á dŤĺa 3 L7 .2002 - 3850 12002
Na pozemok parcelu reg' C Ó, 5z92lI89 a na stavbu - bytový dom so súpisným číslom 7336 na
paľcele ľeg. C s paľcelným číslom 52921189 - záložné pľávo v prospech: Ministeľstvo výstavby a
ľegionálneho rozvoja SR, Špitálska 8,Bratislava, IČÓ 31751067; Zm|wa č. 4gIl52O-2000 o
poskytnutí dotácie na ýstavbu nájomných bytov, Záložná zmluva v 2312102 pľávoplatná dňa
3r.7.2002 - 3849t02

1 1. Pozemky na Ul' Chovateľská LV 5000, k.ú. Trnava
12. Parcely registľa C č.8399lI,83991146,8399ll9l _ Podaný, Lv 11228, k.ú. Tľnava
i3' Paľcela registľa C 8836/3 v sp. podiele 1/10, LV 5000, k'ú. Tmava
14. Paľcela registra C é.10734/5 - Wallneľ, LV 949I, k.ú' Tmava

t,r 2, ZáloŽné právo na stavby - pavilÓn sofistikovanej vyľoby s. č. 8411 na pozemku registľa C KN s
paľc. č. 6511196 aqfľobno-technologický pavilón s. č. 8411 na pozemku registľa C KN s parc' č.
6511195 v pľospech: Ministeľstvo hospodáľstva SR, Mierová 1'9, 82715 Bratislava 2I2, IČo:
00686832. y 4883lI2 ZmIuva o zriadeni zŕt|ožneho ptŕxa na nehnuteľné veci č. VS_3/2009_KaHR-
ZZ2 právoplatná dňa 02.11 .2012- v . z. 5307 ll2

4, Na pozemok parc.č.5671l278 a bytový dom A - č. s. 7683 postavený na parc,č.5671l278, na
pozemok parc.č.567Il279 abytorný dom B - č.s.7684 postavený na parc.č.5 67Il279,pozemok paľc. č.
56711280 a bytoqf dom C - č.s.7685 postavený na parc.č.56711280 - záložne právo v pľospech :

Ministerstvo výstavby a ľegionálneho rozvoja SR, Pľievozská 2lB, 825 25 Bratislava 26, IČo:
31751067, Zmluva o poskytnutí dotácie na obstarávanie nájomných bytov č. 0475_PRB-2005 zo dťra
6.9 .2005, Záložná zm|uv a v 6929 l 06 pľávoplatná dňa 26.12007 _ v. z. 384 l 07
Na pozemok parc'č.567ll278 a bytovy dom A - č. s' 7683 postavený na puc.č.567ll278, na
pozemok parc.č,.56711279 a bytovy dom B - č.s.7684 postavený na paľc.č.5 67I1279, pozemok paľc. č.
56711280 a bytovy dom C - č.s.7685 postavený na parc.č.S6711280 '- zá|ožne právo v prospech:
Štátny fond romoja bývania, Bľatislava, Lamačská cesta 8, IČo- 31749542, Zm\uva č'
207 1287 12005, Zm|uva o zriadení zá|ožneho ptáva v 437 21 07 _ v. z. 390 5 l 07

5. Na paľc.č.95l53 a bytov'ý dom č.s.7686- Zá|ožné právo v pľospech : Ministeľstvo výstavby a
ľegionálneho rozvoja SR, Prievozská 2lB, Bratislava 26, IČo: 31751067, Zmlwa o poskytnutí
dotácie na obstarávanie nájomných bytov č'0397-520-2004, Záložná zmluva V 5389/06 právoplatná
día 2LI2.2006 -v.z. 567 8106
Na parc.č.95l53 a bytovy dom č.s.7686- Zá|ožĺé právo v pľospech : Štátny fond rozvojabývania,
Bratislava, Lamačská cesta 8, lČo_ :1749542, Zm|wa č,.2071156212004 zo diĺa IL11.2004 ,

Zmlwa o zriaďení záložného právav 4373107 pľávoplatná dňa 8.10,2007 - v ,z,3906107

6. Záložné pľávo na pozemok par. č. 16351218 a stavbu - nájomný bytovy dom s. č.795I postavený na
pozemku par' č. 16351218 v prospech: Ministerstvo výstavby a regionálneho ľozvoja SR' Prievozská
2lB, 825 25 Bľatislava 26, tČo: g1751067, y 239lI0 Zmluva o zriadenĺ záIožneho práva na
zabezpeéenie povinnosti záložcu vrátiť dotáciu záložným veriteľom č. 0l46-PRB-2006lZ
pľávoplatná dŤn 24,2.2010- v.z. ĺ104 l I0
Na pozemok registľa CKN s paľc' č. L635/218 a na stavbu - nájomný bytovy dom (88 b. j. - J. G.

]ajovského) s' č. 795I na pozemku registra CKN s parc. č. 16351218 - Zá|oŽné právo v prospech:
Štátny fond rozvoj abývania,IČo 3I749542, LamaeJká cesta 8, 83304 Bratislava, SR, V qzsíĺts -
Zá|ožná zmluva č.2071746l2006,vklad povolený dňa 03.08.2015 - 5474115

l0
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7 ZáIoŽné právo na pozemky pat.č,.8674121,8674122,8674123,8674124,8674125 a stavbu - nájomný
bytouý dom s. č' 7972 postavený na pozemku par' č' 8674l2I vpľospech: Ministerstvo výstávby a
regionálneho rozvoja SR, Pľievozská2lB,825 25 Bratislava 26,IČo: zĺlsĺoel,v 240/IO Zmluva o

7riadení zá|oŽného práva na zabezpečenie povinnosti záložcu vľátiť dotáciu záložným veriteľom č.
045 0-PRB-2007 l Z právoplatn á ďŕn 25 .2.20 1 0- v . z. 11 1 1 / 1 0

Na stavbu _ nájomný bytovy dom (24 bj' - Coburgova) s.č' 7972 na.pozemku registra CKN s paľc.č.
867412l -Záložne pľávo v pľospech: Štátny fond rozvoj abývania,lČb : I749542,Lamačská cesta 8,
83304 Bľatislava, SR, V 4235lI5 - Záložnázm|uvač' 2071481120)7, vklad povolený dňa 03.08.2015
- s525n5

8. Zá|oŽné pľávo na parc.č. 95176 bytov'ý dom..č.s.7403 v pľospech: Ministeľstvo výstavby a
regionálneho rozvoja SR, Špitalská 8,Bratislava,IČo:31751067: Zm|uvao poskytnutí dotácie č.014_
520 -20 }z,ZáloŽná zmluva y 2 5 5 5 l 03 právoplatn á ďňa 3 .6.20 03
ZäIožne pľávo na paľc.č.95l76 a bytoqý dom č.s.7403 v prospech: Štátny fond rozvoja bývania
,Lamačská cesta 8, Bľatislava' lČo: : 174g542,Zmluva o úvere č'2O7]382I/2OOI, Zm|uvio zriadení
zá|ožneho právav 2554103 právoplatná dňa 3.6'2003

9. Záložne právo - napozemky reg' C KN parcely é.:I199/I (štadión), 1199/5 (GP č. 43/2ú5),Lz1O,
12001 , I205l2 a na stavby: súpisné číslo 5914 na pozemku reg' C KN s parcelným číslom 1200,
súpisné číslo 7307 na pozemku reg. C KN s parcelným číslom l2O1 i pľospéch: Štátny fond
životného pľostredia, Bukuľeštská4,81,326 Bratislava, IČo 15ó868;Y 2779lÓt -}mluva o ziiadení
zéĺIožneho ptávaprávoplatná dňa 15.8.2001 (Zmluvač,.207l12ll051/01) - I22\OI,I4alft

10. Záložné pľávo na stavby: skladoqý pavilón so súpisným číslom 8411 na paľcele ľegistľa C č.
65111226, pavilón qiľobných buniek so súpisným čislom 8411 na paľcele 

'.gi't'u 
c e.-os111227,

skladovo _ logistický pavilón so súpisným číslom 8411 na paľcele registra C č. 65IIl44 v prospech:
Ministerstvo hospodáľstva SR, IČo 00686832, Mierová 19,827 15 

-Bľatislava' 
SR; V ztazlzoĺl -

Zmlĺlva o zriadení zä\ožneho práva na nehnuteľnosti č. VS_3i2009-KaHR-ZZ3, vk|ad, povolený dňa
20.04.2017 - 2943/17

1ĺ.. Na pozemky reg. C KN parcely c.3389160,338916I - Záložne pľávo v pľospech: Československá
obchodná banka, a.s', Michalská 18' Bľatislava, ICo: 36 854 140, V 815/10, Zmluva o zriadení
záložneho préxa k nehnuteľnostiam c. 2204lIOl441I5 právoplatná dňa 07.04.2010 - 1634110,-
3818/10,- 4214t10,- 4640t10, -2432t15 (c.p. r8t2}r3)

12. Na parcely registra C č. 8399/1 ,83991146,83ggl191- Záložne právo v prospech: Mgr' Elena Šimková
rod. Buzová |*25.04.19461 bytom J. C. Hronského 22, 831 02 Ératislava, ŠR, MUD.. Anna
Snopková rod. Buzová [*04'07.1943] bytom Nábľežná I7,968 01 Nová Baňa, SR, MUDr. Patrik
Podaný rod. Podaný [*10.09'197ll bytom Podkolibská34,831 01 Bľatislava, SR' v 286612018 -
Kúpna zmluva s qfhľadou a so zriadením záloŽného ptáva, vklad povolený dňa 16.07.2018 -
4754/r8.

13. Z 1097106 - Na pozemok ľeg' C KN s paľc.č.8836/3 v spoluvlastníckom podiele 1/10-tina - Exekučný
príkaz Ex97l03B zo dť:ra 10'4'2006 na zľiadenie exekučného zá|ožneho práva v prospech
opľávneného : oľange Slovensko a.s.' Prievozká6lA,Bratislava' IČo, rs 697 z7o(Éxekútoľský úrad
Tmava JUDľ. Ladislav Bango - súdny exekútoľ) -v.z.2049106,- 4735lll

|4.ZáloŽĺé právo na paľcelu ľegistľa C č. 1073415 v pľospech: Ing. Ján Wallner, rodné priezvisko
Wallneľ, dátum naľodenia [t06.11.1955], obľancov mieľu 374,gO8 45 Gbely, SR; V gisslzozĺ -
Kúpna zmluva a zm\uva o zriadení záložneho práva, vklad povolený dŤ.la29,I|.2021 - 956612l
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e) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v spľáve účtovnej
jednotky

o is a hodnota ku ktorému účtovná ednotka nemá vlastnícke

g) opis dôvodov zqýšenia, zníženia a zrušenia opľavných položiek k dlhodobému nehmotnému
etku.

Majetok,
ku ktorému má účtovná iednotka vlastnícke pľávo

Suma

Pozemky 81746 483,18
Budovy, stavby 147 981 697.2s
Stľo.j e,'prísttoje, zaĺiadenia, inventaľ 5 128 021.,51
Dopravné pľostľiedkv 1 109194.01
Pestovateľské celky trvalých porastov I 853 468,14
Drobný dlhodobý hmotný maietok 60 804.42
ostatný dlhodobý hmotný maietok 4 534 986.32
Umelecké diela a zbieľky 29 204,0\
obstaranie dlhodobého hmotného maietku 6 138 891,13
Softvéľ 41326.92
ocenitelhé práva 5 974'9Í
ostatný dlhodobý nehmotný majetok 1 931238.54

Majetok,
ku ktoľému nemá účtovná iednotka vlastnícke pľávo

Suma

Majetok, ktoý vyuŽíva účtovná jednotka na zátklade
zmluvy o výpožičke

Výpožička pozemkov v k. ú. Biely Kostol, paľc' č.
95014-923 ffi2,
95ll3 _ 71 m2 za účelom výstavby kľuhovej
kľižovatky v ľámci stavby oS Trnava _ Kočišské.
Doba výpožičky od 1.9.2009 do teľmínu odovzdania
aprevzatia časti križovatky do vlastníctva, údľŽby
a správy obce Biely Kostol - hodnota majetku nie je
známa.

Majetok, ktoý využíva účtovná jednotka nazáklade
zmluvy o výpožičke

Výpožička na zák|ade Zmluvy o výpožičke č' KRHZ-
TT-5l5ĺ2015-025, kde do bezplatného užívania
dočasne pľebytočného hnutelhého majetku v správe
Ministeľstva vnútra Slovenskej ľepubliky, využíva
mesto súpľavu povodňovej záchrannej služby pľe
hasičské jednotky.

Majetok, ktoý využíva účtovná jednotka nazáklade
zmluvy o výpožičke

Výpožička časti pozemkov v k' ú' Tľnava, parc' é.

567l/369, parc. č. 56711367 za účelom ukotvenia
konštrukcií a prvkov podl'a pľojektu ,,Mestá odolné
na dopady zmeny klímy

h) Druh DM Suma OP Dôvod zvýšenie, znlženia a zrušenia OP

Pozemky 3 586,57 eur
Zľušenie z dôvodu odpredaja majetku mesta -pľedaj časti
pozemku v k.ú. Trnava V 8153/2021 povolený 9.I| .20zl.

ma etku a dlhodobému hmotnému
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obstaľanie
dlhodobého
hmotného majetku

80 243,25 eur
Zrušenie na základe Uznesenia č. 128l2O2| Ústľednej
inventarizačnej komisie z 29 . l 1 .2O2| z dôvodu nevyužiteľnéhó
potenciálu investičných akcií'

2. Dlhodobý finančný majetok
Pľehl'ad o pohybe dlhodobého finančného majetku _ tabul'ka č' 1

Učtovná jednotka nevykázalav roku 2021 zmenu vo výške dlhodobého Íinančného majetku v porovnaní s
ľokom 2020. Na položke Podielové cenné papiere a podiely v dcéľskej účtovnej jednotle eviduje ľroanotu
v celkovej qiiške 1 592 956 eur a hodnotu na poloŽke Podielové cenné papieré a podiely v spoločnosti
s podstatným vplyvom vo qýške 17 610 941,38 euľ.

3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spo
Informácia o spoločnostiach, v ktorych má účtovná

ločnostiach
jednotka majetkoqý podiel (riadky O25 až 026

4. Dlhové cenné papiere a ľealizovatel'né cenné papieľeo dlhodobé pôžičky a ostatný dthodobý
finančný majetok

a dlhové cenné eľe držané do sti a ľealizovateľné cenné 027 až028 sú

čtovná jednotka nemá obsahovú náplň k uvedeném

Názov spoločnosti Pľávna
forma

Zŕil<Iadné
imanie (ZI)
spoločnosti
v peňaŽných
jednotkách

Podiel
ÚJ na

zäkladn
om

imaní
(zt)

spoločn
osti v

o/o

Podiel
ÚJ na

hlasova
cích

pr6vac
h

voÁ

Hodnota
vlastného

imania
spoločnosti

v euľách
k3t.12.

2021

Hodnota
vlastného

imania
spoločnosti

v eurách
k3l.l2.

2020

Učtovná
hodnota
vykázaná

v súvahe ÚJ
k 31.12.

z02t

Učtovná
hodnota
vykázaĺlá

v súvahe UJ
k3l.r2.

2020

Mestská televízia
Tmava, s.r.o.

Spoločnosť
s ručením
obmedzený
m

1 69 650,00 100 t00 32 s36,00 3l 578,00 169 650,00 r 69 650,00

TT-IT s.r.o

Spoločnosť
s ručenim
obmedzený
m

1 423 30ó'00 100 100 888 658,00 888 880,35 1 423 306,00 1 423 306,00

FCC Trnav4 s.r.o.

Spoločnosť
s ručením
obmedzený
m

460 000,00 50 50 3 127 922,00 2 494 879,00 230 000,00 230 000,00

STEFE Tmav4 s.r.o.

Spoločnosť
s ľučením
obmedzený
m

3 968 0ó8'00 50 50 4 949 966,00 4 918 282,00 I 984 034,00 I 984 034,00

Tmavská vodárenská
spoločnosť a.s.

Akciová
spoločnosť 51 883 ó04'00 29,68 29,68 69 429 623,00 69 862 922,00 r 5 396 907,38 l5 396 907,38

Spolu 57 904 628,00 78 428 705,00 78 196 541,35 19 203 897,38 19 203 897,38

Názov emitenta Dľuh
cenného
papieľa

Mena
cenného
papieľa

Výnos v % Dátum
splatnosti

Učtovná hodnota
vykäzaná,v súvahe
účtovnej jednotky

k31.12.2021

Učtovná hodnota
vykázaná v súvahe
účtovnej jednotky

k3t.12.2020

b) dlhodobé pôŽičky (ľiadky 029 až030 súvahy):

u druhu dlhových cenných papierov.
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Názov dlŽníka Výnos
vYo

Mena Dátum
splatnosti

Učtovná hodnota
vykázaĺá

v súvahe účtovnej
jednotky

k3t.12.2021

Učtovná hodnota
vykázaná

v súvahe účtovnej
jednotky

k31.t2.2020

Popis
zabezpečenia

pôŽičky

Yýmamné položky ostatného DFM Hodnota k31.12.2021 Hodnora 31.12.2020

čtovná jednotka nemá obsahovú náplň k uvedenému dľuhu dlhodobých pôŽičiek.

c ostatného dlhodobého finančného etku 031

čtovná jednotka nemá obsahovú náplň k ostatnému dlhodobému finančnému majetku.

B obežný majetok

1. Pohl'adávlry
a) opis významných pohl'adávok podľa jednotlivych položiek súvahy

Pohl'adávky Riadok
súvahv

Hodnota
pohl'adávok brutto

Hodnota
oohl'adávok netto

Opis

Pohľadávky z nedaňoqých
príjmov obcí a VÚC 68 3 331 899,66 2 746 s89,33

Pokuty, poplatky za znečistenie
ovzdušia, poplatok za uloŽenie odpadu

Pohľadávky z ďaňoých
prljmov obcí a VÚC 69 2 673 103,87 1 t34 t96,20

Daň z nehnutel'nosti,Daň zapsa, Daň
za ubytovanie, Daň za neýhemé
hľacie prísho.ie

b) vyvoj opravnej položky k pohľadávkam _ tabul'ka č.3
Tvorba ýznamnej opľavnej poloŽky k pohľadávkam vznikla z dôvodu opodstatnenosti, dlžníci
čiastočne alebo úplne neuhľadili pohľadávky, ktoré voči nim evidovala účtovná jednotka
k3Lt2.2021.

c) pohľadávky podľa doby splatnosti (ľiadky 048 a060 súvahy) _ tabuľka č.4

Učtovná jednotka vykazuje k3LI2.z02l pohl'adávky do lehoty splatnosti vo výške 5 458 595,76euľ, čo
pľedstawje zvýšenie pohľadávok opľoti roku 2020 o 400 763,0I eur. Výrazné zrnýšenie vzniklo na
položke Miestne dane a poplatky, konkĺétne o 507 37 Í,36 eur a zníženie na poloŽke Daň z nehnuteľnosti

Pohl'adávky' ku
ktorým bola

tvoľená opľavná
poloŽka

Zostatok
OP

k31.t2.2028

Zvýšenĺe
OP

ZnÍženie
OP

Zľušenie
OP

Zostatok
OP

k31.12.2021

Dôvod zvýšenie, zníženia
a zľušenia oP

Pohl'adávky
z nedaňových
pľíjmov obcí
a VUC

889 799,50 0 19 452,70 285 036,47 5 85 3 10,33

ZníŽenie opľavnej položlqy o
304 489,17 eur vzniklo
z dôvodu, Že dlŽníci čiastočne
alebo úplne uhľadili
pohl'adávky, ktoľé boli voči
nim evidované

Pohl'adávky
z daňoqých
príjmov obcí a
VUC

1 775 922,98 89 395,82 0 326 4t I ,13 1 538 907,6'ĺ

Zĺíženie opravnej po ložky
o 237 0l5,3l euľ vzniklo
z dôvodu, Že dlžníci čiastočne
alebo úplne uhľadili
pohl'adávky, ktoré boli voči
nim evidované
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vo v'ýške175 32I,05 euÍ. Pohľadávky po lehote splatnosti vykazuje účtovná jednotka vo výške
4 07 4 1 8 1 ,70 euľ, čo predstavuj e zvýšenie opľoti ľoku 2020 o 30 245 ,]2 eur.

d) pohľadávky podl'a zostatkovej doby splatnosti (ľiadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4
Učtovná jednotka vykazuje k31t22021 kľátkodobé pohľadávky vo výške 62L3 479,50 eur, ztoho do
lehoty splatnosti vo v'ýške 2 139 297 ,80 eur a po lehote splatnosti vo qýške 4 07 4 181,70 euľ 'Dlhodobé
pohľadávky vo ýške 3 3I9 297,96 eur tvoľia pohľadávky v lehota od 1-5 rokov vo qfške 3 265 095,96
euľ a v lehota nad 5 ľokov vo qfške 54 202,00 eur.

e adáv vom alebo inou foľmouzab ecenla

I pohľadávky, na ktoré sa zriadi\o záloŽné pľávo a vyška pohľadávok, pľi ktoých má účtovná jednotka

Pohl'adávka Do lehoty
splatnosti

Po lehote
splatnosti

Spolu

Daťl' z nehnuteľnosti 6 891,45 2 615 093,55 2 621985,00
Daťtz pľíimu 0,00 0,00 0,00
Miestne dane a poplatky 673 642,02 883 071.33 I 556 713,35
Z toho dane 7 233,98 43 884.89 51 1 18,87
Nedaňové pohľadávky 3 768 707.2r 57 52r,41 3 826228,62
STEFE Tľnava, s.ľ.o. 1 009 355.08 5i8 495,41 152',7 850,49

Spolu 5 458 595,76 4 074181,70 9 532 777,46

Pohl'adávkv Zostatok k31.12.2021
Pohl'adávky do lehoty splatnosti z toho: 5 458 595,76
a) so zostatkovou dobou splatnosti do 1 ľoka z toho 2 139 297,80
- pohl'adávkv z daňovÝch príimov 14125.43
- miestne poplatkv a pokuty 644168.65
_ pohľadávky za maietok 88 591,04
- ostatné pohl'adávkv I 192 785.s6
- iné pohl'adávkv 119 404.88

tľansfery 25 869,20
- dobľopisy 54 353,04
b) so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov z toho: 3 265 095,96
- miestne poplatkv a pokuty 22239.39
_ pohl'adávky za maietok 433 428.16
_ iné pohl'adávky 2 809 428,41

c) so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov z toho 54 202,00
_ pohl'adávky za maietok 54 202,00

Opis pľedmetu záložného pľáva Hodnota pohl'adávky

DzN - nehnuteľný majetok Í7 236,92

ATV _ motorové vozidlo 732,82

Spolu: t7 969,74

Názov Pohl'adávky zriadené
zá|ožným pľávom

Pohl'adávky bez
záložného pľáva

DzN 1 1 195,65 I 490 079,31

obmedzené s nimi nakladať
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ATV 854,03
Poplatok za znečistenie ovzdušia 174,45
Poplatok za ubytovanie 1389,96
Pokuty 26199,76
odvod zhazarďných hieľ 9 278,45

Spolu 11 195,65 Í s27 975,96

)
a

Finančný majetok
ch z|ožiek kľátkodobého finančného m etku

Účtovná jednotka vykazuje zostatok euľovej pokladnice vo výške 2 786,44 evt, ztoho zostatok valutovej
pokladnice vo ýške 491,80 eur a zostatok bežnej pokladnice vo výške
2294,64 eur' Ceniny účtovná jednotka k31.12.202l eviduje vo rnýške 10453,50 eur apeniaze na ceste
eviduje vo výške 89,20 euľ.
SpÔsob a vyška poistenia ťrnančnej hotovosti:

- Finančná hotovost', ceniny a dľahé kovy v trezorelv pokladni sú poistené pľe pľípad odcudzenia
na poistnú sumu 40 000 eur,

- Preprava finančnej hotovosti je poistená pľe pľípad odcudzenia na poistnú sumu 60 000 eur.

b) kľátkodobý finančný majetok, na ktoĺ;ý je zrlaďene záiožné právo a kľátkodobý finančný majetok, pľi
ktoľom má účtovná ednotka obmedzené rávo s ním nakladat'

čtovná jednotka nemá obsahovú náplň ku kľátkodobému finančnému majetku na ktoľé je zľiadené
záložne právo

3. Ľoskytnuté návľatné finančné výpomoci (riadky 098 a 104 súvahy):
Učtovná jednotka neposkytla v roku 202I ĺávratnú finančnú výpomoc

4. Časové rozlíšenie
časového ľozlíšenia nákladov budúcich období a

JplJ v yzll<t.tlltt

Krátkodobý finančný majetok Zostatok k31.12.2021 Zostatok k31,t2.2020

Pokladnica 2 786,44 57 423,35

Ceniny 10 453,50 0 00

Bankové ĺery 19 227 586,06 2t 625 560,71

Spolu t9 240 826,00 2t 682 984,06

Druh
kľátkodobého fi nančného majetku

Hodnota
kľátkodobého fi nančného maietku

Kľátkodobý finančný majetok, na ktoý bolo zriadene záložne
pľávo
Kĺátkodobý finančný majetok, pri ktoľom je obmedzené
právo s nám nakladať

opis jednotlivych významných položiek časového
ľozlíšenia Zostatokk3l.l2.202l Zostatok

k3t.12.2020
Náklady budúcich období spolu ztoho: 122 358.35 138 789,43
- zákonné poistenie 3 274.76 2 902,56
- poistenie nehnuteľnosti a zodpovednosti za škodu 412.58 3r4,46
- predplatné r 202,27 2269.56

mov budúcich období
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- uhľadené faktúry 112 813,81 127 323,50
- telekomunikačné sl 1 269,09 2 116,29

leteniek 1 396,95 1 396,95
osôb 679 ,77 237,34

-havaľij né po isteni e zametacej techniky (zlep šeni e
kvali

965,52 1 859,56

P budúcich období z toho: l4s 329,79 140 984,49
121825,62 r3g 353,76

- refundácia el. e za minulé'obdobie r 652,34 1 630,70
inflácia 0,03 0,03
kovanieza 21 850,79 0,00

CI. IV
Infoľmácie o údajoch na stľane pasív súvahy

A Vlastné imanie - tabuľka č.5

B Záväzl<y
1. Rezervy - tabuľka č.6_7
Predpokladaný ľok použitia rezetv a opis výzĺamných položiek tezerv

Názov položky
Učet

Zostatok
k

31.12.2020

Prĺľastky Úĺytty Presuny Zostatok
k

31.12.202t

opis jednotlivých položiek a opis
zmien jednotlivých položiek

vlastného imania, najmä zmeny
oeeňovacĺch ľozdielov,

opľavy významných chýb minulých
rokov

415 -

oceňovacie
rozdiely

I 340 530,28 I 340 530,28 Bezzmeny

428 -

Nevysporiadaný
uýsledok
hospodáľenia
minulých rokov

t8l 862 136,29 4s2 014,27 7 967 106,03 189 377 228,05
Najvyšší podiel na prírastku
pľedstavuje Výsledok
hospodárenia za rok 2020 v o
výške 7 967 |06,03 euľ. Ubytok
-transfer zo ŠR a EU nebol

na 384 VBO.
Výsledok
hospodáľenia
(43 l)

7 96',r t06,03 ó 929 568,05 0,00 -7 967 t06,03 6 929 s68,05
Výsledok hospodárenia za rok
202| bo| menší o 1 037 537,98
eur.

Názov položky
opis jednotlivych položieka opis zmien jednotlivých položiek vlastnóho

imania, najmä zmeny oceňovacích rozdielov,
významnÝch chÝb minulých ľokov

Výnosy
čtovná Jednotka v roku 202 1 preúčtovala do vyno sov Oprava vynosov

minul ých rokov čiastku 6 1 500,00 eur oprava účtovanie wherných hľacích)

oV z ľoku 201t3.
čtovná jednotka účtovalamimoľiadne odp1 predchádzaj VO

8 J 1 98 euľ tľansfer zo ŠR a EU VO

sy za
43 6 73 6

uce obdobieNáklady

t7
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Dlhodobé rezeYw Zostatok
k31.12.2021

Pľedpokladaný
ľok použitia

Náklady súvisiace s odstľánením znečistenia Životného
prostľedia, odpadov a obalov 2 923 747,38 2020 -2028

Prebiehajúce ahroziace súdne spory 79 508,79 2022 - 2032
Spolu 3 003 256,17

Kľátkodobé rezervy Zostatok
k31.12.2021

Pľedpokladaný
ľok použitia

Iné 16 190,10 2022
Spolu 16 190,10

Zániizl<y Zostatok
k3Í.12.2021

Zostatok
k31,12.2020

Dlhodobé záxťizky z toho: 4 445 952,17 4178 311,55
- zäväzky zo sociálneho fondu 21 506,19 17 055,44
- záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRľ 3 924 445.98 4161256,11
- ine záväzky 500 000,00 0.00

Kľátkodobé záv äzky z toho: 4 636 015,32 5166 029,92
- záväzky voči dodávatel'om 997 906,02 1770 184.33
- záväzky voči zamestnanoom 35r 877,19 357 1?9,83
- záväzky voči poisťovniam 245 192.28 254 495,30
- záväzky voči daňovému úradu s8153.47 s9 s52.77
_ ostatné závazky voči zamestnancom t 259.78 18 398,03
- pľiiaté preddavky 1032233.96 964 623,96
- ostatné záväzky 846 912.34 855 564,26
- ostatné záväzky-zučtovanie s Európskou úniou 12 764"08 tl744.00
- ine záväzky r 089 716,20 874 337.44

140 a 151 - tabuľka č'8

Dlhodobé záväzky sa vroku 202I v poľovnaní s rokom 2020 zýšili o267 640,62 eur. Pri splátke istín
zuverov zo Štátneho fondu rczvoja abývania vykazujeme zníženie vo foľme splátok vo qýške
236 8I0,13 eur a zýšenie 500 000 eur vykazujeme pri iných záväzkoch, ktoré vznikli z dôvodu kúpnych
zmlúv.
Krátkodobe záväzky sa v roku 202I zniŽili v poľovnaní s rokom 2020 o 530 014,60 euľ. Najýramejšie
zníženie evidujeme na kľátkodobých záväzkoch' na položke Dodávatelia.

b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8

Záväzky Zostatok
k3l.l2.202Í

Zostatok
k31.12.2020

Zäväzky z toho: 9 081 967,49 9 344 341,47
ZdvdzĺE v ĺehote splatnosti: 9 079 454,58 9 344 001,47
a) so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka 4 633 502,41 5 165 689,92
b) so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 ľokov z toho 823 208,27 296 652,36
c) so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 ľokov z toho 3 622743,90 3 881 659,19

Závcizlcy po lehote splatnosti 2 512,91 340,00

l8
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Celková hodnota záväzkov v roku 202I sazníži|a opľoti roku 2020 o 262 373,98 e1Jr) Ztoho záväzky
v lehote splatnosti sa zniži|i o 264 546,89 eur a zétväzky po lehote splatnosti sa zvýšili o 2 l72,9I eur

záväzkov

2. Bankové úvery a ostatné pľijaté návľatné finančné výpomoci
a) dlhodobé bankové úvery a kĺátkodobé bankové úvery - tabuľka č.9
V roku 2020 mesto pľijalo návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva financií SR zo štátnych finančných
aktív na qýkon samospľávnych funkcií z dôvodu kompenzácie ýpadku dane zpľíjmov Fo v ľoku 2020
v dôsledku pandémie ochoľenia coVID-l9 vo výške 1 462 429 eur. Návľatná finančná 1ýpomoc z MF
SR bola poskytnutá bezúľočne. Splatnosť je rozl'ožená na 4 roky t.z. splatnost' prvej splátky je v roku
2024 a splatnosť poslednej splátky je v ľoku 2027.

b zab dlhodobého bankového úveru alebo kľátkodobého bankového úveru

dlhodobé emitované a kľátkodobé emitované dlho 150 a176

,U}rrJ v _Y /íJllallllrr Y Urt ]rUlt
Záväzok Hodnota záxäzku

k3t.l2.202Ĺ
Opis

Uver zo Šr'ng r 273 840,34 Uver bol priiatý na výstavbu bi Taiovského
Uveľ zo Šr'ng 297 247,99 ver bol na z4 C

Úret zo Šp'ng 296153,27 Uver bol prrjaty na qýstavbu 60 bj sociálnych
bytov Veterná

Úveľ zo Šr'ng 169 199,06 Uveľ bol pľrjaty na 1ýstavbu 20 bj
Františkĺínska

IJver zo Šr'ng 471883,53 Uver bol priiatý na ýstavbu bi Františkánska
Uver zo Šp'nB 1372 735,00 Uveľ bol prija|ý na výstavbu bi Clementisova

Dľuh bankového úveľu
podl'a splatnosti /kľátkodobÝ' dlhodobÝ/

opis zabezpečenia dlhodobého bankového úveľu
alebo kľátkodobého bankového úveľu

Investičné akcie mesta AU 31 Bez
Investičné akcie mesta AU 51 Bezzabezpečenia
Spolufinancovanie výstavby MPaTP AU
10659

Bezzabezpečenia

Investičné akcie mesta AU 52 Bezzabezpečenia
Investičné akcie mesta AU 53 Bezzabezpečenia
Spolufinancovanie výstavby MPaTP AU
106592

Bezzabezpečenia

V' etapa qýstavby skládky Ko (10, 7I, 12
kazeta) AU 1342

Bezzabezpečenia

Aľeál AŠK Slávia AU 1354 Bezzabezpečenia
Rekonštĺukcie amodemizácie zŠ atrĺŠ Ru
75

Bezzabezpečenia

Rekonštľukcia mostu a MK Mikovíniho AU
1380

Bezzabezpečenia

Rekonštrukcia školských priestorov (kuchýň
a jedální) AU 76

Bezzabezpečenia

Dľuh cenného papiera Mena, v ktorej
sú

cenné papiere
wdané

Uľokov
áL

sadzba
v o/o

Dátum
splatnosti

Stav
k31.12.2021

Stav
k3l.ĺ2.2020

c

čtovná jednotka nemá obsahovú náplň k dlhodobým a kľátkodobý emitovaným dlhopisom
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dlhodobé návľatné Íinančné oci a kľátkodobé návratné finančné omocl

3. časové ľozlíšenie
a) opis ýznamných poloŽiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich

období

b infoľmácia o transfeľoch na účte 384

člv
Infoľmácie o výnosoch a nákladoch

-o rsaI

Poskytovatel'
návľatnej výpomoci

Dľuh pľijatej
návľatnej
výpomoci

/kľátkodobá'
dlhodobá/

Učel
použitia

Dátum
splatnosti

Výška
pľijatej

návľatnej
výpomoci

k31.12.2021

Výška
prijatej

návratnej
výpomoci

k31.12.2020
MF SR zo štátnych finančných
aktív

d1hodobá Samospľáv
ne funkcie

2027 1 462 429,00 r 462 429,00

opis významnej položlcy časového ľozlíšenia Zostatok
k31.12.2021

Zostatok
k31.12.2020

Výdavky budúcich období spolu z toho: 963,50 1293,29
- odbor právny a maietkoqý 963,50 1257,74

Výnosy budúcich období spolu z toho 26 579 684,45 25 461340,70
- zo ŠR _ obytný súbor V.Clementisa 849 g25,gg 815 25r.17
- zo SR - Invest 6 27 074,95 7 342 163,88
- zo SR _ Rekonštrukcia mostu na Radlinského ulici 343 559,96 368 551,52
- zo SR _ ZS Goľkého 893 212.98 923 694.9s
- zEU _ Skládka Zavar II. etapa 28 391,52 42 617,73
- zEU _ Mestský priemyselný park 2 846 842,80 3 146 560,80
- zEU _Kanalizácia Modranka 23 052,8r 28 820,13

Kapitálorrý tľansfeľ : Stav k 31.12.2021 Stav k 31.12.2020
_ zo štátneho ľozpočtu 12 506 974,79 13 189 244.21
- z Euľópskei únie 6 673 544.04 5 536 905,99
- od subiektov mimo vereinei spráw 6 811 746.92 6 207 045,39

opis /číslo účtu a názovl Suma
k3r,12.202t

Suma
k3t.t2.2020

a) trŽby za vlastné výkony a tovaľ :
602 - Tržby z ptedaja služieb 2r9 34r,27 204 620,17
632 - DaŤnvé výnosy samospľávy z toho

- podielové dane
- ďaťl z nehnuteľností
- daňzapsa

39 723 360,23
27 465 771,92
11 800 7t0,r0

53 186,50

38 607 423,92
26 501334,08
Il 825 238,72

50 620,39

633 - Výnosy z poplatkov z toho:
- spľávne poplatky
-KOaDSO
- odvod zhazardných hieľ a iných podobných hier

6 996 467,22
163 882,50

3 810 905,37
477 710,94

6 076 081,51
r93 773,74

3 588 708,75
509 535,97
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b Íinančné
662 - 7 398,67 3 405,95
665-V z dlhodobého ťrnančného 918 193,66 602 891.92c) výnosy z transfeľov a ľozpočtovych pľíjmov

v obciach, VÚC a v Ro a Po zriadených_obcou alebo
VUC

693 - Výnosy samosprávy zbežných tľansferov zo
- bežĺý tľansťer na

z toho:

2 509 620,19 1 905 910,91

694 - Výnosy
z toho:

_ zúčtovanie

samospľávy z kapitálových tľansfer ov zo

transferu 
"o 

ŠR
1 955 714,57 2168 456,36

697 - Výnosy samospľávy zbežnýchtľansferov od ostatných
subjektov mimo veľejnej spľávy z toho: 3 000,00 120,00

698 - Výnosy samosprávy zkapitálovych transťerov od
ostatných subjektov mimo veľejnej správy z toho:

- zúčtovanie kapitálového transferu od ostatných subjektov
mimo

479 223,62 303 616,47

699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov z toho:
- zinkasované pľíjmy Ro 1766 569,gg r 665 222,47

d) ostatné výnosy

64t -Tržby zptedajaDNM a DHM 58 843,13 I 375 737,t2

642 - z a mateľiálu 6 097,39 696,49
644 - Zmluvne a z omeškaniaztoho: 28 864,02 11 499,67
645 - ostatné a z omeškania z toho: gg 496,79 r25 049,34
646 zoď vok 54 372.99 15 122,42
648 - ostatné 5 089 597.54 4 456 404,34
e) zúčtovanie rezew) opľavných položiek, časového

ľozlíšenia
653 - Zučtovanie ostatných rezerv zprevádzkovej činnosti

579 64t.70 130 463.95
658 - Zučtovanie ostatných opľavných položiek
z pr ev ádzkovej činno sti 626 422,tr7 14 597,39

Celková vyška výnosov k3LI2.202I bola vykázaná vo qfške 6I \I2O40,32 euľ, čo pľedstavuje
nárast výnosov oproti ľoku 2020, keď bola celková vyška výnosov vykázanávo vyške 51^679 7g7,46
eur.
Najväčší podiel na zmene vyšky qýnosov a to zvýšením alebo zníženímtvorili qýnosy:- podielové dane zvýšenie vo výške 964 437,84 euĺ,
- poplatok za komunálny odpad a dľobný stavebný odpad zqfšenie vo výške 222196,62 ew,- výnosy zbeŽných tľansfeľov zo ŠR, subjektov verejnej správy zvýšenie vo ýške 603 809,28 euľ

(účet 693)'
- ostatné qýnosy zvýšenie vo výške 633 I93,20 eur (účet 648).- zúčtovanie ostatnýchrezetv zprevádzkovej činnosti zr{ŕšenie o 449 l77,75 eur (účet 653),- zúčtovanie ostatných opľavných poloŽiek zptevádzkovej činnosti zýšenie o 6I'1 824,78 óur (658),_ výnosy zkapitálovych tľansfeľ ov zo ŠR, subjektov verejnej správy zníženie vo ýške o 2I2 7 4l,79- eur (účet 694).

21



Mesto Trnava
Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembruZ}2l

- ttžby z predaja DNM a DHM zníženie vo qiške 1 3 16 8 93,99 eur (účet 641)

2.N isa nákladov
opis /číslo účtu a názovl Suma

k31.t2.202t
Suma

k31.12.2020
a) spotľebované nákupy
501 - Spotľeba materiálu 688 935,95 518 681,64

502 _ Spotreba eneľgie z toho
_ elektľická eneľgia
- voda
- plyn

920 318,55
867 680,4r
49 806,14
2 832,00

971, 576,96
939 041,46
25 215,50
7 320,00

b) službv
51 1 - opĺavy a udrŽiavanie 2 569 716,77 I 764 721,09
512 _ Cestovné I 8 150,40 6 340.61
513 - Náklad y naÍepÍezentáciu 18 226,17 6 051,24
518 - ostatné služby 7 067 700,85 6 t33 543.26
c) osobné nákladv
521 - Mzdové náklady 6 579 t23,lt 6120 905.29
524 - Zákonné sociálne náklady 2 316 602,67 2 069 847,34
525 - ostatné sociálne náklady 144 095,40 r39 370,06
527 - Zákonné sociálne náklady 43 I 3 13.84 480 811,97
d) dane a poplatky
532 -Daň z nehnutel'ností s 199.41 5 326,66
538 - ostatné dane a poplatky 379 384,30 287 639,27
e) odpisyo rezerw a opľavné položlĺy
551 - Odpisy 5 956 393,64 6 490 725,99
553 _ Tvoľba ostatnýchrczerv 143 309,84 339 910.35
558 _ Tvoľba ostatných opravných položiek 1 000,00 50 83 1.37
Í)finančné náklady
562 -Uroky ztoho 14t 192,67 161349.76
568 - ostatné finančné náklady 103 518.33 100 313,45
g) náklady na transfery a náklady z odvodov

pľíjmov
584 - Náklady natľansfery z rozpočtu obce, VUC do Ro, Po
ztiaďený ch obcou alebo VUC

20 519114,30 l8 550 539,69

585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným
su bjektov verejnej správy

60 000,00 1025,00

586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov
mimo verejnej správy

5 069 905,15 4 594 3t4,03

587 - Náklady na ostatné transfery L6 3!2,43 28 626,73
h) ostatné náklady
54I - ZC pľedaného DNM a DHM 23 7t7.20 280 gg5,7g

544 - Zmluvné pokuty, penále a úľoky z omeškania 6 849,68 5,00
545 - ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 6 729,03 5.44
546 - odpis pohľadávky 413 819,91 58 176.10
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548 - ostatné naklady na činnosť s61216.81 530 626.56
549-Mankáaškod 2 432.33 20 216.22
i) dane z pľíjmov
591 - tnádaňz mov r 039,32 636,45

Celková výška nákladov k31.|2.2021 bola vykázaná vo ýške 54 181 432,95 eur, čo pľedstavuje
náľast nákladov o 4 468 369,97 eur opľoti ľoku 2020, keď bola celková výška nákladov vykázaná vo
vyške 49 7I3 062'98 eur '

Narast nákladov na poloŽke spotreba mateľiálu bol spôsobeny aj v dôsledku pandémie ochorenia
COVID _ 19 apredstavoval zvýšenie o 170 254,3I eur
Najväčší podiel na zqýšení alebo zníŽení nákladov tvorili naklady:
- opľavy a udržiavanie zvýšenie o 804 995,68 eur,
- ostatné služby zýšenie o 934157,59 euľ,
- mzdové naklady zv''ýšenie o 458 217,82 euľ,
- sociálne náklady zvýšenie o246 755,33 eur,
- odpisy náklady zniŽenie o 534 332,35 eur,
- náklady na transfery Ro/Po zvýšenie vo ýške I 968 574,61 eur (účet 584),
- náklady na transfery subjektom mimo verejnej správy zqýšenie vo výške 475 591r,12 euľ (účet 586)

3.N voči audítoľovi alebo audíto osti - tí len su veľe oza mu

4. a bné o rzacll

osobitné náklady podl'a $ 18 ods.6 zákona o účtovníctve
v z.n.p.

Suma k31.12,2021

Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti
v členení nanákl'ady za:

overenie účtovnei závierky 9 720,00
oveľenie konsolidov anei závierky 4 920,00

Císlo
účtu

Tľžby a výľobné náklady
pľíspevkových oľganizácií

Císto
riadk

u

Suma k31.12.2021

a b c I

601 T r žby za vlastné rlŕľobky 01 0
602 Tržby zpľeda1asluŽieb 02 2124 575,91
604 TtŽby zatovat 03 12183,50
504 Predaný tovar 04 0,00

"I ľžby celkom l 0l+02+03-04 l 05 2196 759,31
501 Spotreba mateľiálu 06 485 498.17
502 eSpotľeba 07 I3I4 392,54
s03 Spotreba o ch neskl adovateľných dodávok 08 0,00
511 oprava audržiavanie 09 I 636 72r,12
512 Cestovné 10 2 458.08
513 Náklady na repľezentáciu 11 2 496,76
518 ostatné t2 \ r43 719.94
52r Mzdové 13 5 073 3l I,65
524 Zákonné sociálne poistenie T4 1729 9s0.47
525 ostatné sociálne poistenie 15 27 934.73
527 Zákome sociálne náklady 16 385 509,05
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528 ostatné sociálne náklady I7 0,00
531 Dai z motoľových vozidiel t8 136,00
532 Daŕrz nehnuteľností 19 0"00
538 ostatné dane a poplatky 20 133 551,79
551 odpisy dlhodobého nehmotného maj etku

a dlhodobého hmotného maietku
2T 1747 390,1A

Výrobné náklady celkom lr.06 ažr.21l 22 13 683 060,39

Príspevková organizácia spĺňa podmienky podľa $ 21 ods. 2 zákona č.52312004 Z.z. o ľozpočtových
pravidlách verejnej správy a o Zmene a doplnení niektoých zákonov.

čt. vr
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

I etok a ečené deľivátmi

čtovná jednotka nemá obsahovú náplň k majetku azáväzkom zabezpeóeným derivátmi.

2. Ďalšie infoľmácie

čl. vu
Infoľmácie o iných aktívach a iných pasívach

1. Iné aktíva a iné pasíva
a) opis a hodnota iných aktív, ktorymi sa ľozumie možný majetok, ktoý vznikol v dôsledku minulých

udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závtsí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo
viac neistých udalostí v budúcnosti, ktoých vzniknezávisí od účtovnej jednotky - tabuľka č.10.

Mesto Trnava podpísalo so Slovenským olympijským a športoqŕm qŕboľom zmluvu o finančnom
pľíspevku vo výške 100 000 eur, ktoý je účelovo viazaný na modernizáciu, ľekonštrukciu a budovanie
športovej infľaštruktury Bežecká dráha 200 m v aľeáli AŠK Slávia. Finančný pľíspevok 100 000 euľ bude
poukázaný na účet mesta v ľoku 2022.

b) opis a hodnota iných pasív, vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnuých záruk, Zo
všeobecne záväzných právnych pľedpisov, z ľučenia podľa jednotlivych druhov ručenia, takýmito
inými pasívami sú:
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opis významných položiek
maietku azáväzkov

Hodnota majetku Forma zabezpečenia

Významné položky Hodnota Učet
Pokutové bloky 157 000.00 754
Vklad do Nadácie Tľnava Tmavčanom 6 638.78 753
Vklad do záujmoveho zďruŽenia pľávnických osôb Automobilový klasteľ 6 638.78 753
odpísané pohľadávky 75 227.3Í 752
Exekučné konanie 77 691.30 752
odpísané pohľadávky - dane a poplatky 306 701,31 752
D1obny hmotný majetok I 342 902.71 751
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n

Zoznam vý znamný ch súdnych spoľov k 3 I .I2.20zI

Poľ
c.

Pľehl'ad súdnych spoľov -ža|obca mesto Tľnava

1 Žalobao uľčenie popľetej pohľadávky vo uýške 12 646,81 euĺ

2.
Všeobecná spľávna ža\oba o preskúmanie
0882012017lsv123295 zo dňa 15.5.2017 (do ko

zákonnosti ľozhodnutia MDaV SR č
nanla boli bľatí účastníci 1astňovaciehoprl vyv

-l

Všeobecná správna ža|oba o
SR č. 1 I3l20I7, č.26859120

preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ministra dopravy a ýstavby
1'7lsLl77389l-M zo 6.12.2017 (miestna komunikácia cesta B MoK

3.7s13

4
atobného rozkazu o zaplatení sumy 81,05 euľ s pľíslušenstvom-

odbeľateľská faktúra č' 05912019, NZ CCZ II5220I a965l2Ol5_pewnájom NP v objekte
5

oba s návľhom na vydanie pl

5 okĺesný súd Trnava 26.11.202I vydal platobný rozkaz-Ža|ovaná je povinná zap\atiť istinu s

návrhom na bného zkazuľo o 9 81vydanie plato eur_dlžnézaplatení sumy 8,62
NZomne- 5CCZ JI 120 5 o nastánkomnáj námestíokĺuŽnompreáj pozemku predajnýmpod

ušenstvom

Poľ. č. Pľehl'ad súdnych spoľov _Žalovaný mesto Tľnava

1 o určenie existencie práva pľechodu a na pozemok-p.č. 6365 l I- ul. 15

2 o náhľadu 5 815 e motoľového vozidla kanáleuľ u

3

o zaplatenie plnenia Z titulu neoprávneného obohatenia - pozemky zastavané stavbou Dopľavné
napojenie vyľobného závodu PSA Peugeot/Citroen Tmava južná komunikácia (oS Bľatislava)

sť a. s. 44 850 18 eurv 1. Rade Náľodná diaľničná

4
o preskúmanie rozhodnutia
Mesta Tmava osaŽPl27}O-s

okresného úľadu Trnava, ktoqým bolo potvrdené rozhodnutie
5645l20L6/Šm @ovolenie zmeny v užívaní stavby s. č. 7401 na

účel B budova s ul. Fľantiškánska

5 majetkuz titulu vneho s stskéhomespor pta vedi ae eSúdny ponástupníctva pľáve ( zastupuj
TSTEFE ľna .os.r

6
v pľacovnopľávnom vú'ahu a náhradu nemajetkovej ujmy a

bao o uľcenle zaradenía do a o ochľanunesprávneho platovej triedy doplatenie platu,
oso odstránenie následkovbnosti, zásaď rovnakého zaobchádzaniaporušenia v

doplatok platu a nevyplatenej

7
N
v

(uzatvoľenieahĺadenie avu žalovanéhovôle zml opreJ vlastníctva 7c.uvy pľevode bytu
sdome a

Jc. 931 ulna A. ubinuK JJ Tmave

8
o obmedzenie zásahov do susedských pĺáv Spartakovská ul. _ znečistenie rodinného domu
s. č. 6833 od zo stromov MS

9

o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Žalovaného
bytovej politiky, účastník
na podporu samostatného

OT-TT-OVBP2-2018/0 1 7 8 1 9/Ve

administratí Trna
25z 6.20 žal8 o úľad odboľ aovaný kĺesný Trnava, qýstavby

vneho konania Mesto va stavba Utulok 2a DB(
a det'mis ulna Ču1enaK v Trnave
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10.
Pľeskúmanie zákonnosti ľozhodnutia Žalovaného oU-TT-ooP-2O181001'602 (Záfuadkárska
osada Zo ssz č. 16 Tľnava_Modranka, vyspoľiadanie vlastníctva k pozemkom)

11
Platobný rozkaz o zaplateni 3 900 eur (diagnostika skutkového stavu - linka na zhodnocovanie
tuhého Trnav

12, ukončenie pľimárneho vzdelávania diet'aťa

13
Spľávna ža|obavo veci slobodného pľístupu k informáciám, ľozhodnutie oP/2860-2844612020
Platitelia dane za v meste Tľnava v členení zaľiadeĺiaa

T4 bao že nehnuteľnosť do dedičstva Trna bníkova ul .č.152 _

15
ba o pľeskúmanie zákonnosti rozhodnutia ža|ovaného č. 7846127-2020-3671112020

23.1L2020 V ba vlákien a z nich

16.
Ža|oba proti nečinnosti v konaní osazPl37 524-8896
Hellova ulica-Il. Časť.

0l2020lIvá-k'ú' Tľnava IBV Pekné pole-

c) zoznam nehnutel'ných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky _
tabul'ka č. 10

Mesto Trnava vlastní k3LI2.2021 nehnuteľné kultúme pamiatky vcelkovej hodnote 6 731 588,30 euľ,
čo pľedstavuje naqfšenie hodnoty v porovnaní s ľokom 2020 o 27 866,80 ew. Bola navýšená hodnota
kultúrnej pamiatky Hlavná 1 - ľadnica, ľekonštrukcia vykurovania.

čl vrrr
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzt'ahoch

účtovnej jednotky a spriaznených osôb

ĺ.. Informácie o spľiaznených osobách a o ekonomických vzt'ahoch účtovnej jednotky
a spriaznených osôb

CI.IX
Infoľmácie o ľozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Infoľmácie o ľozpočte a hodnotenie plnenia ľozpočtu _ tabuľka č).I2-I4
Tabuľkač.12

Názov spľiaznenej osoby Dľuh obchodu/
dľuh tľansakcie

Hodnota obchodu v eurách

Trnavská vodáľenská spoločnosť, a.s Poskytnutie tovaru a sluŽieb 138 794.90

FCC Tľnava' s.r.o. Poskytnutie tovaru a sluŽieb 3 798 521.92
TT-IT' s.ľ.o. Poskytnutie sluŽieb 971 124.25
STEFE Trnava, s.ľ.o. Poskytnutie tovaru a služieb 1'614 582,92

Kategória
ekonomickej
klasifikácie

Názov ekonom ickej klasifikácie Schválený
ľozpočet

Rozpočet po
zmenách

Skutočnosť
202t

Skutočnost'
20:20

a b I 2 J 4

110 Dane z prĺjmov a kapitálového majetku 25 000 000,00 25 821 933,00 27 465 77 t,92 26 501334,08
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130 Dane za tovary a služby 4 858 500,00 4 9',t3 594,00 5 802 340,17 4 955 295,12
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 2 770 000,00 2 476 8',70,00 2 599 299,t0 2 426 329,68

220 Administratívne poplatky a iné poplatlqy a
platby 1 571 879,00 1 573 995,00 1894219,11 I 058 426,91

230 Kapitálové príjmy 100 000,00 127 500,00 122 715,20 526 523,24

240
Uroky z tuzemských úverov,
pôŽičiek, návratných finančných ýpomocí,
vkladov a áŽio

0,00 0,00 s 470,13 3 399,11

290 Iné nedaňové 1 635 000,00 1 723 550,00 2 142 699,30 2 516 026,00
310 Tuzemské beŽné gľaný a 14 522 I 14,00 t't 475 260,00 t6 567 117,76 14 939 ó83,55
320 Tuzemské kapitálové a transfery 2 913 916,00 8 741 679,00 1518170,33 2 005 232,53
330 Zahtaničné graný 2 018,00 46 978,00 31224,99 39 922,00

Spolu x 64 373 427,00 73 961 349,00 69 949 730,1t 66 149 905,31

120 Dane z majetku 1 I 000 000,00 I I 000 000,00 I 1 800 710,10 11 1',7',7',733,09

Učtovná jednotka dosiahla V ľoku 2O2I ptíjmy v celkovej vyške 69 949 730,11 eur, čo pľedstavovalo
zqýšenie pľíjmov v porovnaní s rokom 2020 o 3 799 824,80 eur. Niektoré pľíjmové kategórie vykazovali
výrazne zníženie, napríklad Kapitálové príjmy 403 808,04 euľ, Tuzemské ťapitálové gianty a transfery
487 062'20 eur aIné nedaňové príjmy 373327,7O eur.. Aj napriek zloŽiÍej eŕonomick-ej siíuácii vroku
202I, ktorá bola spôsobená pandémiou Covid-19 niekioľé-pľíjmové ŕat.gó'i. vykäzovali ýraznezvýšenie a to: Dane z prrjmov a kapitálového majetku 964 437,84 eul Dane ňajetku 622977,01 eur a
Dane zatovary a sluŽby 847 045,05 eur, Tuzemské beŽné gľanty a transfery o I 621 428,2I euť.

Tabuľkač. 13: V

Učtovná jednotka dosiahla vľoku 2O2I ýdavky v celkovej vyške 48O7g 000,18 eur, čo pľedstavovalo
zvýšenie výdavkov opľoti roku 2O2O o 6 828 632,4L euľ. Najvýraznejšie zqýšenie r.ýdavkov bolovkategórii obstarávanie kapitálových aktív o2 772 701,50 eu', Bežnéiľansťery o t:šs 500,99 eur.Yýrazné zniženíe vo výdavkoqých kategóľiách nebolo zazĺamená

Tabul'ka č. l4: Finančné e

Kategóľia
ekonomickej
klasifikácie

Názov ekonom ickej klasifikácie Schválený
rozpočet

Rozpočet po
zmenách

Skutočnost'
2AZl

Skutočnosť
2420

a b I 2 3 4

610
Mzdy , p|aý, sluŽobné pľíjmy a ostatné
osobné vyrovnania 6 260 t02,00 6 443 489,00 6139126,A4 5 840 913,92

620 Poistné a do 2329 670,00 2 530 491,00 2 464 570,5',7 2203 008,11
630 T a 13 67t 629,00 t6 484 653,00 l4 008 573,80 12 242 949,68
640 BeŽné 14 647 3 19,00 l5 810 574,00 13 900 065,60 12 544 564,61

650

Splácanie úľokov a ostatné platby
súvisiace s úverom, pôŽičkou, návľatnou
finančnou v'ýpomocou a finančným
prenájmom

156 581,00 157 015,00 t43 016,17 163 237,19

710 obstarávanie aktív 1r 432 2s0,00 27 979 341,00 t 0 601 153,50 7 828 452,00
720 34s 000,00 1 129 36s,00 822 494,50 427 242,37

Spolu x 48 842 551,00 70 533 917,00 48 079 000,18 41250 367,77

Finančné operácie čĺslo
ľiadku

Skutočnost'
2020

Skutočnost'
2021
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a 2

Príjmové finančné opeľácie
v tom: 01 12146 579,04 t2 909 582,16

Zostatok pľostriedkov finančných aktív 02 7 665 306,80 1r 0l l 931,38
Prijaté úvery, pôžičky a návľatné finančné výpomoci 03 4 287 s96.20 r 848 982,54

Splátky poskytnuých úveľov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí 04 0,00 0,00

Pľíjmy z predaja majetkových účastí 05 0,00 0,00
ostatné pľíjmy 06 193 676,04 48 669,24
Výdavkové fi nančné opeľácie
v tom: 07 2 861 844,29 2 612 257,74

Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 08 0,00 0,00
Splátky pľijaých úverov, pôžičiek a návľatných finančných výpomocí 09 2 509 206,44 2 424235,20
Výdavky na obstaranie majetkorĺých účastí l0 0,00 0,00
ostatné výdavlqy ll 352 63',1,85 188 022.54

Pľíjmové finančné opeľácie vroku 202I vykazova|i naľast viac o 763003,12 euľ Vpoľovnaní sľokom
2020. Jednotlivé položky príjmových finančných opeľácií sa Zmenili nasledovne: Zostatok pľostriedkov
Íinančných aktív vykazovali zqýšenia o 3 346 624,58 euľ a Prijaté úvery, pôŽičky anáwatné finančné
výpomoci vykazovali zníženie o 2 438 613,66 euľ. Výdavkové finančné operácie zaznamenalri zníženie
opľoti ľoku 2020 o249 58ó,55 euľ, kde zĺíŽenie 8497I,24 euľ predstavovali Splátky pľijatych úveľov,
pôŽičiek anávratných finančných výpomoci a 164 615,31 euľ predstavovalo zníženie na poloŽke ostatné
vydavky.

Uznesením MZ č, 501 zo dňa 3.11.2020 bol schválený Rozpočet mesta Tľnavy na rok 2021
a viacročný ľozpočet na ľoky 202l-2023,

Zoznam rozpočtových opatľení vykonaných v Rozpočte mesta Tľnavy na rok
2021' na základe uznesení MZ:

Dátum schválenia
uznesenia
2-t.4.2021

Číslo
uznesenia
61912021

Obsah

kZávereénému účtu mesta Trnavy zarok2020 a
hodnotiacej správe za rok 2020
k 1, aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy narok2021

k schváleniu splnenia podmienok žiadosti o
poskýnutie nenávľatného finančného pľíspevku v
ľámci výzvy IROP na mateľské školy (MŠ Spojná)
k2. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy narok2021,
vyhodnoteniu plnenia rozpočtu za 1. polľok a
monitorovacej správe za l. polľok
ku kúpe pozemku paľcela C-KN é' 10734/5,k. (I'

Trnava
k úprave rozpočtu z dôvodu nekonania akcie Advent
2021 v Tmave a povolenia ambulantných predajov
k 3. aktualizácii rozpočtu mesta Tľnavy narok2027

27.4.2021

24.8.202r

21.9,2021

21.9.2021

11.11.2021

62112021

72012021

726ĺ2021

7s01202t

'79312021

7.12.202r 8021202t
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dátum
schvílenĺa
RO

Položka bl/ presun
rozpočtových
prostriedkov v rámci
oroqramu

b2/ pÍesun
rozpočtov1ich
pĺostriedkov
medzi programami
Íozpočtu

bTAl presun
rozpočtorých
prostĺiedkov medzi
Drocramami rozoočtu

b3/ povolené
Drekroč€nie
a viazanie
oríimov v
rámci
schváleného
rozpočfu
(z,s%\ (v
sumámych
čislach bez
RO
rozhodnutim
štátnych
orgánov)

b4l
povolené
p'ekloč€nie
a viaanie
výd8vkov v
rámci
schváleného
rozpďtu
(z,svo\ (v
sumámych
čislach bez
RO
ĺozhodnutĺm
štátnych

orgánov)l0 7o schvÁleného
rozpočtu pľogľnmu

5 % schválenóho
ľozpočtu
pľoglamuI max.
16 600 eur

súhlnsné uznqenie
Mestskej ľrdy

30,12.2020 l9.l - platy 4 050

l9'l _ odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru I 000

l9.l - poistne I 050

4.1.2021 2.3. l - štúdie, viaal izáci e, posudky pre územné plánovanie -900

2.3.l - dlhodobé pĺojekty _ odborný g8rant 900

4.1.2021 2.3. l - strategické enviĺonmentálne posudzovanie (SEA) -l 200

2.3'l - zmeny Uzemného plánu mesta Tmava - odborný
garant

I 200

4.t.2021 2.3' l - nový Uzemný plán mesta Tmava (UPN) -3 000

2'3.l _ meslá odolné na dopady zmeny klĺmy - odborný
garant

3 000

4.1.2021 3.l - Zbeĺ, preprava a zneškodňovanie komunálneho
odpadu - zber z domácnostĺ a Íiriem

-10 000

3.l - Zbeĺ, pÍepÍava a zneškodňovanie komunálneho
odpadu. nakladanie s odpadom z testovania

30 000

I - Prijmové finančné operácie _ zoslalky prostriedkov z
minulých rokov - Projekt ''Čitame radi'' na ZŠ s MŠ
Gorkého 2l' Tmava

800

9'l'l'3 - Prenesení ujkon
''Čitame radi'' nu žŠ í uŠ

šlátnei správy na úseku školstva .
Gorkého 2l' Tmava

800

4.1.202t opeÍacle z
ml o dotácie v

zŠsMŠroku 2,020 na
ĺ' Krasku

5 000

9.3 . PROJEKTY .
poskytnuti dotácie v roku 2020 na zlepšenie
jedálne ZŠ" na ZŠ s MŠ l. KÍasku 29, Tmava

vybavenia
_ grantové

5 000

z
dotácie v

ĺaZŠsMŠ

4 000

9.3 - PRoJEKTY - kapitá|ové výdavky - Projekt ''Zmluva o
poskytnutí dotócie v roku 2020 na zlepšenie
jedálne ZŠ' na ZŠ s MŠ A. Kubinu J4' Trnava
zdroie

vybavenia
- grantové

4 000

5.1.202t VIl - TRÁNSFERY NA PRENESENY vYKoN STATNEJ
sPRÁvY _ bežné prijmy _ stavebný úrad Tmava

-10 926

2'4. l _ stavebný úrad Tmava -10926

VII
sPRÁvY _ bežné pĺíjmy _ špeciálny stavebný úÍad
miestne komunikácie a úče|ové komunikácie Trnava

pre
-7

pÍe miestne a
účelové Tmava

-7

VII . TRANSFERY NA PRENESENY VYKON STATNEJ
SPRÁVY - bežné prijmy _ stavebný úrad Zavar

-372

2.4' l _ stavebný úÍad zavar _111

5.t.2021 TNEJ
agenda fondu rozvoja

ll9

4' l . agenda státn€ho fondu roaoj a bývani a t39

7.1.2021 2' l. l. l _ spíáva zelene _ ákladná udržba zelene -61 000

zelene - visadba stromov ól 000

1.1.2021 pre Správu a
zaíiadenĺ mesta TÍnava

-5 500

pre správu a
ariadení mesta Trnava

5 500

8.1.2021 NA
sPRÁvY bežné prijmy - sčítanie obyvatel'ov, domov a

1t 195
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2l - | - ľýdavky na prenesený yýkon štátnej správy . sčĺtanie
obyvateľov' domov a bytov

7t 195

t3.t.2021 VII . TMNSFERY NA PRENESE}.IY VYKON STATNEJ
slnÁw - bezné prĺ.jmy - starostlivost'o životné proslredie
Tmava

179

2.4' l - starostlivosť o Životné prostredie Tmava 179

VII . TMNSFERY NA PRENESEI.TY VYKON STATNEJ
sľnÁw - uezne prijmy - starostlivosť o životné P.ostredie
Zavaĺ
2.4. l - staÍost|ivosť o životné prostredie Zavar ó

Vlt - l'R^NsľERY NA PRENESENY vYKoN STATNEJ
sľnÁw - bezné pĺimy _ matrika

-23 199

2 l ' l _ výdavky na pren€sený výkon štátnej správy - matÍik8 -23 199

VII . TRANSFERY NA PRENESENY VYKON STATNEJ
sPRÁvY - bežné pŕjmy - hláseni€ pobyfu občanov a
recisteÍ obvvatel'ov sR

-58

2l.l - ýdavky na pÍenesený výkon štátnej spÍávy
hlósenie pobytu občanov a ÍegisteÍ obyvatel'ov sR

-58

VĺI - TRANSFERY NA PRENESEI.IY vYKoN STATNEJ
stnÁw - bezné pĺjmy - re8isteÍ adries

-14

2l. l - Výdavky na pÍenesený výkon Šiátnej správy _ Íegister
adľi es

-34

14.1.2021 2'6 _ Humaniácia obytného priestoru Vodáreň - dvor é' 2
MPaRv sR - PHSR . kapitálové výdavky - vlastné zdroie

-213

2.ó _ Humanizácia obytného priestoru Hospodárska ulica'
dvor A - MPaRV SR - PHSR - kapitálové ťdavky . vlastné
zdroie

2't3

14.1.202t 13.l - civi|ná ochÍ8n8 - výdavky súvisiace s pandémiou
koronavirusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-
l9)

-l 000

l ]. l _ Civilná ochrana - kaÍanténne aÍiadenie 3 000

8'3.l.7 _ ProgŤamy roaoja služicb pre l'udi bez domova
(bývanie,zdravie,práca) - stÍatégia pr€ l'udĺ bez domova

-24

a 2.2.3 Asanácia objeldu coburgov8 č' 26 a č' 28
dokumentáciaproiektová

24

l - Prirmové ľinančné operácie - Zostatky pÍostriedkov z
predchádzajúcich rokov - Zostatok transferu - prídavky na
dcti

2 882

8. l. L3 - Prldavky na deti 2 882

V . WASTNE PRIJI\4Y ROZPOCTOVYCH
oRGANIzÁctÍ - beŽné píjmy - Zariadenie pĺe seniorov v
TrnaYe

1 000

8.2.l.2 _ zariadenie pre senioÍov - uýdavky z vlastných
prij mov

I 000

18.r.2021 9'l'l.2 - originálne kompetencie na úseku školstva
ostatné výdavky škôl a školských zariadení

-368

9'3 - PRoJEKTY _ kapilálové výdavky - Projekt "zmluya o
poskytnutĺ dotácic v roku 2020 n8 zlepšenie vybavenia
jedálne ZŠ'' na Zš s MŠ l. Krasku 29, Trnava - vlastné
zdĺoie

368

t9.t.zozl 7'2. l - sluŽby spoJené s prevädzkovanim pohr€biska -t 3 200

7.2.2 _ nákup dopravných pracovných stÍojov t3 200

zt.t.202t l. l - l'4 - Dopravné značenie _ údÍžba a oprava vodoÍovného
a aislého dopravného značenia

-35 100

l.2 - optimalizácia MAD 35 100

2l 1.2021 l.l.2'3 _ Chodniky a cyklochodniky _ PHSR - cestička pre
cyklistov Bratislavská ulica (od Sľomovej po Nerudow) -
proiektová dokumentácia

100

l.l'2.5 - ostatné stavby - rekonštrukcia mosta a miestnej
komunikácie na Mikoviniho ulici _ projektová
dokumentácia

100

22.1.202t l _ Pĺíjmové fiĺančné operácie - zostatky prostriedkov z
minulých ĺokov - prcjekry_ z vlastných prijmov (''REFEE'' -

dánsky pĺojekt na ZS s Ms K' MahÍa l l)

l0 665

l - PriJmove tinančné operäcie - zostatky prostnedkov z
minulých ĺokov - zostatky školského slÍavovania

t22 065

9.3 _ PRoJEKTY 
-_ 

bežné yidavky . REFEE - dánsky
projekt na ZS s MS Komela Mahra ll, Trnava - vlastné
zdroie

l0 665

9. l. l '8 - Výdavky zo zostatkov z predchádzajúceho roku 122 065

28 1 202t 2.6 . Humanizácia obytného priestoru Vodáĺeň - dvor č' 2
MPaRv sR - PHSR - kapiúlové výdavky - vlastné zdroie

-10 000

2'2'2'1 - obytĺé súbory _ Cajkovského _ projektová
dokumentÁcia

7 000

?'2.2'3 - PaÍw, paÍčiky a detské ihriská . park Pri kalvárii -
prezentáci8 archeologických ĺálezov _ prcjektová
dokumentácia

3 000

28.1.202]. 2'ó _ Humanizácia obytného priestoru Vodáreň _ dYoÍ č. 2
MPaRv sR _ PHSR - kopitálové výdavky - vlastné zdÍoje

-10 000

2.6 - Humanizácia obytného p.i€storu Hospodárska ulica,
dvor A - MPaRV sR ' PHSR - kapitálové ýdavky - vlastné
zdroie

r0 000

28.1.2021 VII . TRANSFERY NA PRENESENY VYKON STATNEJ
sPRÁvY - bežné pÍÚmy - školy

22 000

9. l.l.] - Pfenesený wkon štátnej správy ĺa úseku školstva -
školy

22000
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28.t.2021 vII - TRÁNSFERY NA PRENESENY v.ŕKoN ŠTÁTNEJ
sPúvY. bežné príjmy - školy

1't7 520

l. l '3 _ Prenesený výkon na .17't 520

2.3.1 - viaalizácie' pre I 800

2.3,1 . zmeny
garant

mesta _ odbomý I 800

1.2.202t vl _ TRÁNSFERY, GRANTY A pnĺspewy - te:ĺrc
prijmy - Národný projekt ''Pomáhajúce profesie v edukácii
detĺ a žiakov u' - MŠ Limbová, zŠ s MŠ Gorkého 2l,
Tmava - Európsky sociálny ťond

6 542

9.3 - bežné výdavky
profesie v edukácii detí

Národný projekt_''Pomáhajúce
a žiakov'' ZS s Ms corkého 2I'

Trnava. Európsky sociálny fond _ grantové zdroje

6 542

VI _ TRANSFERY, GMNTY A PRisPEvKY _ bežňa
príjmy _ REFEE _ dánsky pÍojekt na ZŠ s MŠ Kornela
MahÍa l l' Tmava

20 604

q1 - REFEE - dánsky ekt na
Kornela MahÍa l Tmava _ grantové

20 604

I ) 1i1l oPeracl€ z
rokov -

"Spolu to
Prcjekty z
dokáŽeme''

pf,J mov
A. Kubinu

26 786

9'3 _ bežné- výd_avky - Národný pÍo'iekt ''Spolu to
dokážeme'' ZS s MS A' Kubinu 34, Tmava _ MPsvaR sR

26 786

1.2.2021 9. 1.2 r základných škôl - Mozaňova lo
. projektová dokumentáciae 2 tried

I 200

a školských

PÍoJektová dokumentácia
I 200

l6. l '4 _ zamestnanci úradu _ platy zamestnancov MsÚ -t't3
000

ló'l'5 - PÍispcvok na úhradu nákladov súvisiacich s
dobrovol'níckou činnosťou

sl 000

16'l'ó - výdavky súvisiace s koronavirusom - dohody
zdĺavotnikov

t22 000

L!.Z0Zt lÓ. l '4 _ Z8mestnanci Úradu _ 
Platy zamestnancov MsU -15 000

l '4 - Zamestnanci úradu 35 000

I I _ Príjmové prostriedkov z
predchádzajúcich rokov sčitanie obyvatel'ov' domov a

4 508

2l ' l _ výdavky na prenesený výkon štátnej správy _ sčitanie
obyvateľov' domov a bytov

4 508

2.2.2021 l0'l'l.l - Telovýchová ašpon
akcie

športové a telovýchovné -t2
000

l]'l - Civllná ochrana - výdavky súvisiace s pandémiou
koronavírusu sÄRs-cov_2 (spôsobujúci chorobu Covid_
l9)

t2 000

8.l.t.l - v zmys|e zákona
30512005 z' z' a zákona
neveĺejným poskytovalel'om
ákona NR sR č. 448/2008

44812008 Z. z. . prispevky
sociálnych služieb v zmys|e
Z' z. o sociálnych službách -

-t I 700

8.3. I

SARS-CoV_2 (spôsobujúci Covid-
il 700

finančné z
ĺokov z prostriedkov ŠR

6

2l' l . Únosy z prostriedkov ŠR 6

I _ Píijmové finančné operácie _ zostatky z
predchádzajÚcich rokov - Dotácia na účely ''mimoĺiadnej
odmeny" pÍe zamestnancov za prácu v obdobi I' vlny
pandémie CoVlD-l9 _ MPsvaR SR _ Zaľiadenie pre
senioĺov v Tmave

I l8l

pre
zamestnancov za pracu obdobi I. vl ny pandémie

MPSVaR SR Zai.adenie píe senl0rov Tmave

I t8l

3.2.202]. operacl€ _ z
srokov _ (''EÍasnus"

tz 441

zo zostatkov z t2 441

l.l-2.] _ chodniky a cyklochodnĺky - PHSR
cestička pre chodcov a cyklistov zclenečská
popri Tmávke - realizácia veÍejného osvetlenia

spoločná
Hraničná

-150

l.t.2.3 - a PHSR cestička prc
mlyna po
pĺojektová

cyklistov Kamenná cesta
Rekreačnú ulicu obec

(od
Bicly Kos(ol) -

150

o''ô'! VII
sPRÁvY - bežné školy

98 307

9. t. t.l
školy

štátnej správy na stoa 98 107

18. I eVZNo
aktivit

_]ó

600
l3. t suvtslace s
koronavírusu sARs-cov_2 (spôsobujúci Covid-

16 600

I _ Prijmové fiĺančné operácie _ zostatky prostriedĹu
minulých rokov _ zostatok prostÍiedkov preneseného
uýkonu na prispevok na rekreáciu pre ZŠ s MŠ

ló 804
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9' l. l.3 - Prenesený výkon šlátnej správy na úseku školstva -
školy - zostatok prostňedkov preneseného výkonu na
prispevok na rekreáciu pre ZS s MS

t6 804

12.2.2021 2'2'2.4 - zeleň športovo-ĺekreačných plôch - úpĺava
povodia Tmávky _ h8te _ projektová dokumenlácia

-8 000

2'2'2' l _ obytné súbory - Meštiansky dom Hlavná l 7 E 000

12.2.2021 vĺ _ TRANSFERY' GRANTY A PFJSPEVKY - bežné
prijmy _ Národný projekr ''Pomáhajúce profesie v edukácii
detí a žiakov ÍI'' zs s Ms K' Mahĺa l l, Tmava - Európsky
sooiálny fond

7 066

9'] - beŽne výdavky _ Národný projekt ''Pomáhaiúce
profesie v edukácii detĺ a Žiakov It'' ZŠ s MŠ K' M8hÍa l l,
Tmava _ Európsky sociálny fond _ gĺantové zdĺoje

't 066

t2.2.2021 Vĺ - TRÁNSFERY' GRANTY A PNSPEVKY - bežné
nrijmy ' 

y6'o6no prcjekt "Pomáhajú€ profesie v edukÁcii
deti a žiakov t'' zŠ s MŠ Gorkého 2l, Tmava - Európsky
sociálnv fond

5 525

9'3 . bežné výdavky _ NáÍodný pÍo'ickt "Pomáhajúce
profesie v edukácii deti a žiakov I'' zŠ s MŠ Gorkého 2l'
Tmava - Európsky sociálny fond - grantove zdrcje

5 525

15.2.2021 V - WASTNE
oRGANrzÁcIÍ - školy

PzuJMY RozPoČTo\.ŕcH 863

9' l. l.5 - výdavky z vlastných prijmov škôl 8ó3

16.2.2021 VI _ TRÁNSFERY' GRÁNTY A PNSPEVKY - bežné
prĺjmy - testovanie "Zachráňme spolu žiyoty a covtD
At-lToMAT' - TVw SR

IB210

l3.l - Civilná ochÍana - testovanie ''Zachráňme spolu
životy a covtD AUToMAT( - Mv sR

Il]210

t't.2.2021 I - Prijmové finančné operáci€ - zostatky prostriedkov z
minulých rokov - zostatky školského slravovania

ló E92

9. l ' l.8 - výdavky zo zostatkov z pĺedchádzajúceho ĺoku ló 892

18.2.202'l VLASI'NE PRIJMY ROZPOCTOVYCH
oRGANIZÁcIÍ_ školy

I 581

9.l'l'5 - výdavky z vlastných prijmov škôl I 581

7.l'l - cistenie a zimnä údrŽba mi€stnych komunikáciĺ -
čistenie miestnych komunikáciĺ _ STEFE Tm&yq s'Í'o'

l0 000

7.l.l - cislenie a zimná údržba miestnych komunikácií -
zimná údŕba miostnych komunikácii - STEFE Trnava,
s.r.o.

l0 000

7.l.l - cistenie a zimná údÍžb8 miestnych komunikáaií -
čist€nie miestnych komunikácií _ FCC Trnava, s'ĺ'o'

-5 000

7'l.l - cistenie a zimná údržb8 miestnych komunikáciĺ -
zimná údŕba miestnych komunikácii . FCC Tmava, s'r.o.

5 000

23.2.2021 vI - TRÁNSFERY' GRANTY A PRISPEVKY - bežné
prijmy - Národný projekt ''Pomdhajúce profesie v edukácii
deti a žiakov tI'' - MŠ Limbová, ZŠ s MŠ Gorkého 2l,
Tínave - EuíóDskv sociálnv fonrl

5 Zt9

9'3 _ bežné výdavky _ Národný projekt ''Pomáhajúce
profesie v edukácii detí a Žiakov'' zs s MŠ Gorkého 2l'
Tmava - Európsky sociálny fond - grantové zdrcje

5 2t9

25.2.2021 vĺ - TRANSFERY, GRANTY 
^ 

PRlsPEvKY - bežné
prijmy _ Národný projekl ''Pomáhajúce profesie v edukácii
deti a žiakov lt'' zs s MS Nám' SUT | 5, Tmava - Euľópsky
sooiáInv fond

6 681

9'3 _ bežné výdavky - Národný projekt ''Pomáhajúce
profesie v edukácii deti a žiakov tĺ'' ZŠ s MŠ Nám' sUT
l 5' Tmava . Európsky sociálny fond - grantové zdrcje

ó óEl

25.2.2021 vt - TRANSFERY' GMNTY A PRlsPEvKY - bežné
prĺjmy - Národný 3rojekt ''Pomáhajúce profesie v edukácii
detĺ a äakov lt'' zs s Ms vančurova 38' Tmava - Európsky
sociálĺv íond - Euróoskv sociálnv fond

1 141

9.3. bežné $idavky. NáÍodný pÍojekt ''Pomáhajúce
profesie v edukácii deti a žiakov lI'' zŠ s MŠ vančuÍova
38, Tmava _ Európsky smiálny lond _ grantové zdrcje

1 l4l

|.3.2021 l'l.l'2 - oprava a údrŽba miestnych komunikáciĺ
miestnych komunikácii a paĺkovacich plôch

opÍavy -20 000

l.|.l'l - PÍojektová dokumentácia - odmeny externým
spolupracovnikom

20 000

13.202t 7.2. l . služby spojené s prevádzkovaním pohĺebiska -3 000

l2'l.l.l _ Propagácia mesta a marketing . pÍopagácia
prostrednĺctvom prinloďch medii - infomačné plasátv

I 500

l2' l 'l.4 - Tmočnicke a prekladatel'ské služby I 500

| 3 2021 l6' I.4 - Zamestnanci úradu _ platy zmestnancov MsU _ó5 839

l6'l.5 - Príspevok na úhradu nákladov súvisiacich s
dobrovol'nickou činnosťou

19 200

16'l.6 _ Výdavry súvisiace s koronavirusom - dohody
zdĺavotnikov

46 639

3.l.202r l9.l _ ostatné abezpečenie
všeobecný mateŕál

technické zabezpečenie _ I 000

l9'l _ ostatné zabezpeč€nie _ technické abezpečenie -
špeciálny materiál

I 000

9.3.202t V] - TRANSFERY' GMNTY A PNSPEVKY - bežné
prĺjmy _ Národný projekt ''Pomáhajúce pÍofesie v edukácii
detĺ a žiakov II'' zs s MS Vančurova 38, Tmava. Európsky
sociálnv fonĺĺ - Eurónskv sociálnv foĺĺĺ

7 t5Z
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bežné výdavky
profesi edukácii deti a žiakov lI' trĺŠVančurova
38' Trnava _ Euĺópsky sociálny fond _ graĺtové zdroje

't t52

vI - TRÁNSFERY - bežné
pĺijmy - Náĺodný projekt
detĺ a žiakov ÍI'' ZŠ s MŠ

''Pomáhajúce pľofesie v edukácii
Nám. SUT l 5' Trnava - Európsky

"1 135

9.3
profesie v
15, Tmava

edukácii detí ži8kov il' Nám'
Európsky sociál ny fond grantové zdrcje

7 135

9.1.2021 Y. GRANTY A
prĺjmy _ Náĺodný projekr
deti a žiakov ll" ZŠ s MŠ

''Pomáhajúce profesie v edukácii
K' Mahra l l. Trnava . Európsky

6 493

9.3 _ bežné _ NáÍodný oroiekt
y's ír"ĺsprofesie

Trnava -
deti a žiakov IÍ'' K. Mahra I I,

Európsky sociálny fond _ grantové zdroje

6 493

10.1.2021 a miestnych - opravy
chodnikov 000
2'l.l'l - Propagácia meĺa a - propagacla a

infomačné kampane - komunikačná kampaň Dopĺava v
l2 000

TRANSFERY bežné
''Zachráňme spolu Životy COVID

l8 000

l].l - Civilná ochrana _ testovanie ,,Zachráňme 
spolu

životy a covlD AUToMAT" - MV sR
l8 000

I t.1.2021 l '2 - opÍava a údržba - opÍavy
chodnikov

-29 I l0

1.1.2. I - Miestne a námestia v
Modranke (Dedinská _ Ivana

2 000

L l.2.l - Miestne
komunikácie

500

. PHSR -
cestička pre chodcov a cyklistov Zelenečská
popri Trnávke - projektová dokumentácia

Hraničná
2 890

I'l.2'3 - Chodnĺky a . PHSR lávka pre
projektováa cyklistov pri zŠ s MŠ

l0 920

a cyklochodniky -
Slovanská - dokumentácia

2 000

ô pÍe
Beethovenov

I 000

dom t0 000

il a pÍevádzka cintorínov -7 300

7'2.2 _ rekonštrukcia k|ientskeho centĺa spĺávy cintoĺinov
Tmava (interiér + revitalizácia exteriéru)

7 100

I t.3.202t VI - TMNSFERY - bežné
prijmy _ Národný projekt "Pomáhajúce profesie
deti a žiakov l'' ZŠ s MŠ Gorkeho 2l. Tmava

v edukácii
Európsky

s 339

. Národný pÍojekt
a žiakov I'' ZŠ s MŠproťesie v edukácii deli Gorkého 2l

Tmava _ Európsky sociálny ŕond - grantové zdíoje

5 ll9

1 vI - TMNSFERY' GMNTY A PRISPEVKY _ bežné
pÍíjmy - testovanie ''Zachráňme spo|u životy a covlD
AUTOMAT". MV SR

149 l4l

10.2'2' I - Akcie realizované MsÚ _ rekonštrukcia reá|u
AŠK slávia - PHSR _ bežecká dráha 200 m

t49 14t

| 1.3.2021 l 5' l '2'2 - zmena nám rozpočtovej položky z''lnvestičné
pĺáce ĺealizované
realizované MsÚ''

cez STEFE Tmava' s.r.o'" na ''Akci€
_ neovolwňuie rozDočet msaa

12.3.2021 VI - TRÁNSFERY, GRANTY A PRisPEvKÝ _ Prispwky
na financovanie sociálnych dužieb v zariadeniach
zriadených obcou - MPsvaR SR - Nocl'aháreň na
Coburgovei ulici

2 664

8.2.t.t -
prispevky
služieb v

pre sociálnej staro5tl
z MPSVaR SR na financovanie sociálnych

zariadeniach zriadených obcou - Nocl'aháĺeň na

2 664

- bežné prijmy - Zariadeĺie pre seniorov v
3 452

pre z
mov

3 452

vII _.TRANSFERYNA PRENESENY V\'KoN ŠTÁn{EJ
SPRAVY - bežné prĺjmy . školy

I 000

9.1. t.3
ško|y

na úseku školstva 3 000

VI Y-
pnJ my - Národný

žiakov Ít''
prcjekt ''Pomähajúce
- MŠ Limbová. ZŠ

profesie edukácii
deti a Š MŠ Gorkého 2l

ťond

5 l5l

profesie
Trnava -

a žiakov'' sMŠGoÍkého2t,
Európsý sociálny fond - grantové zdĺoje

5 351

t't.3.202t vÍ Y. CMNTY
- testovanie ''zachŕáňme spolu životy a covĺD

-MV
84 000

l3'l _ Civilná ochrana - testovanie ,,zachráňme spolu
životy a covlD AUTOMAT" _ Mv sR

84 000
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t9.3.202t V - VLASTNE
onGĺľlzÁctÍ _ ltoly

PRIJrVĺY RozPocTovYcH I 000

9.l'l'5 - výdavky z vlastných prijmov škôl I 000

22 3 2021 9.l'l'2 _ originálne kompetencie na úseku školslva -
mateÍské školy a školskéjedálne pri materských školách

.l 7ó0

9'l.2'2 - Budovy škôl a školských zariadení - kaPitálové
výdavky nepĺávnych subjektov

I 760

30.3.2021 VII . TRANSFERY NA PRENESENY VYKON STATNEJ
spnÁw - bežné prijmy - školy

I 600

9' l ' ] '3 - PÍenesený výkon štátnej správy na úseku ško|stva -
školy

I 600

10.3.2021 VII - TRANSFERY NA PRENESENY VYKON STATNEJ
sľn'Áw - uezne pĺjmy _ školy

I 552

9' l. l '3 - Prenesený výkon štátnej správy na úseku ško|stva -
školy

I 552

3 L3.2021 7'2. l _ dužby spojené s prevádzkovanim pohrebiska 42 000

7'2.1 - prispevok pre stĺedisko sociálnej starostlivosti .2t 900

7'2. l - zber, preprava a zneškodnenie odpadov -1 450

2'2.2'l - obytné súbory
prcjektová dokumentácia

Ulica Tehelná PHSR - 20 000

2.2.2'3 -Palky, paĺčĺky a detské ihriská. paľk Pri kalvárii -
prezentácia aĺcheologických nálezov _ projektová
dnlormenticin

5 000

2'2.2'3 - PaÍky, p8rčiky a d€tské ihÍiská - parčĺk a verejný
pÍiestoÍ pÍi synagóge - pÍojektová dokumentácia

25 850

2'2.2.3 -?uky, parčiky a detské ihriská _ obnova Ružového
paĺku - projektová dokumcntácia

500

2.2'2'3 - PaÍky, paÍčilry a detské ihriská - Námestie SNP
projektová dokumentácia _ ralizačný projekt

I 000

2'2'2'3 -PaÍky' parčĺky a detské ihriská - priestor pred oD
Jednota na Paulinskei ulici

17000

2.z'z,4 - Zelei. ŠpoÍtovo-rekÍeačných plÔch - umiestn€nie
lávky v priestoÍe Homého rybnika v Kamennom mlyne

| 000

8.2'2.3 _ Asanácia objektu cobuÍ8ova č,. 26 a č' 28
projektová dokumentácia

I 000

l.4.Z0Zl 2'3. l - štúdie, viaalizácie, posudky pre územné p|ánovani€ -3 000

2.3.| _ mestá odolné na dopady zmeny klímy _ odborný
garant

J OOU

t.4.2021 2.3' l _ noý Uzemný pIán mesta Trnava (LIPN) -900

2'3.l - dlhodobé projekty - odboÍný garant 900

L4.202t l 6. I '4 _ Zamestnanci Útadu _ slĺavné -E 200

16'l.6 _ Výdavky súvisiace s koronavirusom - dohody
zdravotnĺkov

I 200

Vl - TRANSFERY' GMNTY A PRlsPEvKY - beŽné
pĺijmy - testovanie "Zachráňms spolu životy a CoVID
AUTOMAT" - MV SR

65 945

l6'l.5 - Prĺspevok na úhĺadu nákladov súvisiacich s

dobrovoľnĺckou činĺost'ou
29 t00

16'l.6 - výdavky súvisiace s koĺonavirusom - dohody
zdr8votníkov

36 845

6.4.2021 VI - TRANSFERY' GRANTY A PRISPEVKY - bežné
prijmy - testovanie "Zachĺáňme spolu životy a covlD
Ár nÔMÄTĺ _ MV qR

l3 200

l3'l - civilná ochrana . testovanie ''ZachÍáňmc spolu
životy a covlD AUToMAT'- MV sR

lt 200

6.4.202t l9.l -platy -9 550

19.l -odstupne 9 550

't.4.2021 2'2.2'3 - Púky, parčiky a detské ihĺiská - parčĺk a veĺejný
priestor pri Svnasóge - DÍoiektová dokumentácia

-5 000

2.2. l _ paÍčik a verejný priestor pri synsgó8e 5 000

't.4.202t VI - TRANSFERY, GMNTY A PNSPEVKY _ bežné
prĺjmy _ Národný Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii
deti a žiakov Il'' zs s Ms K' Mahra l l, Trnava - Európsky
sociálnv fond

6 471

9.3 _ bežné výdavky _ Národný pro.jekt ''Pomáhajúce
pĺofesie v edukácii detĺ a žiakov II" zŠ s MŠ K' Mahra l l'
Tmáva _ EuÍópslq sociálny fond _ grantové zdroje

6 411

7.4.202t Vl - TRÁNSFERY' GRÁNTY A PRlsPEvKY - bežne
prĺjmy _ Národný projekt ''Pomáhajúce profesie v edukácii
deti a žiakov II" zŠ s MŠ Nám. sUT l 5, Tŕnava _ EuÍópsky
sociálnv fond

6 195

9.3 - bežné výdavky - Národný projekt ''Pomáhajúce
profesie v edukácii detí a žiakov It" zŠ s MŠ Nám. sUT
l 5, TÍnava - EuÍóPsky sociálny fond - gĺantové zdroje

6 795

7.4.2021 vI - TRANSFERY' GRÁNTY Á PNSPE\(Y _ bežné
prijmy _ Národný PÍojekt ''Pomáhajúce Profesie v edukácii
deli a žiakov I'' ZŠ s MŠ Goľkého 2l, TÍnava - Európsky
sociálnv ĺond

5 376

9.] _ bežné výdavky - Náĺodný projekt "Pomáhajúce
profesie v edukácii deti a žiakov I'' zŠ s MŠ Goľkého 2l,
TÍnava - Euíópslry sociálny fond _ grantové zdroje

5 176

34



Mesto Trnava
Poznámky individuálnej účtovne.| závierky zostavenej k 31. decembru202l

9.4.202]t 3.l - Zbeĺ, prepÍava a zneškodňovanie komunáInehJ
odpadu _ zbeĺ z domócností a firiem

prepÍava
triedenýodpadu zber biologicky Íozložitel'ného

PHSR

16 253

12.4.2021 VI . TRANSFERY, CRANTY A PKlsPbVKY _ beŽné
prijmy _ REFEE - dánsky projekt na ZŠ s Mš Komela
MahÍa l l, Tmavô

4 829

9.] - PROJEKTY
prcjekt na ZŠ s MŠ Komela l l, Tmava _ vlastné

4 829

12.4.2021 VII
sPRÁvY - bezné školy

48 7t8

t.3 - výkon štátnej správy na
školy

48 7t8

9-l'l'2 - originálne kompetencie na úseku školstva _ ZUŠ
Mozartova l0, Tmav& (presun medzi osobnými a
prevádzkovými výdavkami) - neovDlwňui€ rozDočet
!!!lsle

13.4.202]. 9.1.1.2
ostatné

_ originálne kompetencie na úseku školstva _
výdavky škôl a školských zariadení

.3 466

9'l'2'2 _ Budory škôl a školských zariadeni - ZŠ s MŠ A'
Kubinu - rekonštrukcia tepelno_techonlogického zariadenia
- proj elĺÍová dokumentácia

3 466

t6.4.2021 l7'l'l'3 - Materiál a a prístroje,
telekomunikačná technika

-2 028

2 028

20.4.2021 2'2'2.3 - PaÍky, parčĺky a detské ihriská - Agátka PHSR -
pÍojektová dokumentácia - úpÍava textového zdôvodnenia v
schválenom rozpočte - o!oYD[Y]Ď!ri! rozDoč.t msta

20.4.2021 . TRANSFERY. GRANTY
príjmy - Humanizácia obytného priestoru Hospodárska
uliq, dvor A - MPaRV SR - PHSR

416

ulica, dvor A
Humanizácia obytného priestoru
_ MPaRV sR _ PHSR _ grantové

416

2t.4.Z0Zl Vl - TMNSFERY, GMNTY A PNSPEVKY - bežné
PÍijmy - Náíodný Prcjekt "Pomáhajúce profesie v edukácii
deti a žiakov lÍ'' - MŠ Limbová' zŠ 5 MŠ Gorkého 2l,
Tmava _ Európskv sociálnv fond

5 352

9'] - bežné výdavky. Národný pÍojekt ''Ponáhajúce
profesie v edukácii deti a Žiakov Il'' - MŠ Limbová' zŠ s
MS Gorkého 2I, Trnava _ EuÍópsky sociálny fond -
sÍantové zdroie

5 t52

VI _ TR^NSFERY' GMNTY A PRISPEVKY - bežné
príjmy - Národný pĺojekt ''Pomáhajúce pľofesie v edukácii
deti a Žiakov II'' ZŠ s MŠ Vančurova 38' T.nava - Euľópsky
sociálnv íond - Euróoskv sociálnv fond

7 152

9.] - beŽné výdavky - Národný pĺojekt ''Pomáhajúce
Profesie v edukácii deti a žiakov ll'' zŠ s Mš Vančurova
38' Tmava - Európsky sociálny fond - grantové zdroje

1 ls2

21.4.2021 VI . TRANSFERY
prĺjmy - testovanie "Zachráňme spolu životy a COVÍD

8 392

13.I spolu
a COVID AUTOMAT" - Mv SR

E 392

22.4.2021 vtl
SPRAVY ' bežné prĺjmy - ško|y

I 350

9.l'l.3 - PÍenesený výkon štátnBj správy na úseku školsĺa
školy

I 350

26.4.ZOZI 7'2'l _ sociálnc pohĺeby _l 3ó0

l.l - zbeľ vody do z
odtoku z zĺážok

-8 375

7 '2.1 - zber, preprava a zneškodnenie odpadov 7'143

7'2. l _ eneŕgie 642

7.2.l - služby spojené s prevádzkovanim pohrebiska I 350

28.4.2021 vl - TRANSFERY, GRANTY A PRlsPEvKY - bežné
pÍijmy - testovanie "Zachráňme spolu životy a CoVID
AUToMAT" - tvĺv sR

t4 400

l4.l _ správa infomačných a komunikačných technológii _

správa informačných a komunikačných technoló8ii (tKT) _

testovanie ''Zachráňme spolu životy a covlD
AUTOMAT" MV SR

14 400

28.4.2021 21.2 - priprava prcjekov t04

l0.3 _ PRoJEKTY - výstavba tréningového futbalového
ihriska s umelou tĺávou v Trnave - SFZ _ vlastné zdĺoje

104

3.5.2021 2.2.2.3 - P{w, pďčiky a detské ihriská . Námestie SNP -
proj ektová dokumentáci a

-l 000

2.2'2'4 - zeleň špoÍtovo-Íekreačných plôch . umiestnenie
lávky v priestore Homého rybnika v Kamennom mlyne

I 000

3.5.2021 vI - TRANSFERY, GR^NTY A PRĺSPEVKY _ Prispevky
na finanoovanie sociálnych služieb v zaÍiadeniach
zriadených obcou _ MPSVaR SR _ NocI'aháĺeň na
Coburgovej ulici

n 566

8.2.1.1 - sociáInej
prispevky
služieb v

z SR na financovuie sociálnych
zĺiadených obcou _ Nocl'aháreň nazaĺiadeniach

ll 566

3.5.202t ló'l '4 - platy zamestnancov -200
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l6.l.4 _ zamestnaĺci úradu - nafuÍálne mzdy 200

4.5.2021 l'l'l'4 - Dopravné značenie _ rozširovanie regulácie
parkovania _ značenie a úpravy

-5 298

l.l'l.5 - Parkovacia s|užba - progÍamovanie parkovacej
aplikácie

5 298

4.5.ZOZI l.l.l.5 - Parkovacia služba
psĺkovacich automatov

pĺevádzka a seľis -t 50

l' l' l'5 - Parkovaci8 službs _ všeobecný materiál 150

4.5.202t l'l'l'2 - opĺava a údržba miestnych komunikáciĺ _ opravy
chodnikoÝ

-2900

2.2. l - parčík a veÍejný priestof pÍi synagóge z 900

4.5.202t V . WASTNE
oncnľlzÁcĺĺ _ stoly

PRIJIVfY ROZPOCTOVYCH 29 740

9' l ' l.5 - výdavky z vlastných pĺijmov škôl 29 140

s.s.202t l9.l . ostatné zabezpečenie - technické zabezpečenie
služby

-170

l9'l - ost8tne abezpeéenie _ technické zabezpečenie
špeciálne služby

310

6.5.2021 l'l.2.3 - chodniky a cyklochodnĺky . PHSR -
cestička pĺe chodcov a cyk|istov Zelenečská _

popri Trnávke - projektová dokumentácia

spoločná
Hraničná

-9lz

l'l'2'l - Miestne komunikácie . rekonštrukcia miestn€j
komunikáois zelený kričok - projektová dokum€ntácía

912

7.5.?021 vI - TRANSFERY' GRÁNTY A PRISPEVKY - bežné
píijmy - Národný projekt ''Ponáhajúce profesie v edukácii
deti a ži8kov I'' zŠ s MŠ Gorkého 2l, Tmava _ Európsky
sociálnv fond

5 376

9'] - bežné uýdavky - Národný projekt ''Pomáhajúce
pÍofesie v edukácii deti a žiakov l'' zŠ s MŠ Gorkého 2l'
Tmava - Európsky sociálny ťond - grantové zdrcje

5 176

10.5.202t vĺ - TRANSFERY' GMNTY A PRĺSPEVKY - bežné
prijmy . Národný Prcjek_t ''Pomáh8júce píofesie v edukácii
dcti a Žiakov lI'' ZS s MS A' Kubinu 34, Trnava - Európsky
sociálnv fond

I 140

9.] - beŽné výdavky - NáÍodný projekt ''Pomáhajúce
profesie v edukácii deti a Žiakov ĺl'' ZŠ s MŠ A. Kubinu ]4,
Tmava - Euĺópsky sociálny fond - grantové zdroje

3 t40

vI _ TMNSFERY' GMNTY A PRISPEVKY _ bežné
Prijmy - Národný prcjekt "Pomáhajúce profesie v edukäcii
deti a žiakov tl'' ZŠ s MŠ Nám' sUT l 5' Tmava - EuÍópsky
sociálny fond

1 2t1

9.] - bežné výdavky - Národný pĺojekt ''Pomáhajúce
profesie v edukäcii deti a žiakov tl" ZŠ s MŠ Nám. stľT
l 5' Tmava - Európsky sociálny fond - gĺantové zdroje

7 2t1

VI - TRÁNSFERY' GRÁNTY A PNSPEVKY - bežné
príjmy - Národný Projekt ''Pomáhajúce profesie v edukácii
deti a žiakov Il'' ZS s MS K' Mahra l l, Trnava - Európsky
sociálny ťond

ó 489

9'3 _ bežné výdavky - Národný projekt ''Pomáhajúce
profesie v edukácii detĺ a Žiakov IÍ'' zŠ s MŠ K' Mahra I l,
Tĺnava - Eurôpsky sociá|ny fond _ grantové zdroje

6 489

10.5.2021 Vl - TRANSFERY' GRÁNTY A PRlsPEvKY - bežné
prijmy _ vcc - ''výzva - Živé mesto''

5 793

l0.3-VCC_''Výzva
vlastné zdroje

Živé mesto'' - bežné výdavky 5 193

I L5.2021 vĺ - TRANSFERY, GR^NTY A PRISPEVKY . bežné
pÍijmy - NáÍodný pĺojekt ''Pomáhajúce pĺofesie v edukácii
deti a Žiakov tl" _ MŠ Limbovä, zŠ s MŠ Gorkého 2l.
Tmava - EuróDskv sociálnv fond

5 352

9.3 - bežné ýdavky _ Národný projekt ''Pomáhajúce
profesie v edukácii deti a žiakov u'' . MŠ Limbová, zŠ s
MS Goĺkého 2l, Tmava - Európsky sociálny fond -
srantové zdÍoie

5 3SZ

t2 5 ZO21 'l.2,l - zbe\ pÍeprava a zneškodneĺie odpadov -140

7.2.1 - energie t40

14.5.2021 vĺ _ TRÁNSFERY, GRANTY A PNSPEVKY _ bežné
pĺijmy - Národný pĺojeh ''Pomáhajúce profesie v edukácii
deti a žiakov u'' zs s Ms A' Kubinu 34, Tmava - Euĺópsky
sociálny fond - úprava kódov zdrojov _ ggyplglgi3
rozDočet mBta
9'] - bežné ýdavý - NáÍodný pro.jekt ''Pomáhajúce
pÍofesie v edukácii deti a žiakov lÍ'' ZŠ s MŠ A' Kubinu ]4.
Trnava _ Európsky sociálny fond - grantové zdÍoje _ úpÍava
kódov zdroiov . neovDlwňuie rozDočet mcste

I 7.5. VI - TRÁNSFERY' GRANTY A PRÍSPEVKY - bežné
príjmy - Národný ptojekt "Pomáhajúce profesie v edukácii
detĺ a žiakov Íl" zs s Ms K' MahÍa I I, Tmava. Európsky
sociálny fond _ úprava kódov zdrojov - gggyplyg[qig
rozDočet mestá
9.3 _ bežné výdavky - Národný projekt ''Pomáhajúce
profesie v edukácii deti a žiakov tl'' ZŠ s MŠ K' MahÍ8 l l.
Tmava - Európsky sociálny fond - g'antové zdĺoje _ úpíava
kódov zdroiov - nenvnlwňĺie ĺnznnňpr necrq

t8 5 2021 VI - TMNSFERY' GRANTY A PRJSPEVKY - bežné
prijmy - Národný projekt ''Pomáhajúce profesie v edukácii
deti a žiakov Il'' - MŠ Limbová, zŠ s MŠ corkého 2l,
TÍnava - Európsky sociálny fond - úprava kódov zdrojov _

ÚeovDlyvňuie rozDočet mests
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9'] - bežné ujdavky - Náĺodný prcjekt ''Ponáhajúce
profesie v edukácii deti a žiakov Íĺ" . MŠ Limbová, zš s
MŠ Go.kého 2l, Tmava - Európsky sooiálny foĺd -
gÍantové zdroje - úpĺava kódov zdĺojov. neovnlwňuie
loaošei mstn

19.5.2021 VI - TMNSFERY' GMNTY A PNSPEVKY - bežné
prijmy _ Národný Projekr ''Pomáhajúce profesie v edukácii
detĺ a žiakov It'' ZŠ s ľrĺŠ ľĺm. sut l 5' Tmava _ Európsky
sociálny fond _ úprava kódov zdrcjov _ neovolwňuie
rozDočet mest!
9'3 - bežné výdavky _ Náĺodný projekt ''Pomáhajúce
pÍofesie v edukácii deti a žiakov tl'zŠ s MŠ Nám' SUT
15, Trnava. Euĺópsky sociálny fond - gĺantové zdroje _

úorava kódov zdroiov - neovÚlwňUie roznnčéŕ mô{'í
t9.5.2021 4 099

9'l'l.5 _ výdavky z 4 099

21.5.2021 9'l.2-l - Rekonštrukcic základných škôl - rekonštrukcie
pri-estorov základných škôl s materskými škotami _ ZŠ s
Ms J' Bottu 27 - novostavbajedálne a učebni _ realizácia

-2 500

základných
priestorov základných škô] materskými školami
MŠJ. Bottu 2',1 novOstavba jedálne a učebnĺ projektová

2 500

24.s 2021 1.1 .2.2 Bratislavská
dokumentácia

4 ZO0

l. l '2.5 _ ostatné stavby _ presun cityli8htov euroawk 4 200

26.5.2021 vI _ TRÁNSFERY' GRANTY A PRISPEVKY - kapitálové
príjmy _ Projekt ''zmluva o poskytnutĺ dotácie v Íoku 2o2l
na zlepšenie vybavenia jedálne ZŠ'' na zŠ s MŠ
Spanakovská 5, Tmava

5 000

9'3 . kapi!álové ľýdavky - Projekt ''zmluva o poskytnutĺ
dotácie-v roku 2o2l na zlepšenie vybaveniajedálne ZŠ'' na
zs s Ms spartakovská 5, Tmava _ gÍantové zdÍoje

5 000

26 5 2021 V . VLASTNE
oRcANZÁcIÍ. školy

PRIJMY ROZPOCTOVYCH 5 140

9' l. l.5 - výdavky z vlastných prijmov škôI 5 140

2.6 - Humanizácia obytného pÍiestoru vodáreň - dvoĺ č' 2
MPaRv sR _ pHsR - kapitáIové výdavky - vlastné zdroie

_ó 238

2.2'l - veÍejné obstaÍávanie a iné ýdavky 6 238

28.5.2021 9.1.1.2 -
mateŕské
osobnými

originálne kompetencie na úseku školstva -
školy v ZS s MS (presun medzi prevádzkovými a
ľýdavkami) - neovDlYvňuie rozDočet mesaa

9.l'l.2 - originá|ne kompetencie na úseku školstva -
školské jedálne pĺi akladných školách (presun medzi
pĺevádzkoľými a osobnými výdavkami) _ n€ovDlwňuie
ŕozDočet m6ta

l.6.ZO2t z.2'z.4 - zeleň šponovo-rekreačných plôch - úprava
povodia Trnávky - hate _ pĺojektová dokumentácia

l0 000

2.2'2.5 - KÍajina - Mokrad' zeleneč
dokumentácia

projcktová t0000

l'6.2021 \'I _ TRÁNSFERY, GRANTY A PRĺSPEVKY _ bežné
prijmy - Národný PÍojekt ''Pomáhajúce pĺofesie v edukácii
deti a žiakov Il'' zŠ s MŠ A' Kubinu ]4, Tmava - Európsky
sociá|ny fond

4 907

9.] - bežné rýdavky _ Národný projekt "Ponáhajúce
profesie v edukácii deti a žiakov lI" ZŠ s MŠ A' Kubinu 34.
Tmava - Európsky sociálny fond _ grantové zdroje

4 907

vI - TRANSFERY, GRANTY A PRISPEVKY _ bežné
prijmy _ Národný projekt ''Pomähajúce profesie v edukácii
deti a žiakov IÍ'' ZS s MS Nám. sUT l 5, Tmava - EuÍópsky
sociálny ťond

7 735

9.3 - bežné výdavky _ Národný projekt ''Pomáhajúce
profesie v edukácii deti a žiakov ĺĺ'' zŠ s MŠ Nám' suT
l 5' Tmava . Európsky swiálny ĺond _ gĺantové zdroje

1 135

vt - TRA'NSFERY' GRANTY A PRISPEVKY - bežné
pÍijmy - Národný PÍojekr ''Pomähajúce profesie v edukácii
deti a Žiakov II" zŠ s MŠ K. Mahra l l, Tmava _ Európsky
sociálnv fond

't 414

9'] _ bežne výdavky _ Náíodný projekt ''Pomáhajúce
profesie v edukäcii deti a žiakov II" zŠ s MŠ K' Mahra l l.
Tmava _ EuróPsky sociálny fond _ gÍantové zdroje

1 4t4

'l.6.2021 II - VYNOSY Z MAJETKU MESTA
poistné plnenie

4. ostatné príjmy _ I 714

l5'l'l.2 _ výdavky pre STEFE Tmava' s'r'o' na správu
majetku - opĺavy a údÍžba majetku _ byty

I 714

I 6 202t l9'l . ostatné abezpečenie - t€chnické zabezpečenie _

údÍžba interiéÍového vybavenia, telekomunikačnej a
monitorovacej techniky, prevádzkouých a špeciálnych
stÍoiov' DÍaaovných odevov

-l 400

l9.l _ ostalné zabezpečenie _ technické zabezpečenie _

kanceláÍsky materiál
I 000

l9.l - ostatné abezpečenie
čistiace p.ostriedky

technické zabezpečenie - I 000

19'l _ ostatné zabezpečenie
špeciálne služby

technické zabezpečenie _ 5 400

l9.l - ostatné
špeciálne stroje,

zabezpečenie _ t€chnické zabezpečenie -
PrĺstÍoje, technika

-500

l9.l _ ostatné zabezpečenie
poplatky

ostatné zabezpečenic - s00
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1.6.2021 l9'l . ostatné zabezpeóenie . technické zabezpečenie -
údržba inteĺiérového vybavenia' telekomunikačnej a
monitoĺovacej techniky, prevádzkových a špeciálnych
stÍoiov- oracovnÝch odevov

-22 000

19'l - oststné zabezpečenie _ technické zabezpečenie
špeciálne služby

22 000

2.6.202t 3'l - zb€r, prePrava a zneškodňovanie komunálneho
odpadu _ zber z domácností a fi riem

-5 000

l5.l'l.l - Výdavky MsU na spŕáW majetku - vÍátenie
prijmov z minulých rokov

5 000

2.6.2021 vÍl - TRANSFERY NA PRENESENÝ vYKoN ŠTÁTNEJ
sPIúvY - bežné prijmy - školy

2 945

9.l. l '] - Pĺenesený sikon štátnej správy na úseku školstva -
školy

2945

2.6.2021 vII - TRÁNSFERY NA PRENESENY \^'KoN STATNEI
spnÁvy _ bežné prĺjmy - sčítanie obyvstel'ov' domov a

4 900

2l ' l . výdavky na prenesený ýkon štátncj správy - sčitanie
obyvôtel'ov' domov a bytov

4 900

4.6.2021 l. l.2.4 - Parkoviská - paÍkoYisko Ulica l' Krasku (pri škole)
. proj€ktovÁ dokumsntácia

-2 000

l.l'2'3 - chodníky a cyklochodníky
chodnĺk k budove TTSK./VIJC

PHSR . prĺstupový 2 000

4.6.2021 Vl - TMNSFERY' GRANTY A PRÍSPEVKY . bežné
prijmy - Národný Projekt ''Pomáhajúc€ profesie v edukácii
detĺ a žiakov lI" ZŠ s MŠ Vančurova 38, Tmava - Európsky
sociá|ny fond. Európskv sociálnv fond

t4 304

9.] - bežné widavky _ Národný projekt "Pomáhajúce
profesie v edukácii delí s žiakov ll'' zŠ s MŠ Vančurova
38, Tmava _ Európsky sociáIny fond - granlové zdÍoje

l4 104

9.6.2021 VI - ŤRANSFERY' GMNTY A PNSPEVKY _ bežné
prijmy - Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii
deti a žiakov II'- MŠ Limbová' zŠ s MŠ Gorkého 2l'
Tmava . EuróDskv sociálnv fond

5 091

9.3 - bežné výdavky. Národný pÍojekl ''Pomáhajúce
profesie v edukácii detĺ a Žiakov Il''. MŠ Limbová, zŠ s
MS Gorkého 2l, Tmava - Európsky sociálny fond .
sľantové zdÍoie

5 097

VÍ . TRANSFERY, GMNTY A PNSPEVKY _ bežné
prijmy - Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii
deli a žiakov I'' ZŠ s MŠ Gorkého 2l, Tmava _ Európsky
sociálnv fond

6 428

9'3 - b€žné výdavky - NáÍodný projekt "Pomáhajúce
pÍofesie Ý edukácii deti a žiakov I'' zŠ s MŠ Gorkého 2l'
Tmava - Euĺópsky sociálny fond _ grantové zdroje

6 428

10.6.2021 l0. l. l '2 _ Mládež _ vol'nočasové aktivity pĺe deti a mládež .7 000

l8.l.2 _ školy a školské aÍiadenia v zriaďovatel'skej
pôsobnosti mesta - letná činnosť

7 000

t3.6.202t l2.l.l'l _ PÍopa8ácia mesta a maÍketin8 - prop8gácia
prostrednictvom printových médiĺ . Novinky z radnice

-5 000

l2.l.l'l - Prop8gácia mgsta a maÍketing _ propagácia
prostrednicwom pĺintouých médiĺ - propagačné mateĺiály

I 000

l2.t l.l .
kulÚmeho
oamiatok

Propagácia
dedičstva

mesta a marketing -
m€sĺa - sprisfupnenie

propagácia
sakrálnych

I 000

l2. l. l '4 _ Tlmočnicke a prekladatel'ské sIužby I 000

12. l. L7 . Festival Vino Timavia 8 000

16.6.2021 l8.l.2 - školy a školské zariadenia v zriad'ovateľskej
pôsobnosti mesla - mimoškolské a ostatné akÍivity

-200

l8.l.2 - školy a školské zďiadenia v zľiaďovat€l'sk€j
pôsobnosti mestq - letná činnosť

200

21 6202t 2' l ' l.2 _ Tvorba zelene - Úsadba stromov 4 520

2'l'l.2 - Tvoĺba zelene _ výsadba ostatnej zelen€ a
kvetinových záhonov

4 520

21.6.202t 9'l'l.2 . oňginálne kompetencie na úseku školstva
školské jedálne pri základných školách

-l 323

9' l '2.l _ Rekonštrukoie základných škôl - zs s Ms J' Botfu
27 - vybudovanie vodovodných šácht

1 323

22.6.2021 l'l'2'l _ Miestne komunikácie - rekonštrukcia miestnej
komunikácie Hajdóczyho ulica - PHSR . realizácia

-2tz
284

9' l '2.2 . Budovy škôl a školských zaňadení _ MS V jame
27 - íekonštrukcia stíechy _ ĺealiácia

212284

22.6.2021 9.l.l.2 - originálne kompetencie na úseku školstva
školskejedálnc pri ák|adných školách

-14 000

9'3 _ kapitálové výdavky _ Projekt ''zmluva o poskytnutĺ
dotácie v roku 2o2l na zlepšenie vybaveniajedálne ZŠ" na
ZŠ s MŠ Spartakovská 5, Tmava - grantové zdrcje

l4 000

23.6.202t 9'l'l.2 - originálne kompetencie na úseku školswa
školské jedálne pĺi ákladných školách

-8 222

9'l'2.2 - Budovy škôl a školských zariadení - ZS s MS A.
Kubinu - nákup univeÍzálneho kuchynského Íobota

I 222

23.6.202t vI - TRÁNSFERY. GRÁNTY A PRISPEVKY _ bežné
pĺijmy _ chĺánená dielňa - prispevok z ÚPsvaR

6 959

l9.l - Chránená dielňa
sociálnych veci a rodinv

prispevok z úradu práce, 6959

24 6 20Zt l.l'2'2 - KnŽovatky - okruŽná kÍižov8tka BratislaYská
coburgova - projektová dokumentácia

-2040

38



Mesto Trnava
Poznámky individuálnej účtovnej záv leľky zostavenej k 31. decembru202l

l'l.2'3 - chodniky a cyklochodnĺky _ PHSR - cestička pre
cyklistov Kameĺná cesta (od Kamenného mlyna po
Rekĺeačnú ulicu obec Biely Kostol) _ projektová
dokumenlácia

z o4g

24.6.202t l'l.2'3 - Chodníky a cyklochodniky _ PHSR _ chodnĺk
zavarská cesta (od RD č' 23 po jeswujúci cyklochodnik
smer PsA) _ Prcjektová dokumentácia

ll t70

1.1.2.5 -
Trstínska _

ostatné stavby - obchvat časť Suchovská
DUR SZ

lr 370

2.ó _ Humanizácia obytného priestoru VodáÍeň - dvoÍ č' 2
MPaRV SR - PHSR _ kapitálové Údavky - vlastné zdroje

-l 610

1. t.2.5 -
Trstĺnska

oslatné st8vby. obchvat časť Suchovská
DUR SZ

3 630

25.6.2021 v - WASTNE PRiJMY n'ozpoČrovÝca
oRcANIzÁclÍ - bežné pri'imy _ Zaiadenie pre seniorov v
Tmave

t0

8.2'l'2 - zaľiadenie pre seniorov ýdavky z vlastných
pnJmov

l0

25.6.?021 VII - TR.ANSFERY NA PRENESENY VYKON STATNEJ
sPIúvY _ bežné prĺjmy _ školy

43 0't'1

9.t.1.3 - na 43 0'17

25.6.2021 l 7. l . l. l - Udržba a opravy - údržba a opľavy budov -l E00

17.2.2 - Trhová 3 - budova MsU - statický posudok a
sanácia steny schodiska

I 800

28.6.202t 2 l ' | - yidavky na prenesený výkon štátnej správy - sčil8nie
obyvatel'ov, domov a bytov

-780

8.2'l.l - Prispevok pĺe Stredisko sociálnej starostlivosti _

výdavky súvisiace so sčítanim obyvatel'swa
390

8'z.l.z - zanadeĺie pre senioľov v Tmave _ uýdavky
súvisiace so sčĺtanim obyvatel'stva

190

29.6.2021 7.1.l _ Cistenie a zimná údÍžba miestnych komunikácii _

čistenie miestnych komunikácií _ FCC Tmava' s.r.o'
-5 000

7.l'l - cistenie a zimná údržba miestnych komunikácii -
čistenie miestnych komunikácii - STEFE Tmava' s'r.o.

5 000

l.'l.202t l. l' l'4 - Dopravné značenie - Údržba a oprava vodorovného
a zvislého dopravného značenia

4 825

l ' l. l.5 - Parkovacia služba - paĺkovaci dom Starohájska 4 825

L'l.2021 2' l '2 - pÍispevok pre Mestské služby mesta Trnava -10
000

7.2'2 _ prispevok pÍe Mestské sluŽby mesta Trnava l0 000

t.7.2021 vt _ TMNSFERY' GRANTY A PRISPEVKY - bežné
príjmy. Národný projekt ''Pomáhajúce pĺofesie v edukácii
deti a žiakov II'' ZS s MS A. Kubinu 34, Tmava - Európsky
sociálny fond

3 750

9'3 - bežné výdavky - Národný pĺojekt ''Pomáhajúce
profesie v edukácii deti a žiakov II'' ZŠ s MŠ A' Kubinu 34.
Tmava - Euĺópslry sociálny fond _ grantové zdroje

I 750

vl _ TRÁNSFERY' GRANTY A PNSPEVKY - bežné
prijmy - Náĺodný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii
deti a žiakov lI'' ZS s MS Nám' sUT l 5, Tnava _ Európsky
sociá|nv fond

'1'148

9.3 _ bežné Údavky _ Národný projekt ''Pomáhajúce
profesie v edukácii deti a žiakov II" zŠ s MŠ Nám' SUT
l5' Tmava - Európsky sociálny fond _ gÍ8ntové zdroje

1 148

Vt - TRÁNSFERY' GRÁNTY A PNSPEVKY - bežné
prijmy _ Národný grojekt "Pomáhajúce profesie v edukácii
deÚ a žiakov II'' zs s Ms K' Mahra l l, Tmava - Európsky
sociálnv ťond

7 559

9'3. bežné ýdavky. Národný projekt ''Pomáhajúce
profesie v edukácii deti a žiakov lt'' zŠ s MŠ K' Mahr' I l,
Trnava - Európsky sociálny ĺond - gĺantové zdroje

't s59

L1.2021 19'l _ ostatné zabezpečenie - technické zabezpečenie _
údĺžba interiéĺového vybavenia, telekomunikačnej a
monitoĺovacej techniky, prevádzkouých a špeciálnych
stroiov. pracovných odevov

-500

l9.l - ostatné zabezpečenie _ ostatné zabezpečenie
poplatky

500

't.1.zo2t Vt . TRANSFERY' GMNTY A PNSPEVKY - bežné
prtmy - Náíodný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii
deti a žiakov IÍ'' ZŠ s MŠ Vančurova 38, Tmava - Európsky
sociáInv fond - Euróoskv sociálnv fond

7 023

9.3 _ bežné ýdavky Národný projekt ''Pomáhajúce
profesie v edukácii deti a Žiakov lI'' zŠ s MŠ VančUrova
38, Trnava - Európsky sociálny fond . glantové zdroje

1 023

8.'t.202t l'l.2.2 _ Križovatky - okružná križovatka Bratislavská -
cobuÍgova - prcjektovÁ dokumentácia

-2 100

l' l.2.4 _ Pďkoviská _ parkovisko Nerudova ulica l 2-l 3 2 300

8.'r.2021 vI _ TRÁNSFERY, GRÁNTY A PRISPEVKY _ bežné
prijmy - Národný projekt ''Pomáhajúre profesie v edukácii
deti a žiakov tĺ'' _ MŠ Limbová' ZŠ s Mš Gorkého 2l,
Tmava _ EuróDskY sociálnv fond

5 351

9.] _ bežné výdavky _ Národný projekt ''Pomáhajúce
profesie v edukácii detĺ a žiakov II'' - MŠ Limbová' zŠ s
MS Gorkého 2l, Trnava _ Európsky sociálny fond -
granlové zdroie

5 l5i

a 1 2021 vI _ TRANSFERY' GRÁNTY A PRISPEVKY _ bežné
prijmy . Národný projekt ''Pomáhajúce profesie v edukácii
deti a žiakov I'' ZŠ s MŠ Gorkého 2l' Tmava - Európsky
sociálny fond

6 r20
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9'3 - bežné výdavky - NáÍodný projekt ''Pomáhajúce
profesie v edukácii deti a žiakov I" zŠ s MŠ corkého 2l,
Tmava - Európsky sociálny fond - grantové zdrcje

6 120

19.'t.2021 2.3.t -

Trnava
Miestny územný systém ekologickej stability mesta -5 000

2.1. I - Generel zelene mesta Trnava -5 000

2'2'2.l _ obytné súbory - bytový dom s polyfunkciou TT _

Halenársk8, Dolnopotočná, Paulĺnska
t0 000

20.7.2021 2' l' l. l - spÍáva zelene _ základná udržba zelene -'13 ZOO

2. l '2 _ pÍispevok pre Mestské služby mesta Tmava "t3 zo0

22.'t.2021 l0.l'l '2 - Mládež _ Mesto deti -65 000

9.t.1.2
oslatné

- Origi
výdavky

nálne kompetencie na úseku školswa
škôl a školských zariadeni

l3 000

9' l '2. l - Rekonštrukcie základných škôl . ZS s MS J. Bottu
27 - novostavba jedálne a učebni . raliácia

42 000

9'l'2'2 _ Budovy škôĺ a školských aĺiadeni - ZS s MŠ M.
Gorkého - oplotenie ihriska na Limbovej ulici

t0 000

zz 7 2021 Iĺ _ VYNosY z MAJETKU MESTA - beŽné prijmy
ostatné príjmy - dobÍopisy, vratky

4. 600

l7'l.l.3 - Materiól adodávky - zariadenia a pĺístrcje,
tel€komunikačná technika

ó00

2.8.202t vll - TRANSFERY NA PRENESENY vYKoN ŠTÁTNEJ
SPRAVY - bežné pŕjmy - školy

7 ó83

9' l. l.] - Prenesený $ýkon štátnej správy na úseku školstva
školy

't 683

2.8.2021 vI - TMNSFERY' GMNTY A PRISPEVKY - bežné
prijmy - Národný Projekt ''Pomáhajúce pÍoĺesie v eduká9ii
deti a žiakov Ít" ZŠ s MŠ Vančurova 38' Tmava - Európsky
sooiálny fond _ EuróDskv sociálnv fond

't t52

9.3 - bežĺé výdavky _ Národný projekt ''Pomáhajúce
profesie v edukácii deti a žiakov It" zŠ s MŠ VančuÍova
38' Trnava _ Európslq sociálny fond - grantové zdrcje

7 ts2

VI _ TRANSFERY' oRANTY A PRISPEVKY - bežné
prijmy _ Nrĺrodný Prcjekt ''Ponáhajúce profesie v edukácii
deti a Žiakov tI'' ZŠ s MŠ K' Mahra l l, Tmava - Európsky
sociálny fond

1 559

9'J - beŽne výdavky - Národný pÍojekt "Pomáhajúce
profesie v edukácii deti a Žiakov Il'' zŠ s MŠ K. Mahra l l'
Trnava - Európsky sociáIny fond . granlové zdÍoje

7 559

3.8.2021 l ' l.2'3 - chodniky a cyklochodniky - PHSR - ccstička PÍe
cyklistov Bratislavská uIica (od Stĺomovej po Nerudovu) -

-200

l.l.2'l _ Miestne komunikócie _ mi€stna obslužná
komunikácia Tmava - Modĺanka - pÍojektová
dokumentácia

200

3.8.202t vI _ TMNSFERY' GRÁNTY A PRISPEVKY _ bežné
p.ijmy _ P.ĺspevky na financovanie sociálnych služi€b v
zariadeniach zriadených obcou . MPsVaR sR - Nocl'aháreň
na cobuÍcovei ulici

ll 694

8.2.l'l - PÍĺspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti -
prispevky z MPSVaR SR na financovanie sociálnych
služieb v zaňadeniach zĺiadených obcou - Nocl'aháÍeň na
Coburgovei ulici

'i 694

I 1.8.2021 2'3'l _ environmentálne posudzovanie (EĺA) -940

2'3' l - zmeny Uzemného Plánu mesta Tmava (UPN) 940

I 1.8.2021 l5.l.l'2 - Výdavky pre STEFE TÍnava' s.ŕ'o' na správu
majetku - opralry a údržba majetku - nebytové priestory

-70 000

l5'l.l.2 - výdavky pre
majetku - opĺavy a údržba

STEFE Trnava, s.r'o' na správu
majetku - byty

70 000

t6.8.2021 l.l. l.2 - Oprava
dilatácii na lávke

8 údržba miestnych komunikácii
starohájska

oprava -l 500

l ' l. l '5 - Parkovacia služba
parkovacich automatov

pĺevádzka a seľis 3 500

t6.8.202t vl - TRANSFERY' GMNTY A PNSPEVKY - bežné
prijmy - Národný projekt ''Pomáhajúce profesie v edukácii
detí a žiakov ĺ'' zŠ s MŠ Gorkého 2l, Tmava - Európsky
sociálnv fond

6 669

9'] - bežné uýdavky - NáÍodný prcjekl "Pomáhajúce
profesie v cdukácii detĺ a žiakov l'' zŠ s Mš Goĺkého 2l.
Tmava _ Euĺópsky sociálny fond _ grantove zdrcje

ó ó69

vl - TRANSFERY, GMNTY A PNSPEVKY _ bežné
prijmy - Náľodný pÍojekt ''Pomáhajúce profesie v edukácii
deti a žiakov lĺ'' - MŠ Limbová, zŠ s MŠ Gorkého 2l'
Trnava - EuÍópsky rociálny fond

5 355

9'3 - bežné výdavky - Národný prcjekr ''Pomáhajúce
pĺofesie v edukácii detí a žiakov u'' . MŠ Limbová, zŠ s
MŠ Gorkého 2l, Tmava _ Európsý sociálny fond _

grantové zdroi e

5 355

11.8 2021 ]'l - Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho
odpadu - odvoz vel'kokapacitných kontainerov

-t 500

3'l - polopodzemné kont&jnery _ údržba a manipulačné

PÍace
I 500

t'7.8.202t vI - TRANSFERY, GMNTY A PNSPEVKY - bežné
prijmy _ Národný Projekt "Pomáhajúce profesi€ v edukácii
deti a žiakov II" zs s Ms Náň' sUT l 5, Tmava - Európsky
sociÁInv fond

7 803
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9'3 _ bežné výdavky _ Národný projekt ''Pomáhajúce
profesie Y edukácii deti a žiakov u" zŠ s vŠ Nám' SUT
l 5, Tĺnava _ Európsky sociálny fond _ grantové zdrcje

7 801

I 8.8.2021 'l.l.l - zbeÍ vody do verejnej kanalizácie z povrchového
odtoku vody z atmosféĺicloých zľážok

_ó 750

7.l'l _inéslužby 6 "t50

vI - TRÁNSFERY, GR^NTY A PNSPEVKY - bežné
píijmy . Národný projekt ''Pomáhajúce pĺofesie v edukácii
detĺ a žiakov II" zs s MS A' Kubinu ]4, TÍnava _ Európsky
sociálny fond

5 286

9.3 _ bežné výdavky - NÁÍodný pÍojekt ''Pomáhajúce
profesie v edukácii deti 8 žiakov ll'' zŠ s MŠ A' Kubinu 34'
Tmava - EuÍópslf sociálny ĺond - grantové zdĺoje

5 286

I 8.8.2021 l0'l'l,l - Telovýchova a špon - Mestslcý program ĺoaoja
teIovýchory

-26 000

l0'l'2.l - Mestslaý program
(zakúpenie meracich pristrojov)

roaoja telouýchovy 2ó 000

20.8.2021 l. l.l.5 - Parkovacia s|užba
parkovacĺch automatov

prevádzka a seruis -t 50

l. l. l.5 _ Parkovacia služba - všeobecný materiál 150

ll I 2021 V - WASTNE
oRGANEÁcli _ školy

PRJJMY RozPoČTovÝcH 184

9' l' l'5 - výdavky z vlastných pÍijmoY škôl t84

VI - TMNSFERY - bežné
prijmy - Národný Projekt ''Pomáhajúce profesie v edukácii
deti a žiakov lI'' ZS s MS A' Kubinu 34, Tmava - Európsky
sociálny ŕond _ úpÍôva kódov zdrc.jov - neovDlwňuie

9'3 - bežné rýdavky _ Národný projekt ''Pomáhajúce
pÍofesie v edukácii deti a žiakov lI'' zŠ s MŠ A' Kubinu ]4'
Tmava - Európsky sociálny fond _ grantové zdroje _ úprava
kódov zdroiov - neovolwňuie rozDočct mcst8

3t.8.2021 9.l.l'2 _ ori8inálne komPetencie na úseku školstva
os(atné výdavky škôl a školských zariadeni

765

9.l.2.l - Rekonštrukcie ákladných škôl - ZS s MŠ
Gorkého . revitaliácia športového a školského areálu

165

2.9.202t l.l'l.l - Projektová dokumentácia - dopravná šfudia
severozápadného kvadranfu mesta

t2 000

l '3 - Bežné výdavky - Inteligentné riadenia dopÍavy - smart
Tmava - vlrtné zdroje

l2 000

2.9.?021 vI . TMNSFERY, GMNTY A PfuSPEVKY - bežné
pÍijmy - Národný pÍojekt ''Pomáhajúce profesie v edukácii
deti a žiakov tl'' ZŠ s MŠ A' Kubinu 34, Trnava - Euĺópsky
sociá|nv fond

2 118

9'3 _ bežné výdavky - Národný pĺojekt ''Pomáhajúce
profesie v edukácii deti a Žiakov ll'' zŠ s MŠ A' Kubinu ]4'
TÍnav8 _ EuÍópsky sociá|ny fond - gÍantové zdÍoje

2178

VI - TRANSFERY
prijmy - Národný projekt
deti a Žiakov ĺt'' ZŠ s MŠ

''Pomáhajúce pĺofesie v edukácii
Nám. SUT l5, Tmava - Euĺópsky

7 801

9.3 ''Pomáhajúce
profesie v deti a žiakov II" s Mš Nám' sUT
l5, Tĺnava _ Európsky sociálny íond - grantové zdĺoje

7 803

vl - TMNSFERY, GMNTY A PNSPEVKY - bežné
prijmy _ Náĺodný Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii
deti a Žiakov tI" ZS s MS K. Mahra l l. Trnava - Európsky
sociálnv fond

't 341

9.3 _ bežné ĺýdavky _ Närodný pÍojekt ''Pomáhajúce
profesie v edukácii deti a žiakov Iĺ'' zŠ s MŠ K. MahÍ8 l l.
Tmava - Európsky sociálny fond - gĺantové zdroje

7 343

2.9.2021 9'l.l.2 _ originálne kompetencie na úseku školstva
školskéjedálne pri základných školách

-3 042

9'l'2'l - Rekonštrukcie základných škôl _ Z5 s MS J' Bottu
27 - novostavba jedálne a učebni _ ĺealizácia

3 042

9'3 _ bežné výdavky - REFEE - dánsky Projekt na ZŠ s MS
Kornela MahÍa l l, Tmava - vlastné zdroje

-1 240

9.3' . kapitálové výdavky - REFEE _ dánsky projekt na ZŠ s
MŠ Kornela Mahra l l, Tmava - vlastné zdio]e 

' I 240

9'3 - bežné výdavky - REFEE _ dánsky projekt na ZŠ s MŠ
Kornela Mahĺa l l, Tmava - grantové zdrcje

-6 200

9'3 - kapitálové ujdavky _ REFEE - dánsky projekt na ZŠ s
MS Komela Mahra I l, TÍĺavá - grantové zdrojé

6 200

2.9.2021 vÍ - TRÁNSFERY, GR^NTY A PNSPEVKY . bežné
pĺj my
Mahra

- REFEE - dánsky prcjekt na ZŠ s MŠ Komela
I l. Tmava

-6 200

vI _ TP.ANSFERY' GRÁNTY A PRIsPEVKY - kapilálové
pÍijmy - REFEE - dánsky projekt na ZŠ s MŠ Kornela
Mahĺa l l, Tmava

6 200

2.9.202t 9'l'|'2 _ originálne kompet€ncie na úseku školsea
školské jedálne pri základných školách

t0 000

9'l'l'2 _ origiĺá|ne
podpora ink|uzívneho

kompetencie
vzdelávania -

na úseku školstva
KPSS

t0 000

3.9.202t 3'l - Zber' prepÍava a zneškodňovanie komunálneho
odpadu - zber z domácnosti a firiem

-6 000

3'l - zbeÍ, pÍeprava a zneškodňovanie komunálneho
odpadu _ divoké skládky

6 000

6.9.2021 l 'l ' l -4 _ DopÍavné značenie - údržba a oprava vodorovného
a ľislého dopÍavného značenia

-10 000
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l.l'l'3 - Križovatky - údržba cestnej svetelnej signalizácie
križovatiek

l0 000

6.9.2021 l' l' l'4 - Dopravné značenie - údržba a oprava vodorovného
a zvislého dopravného značenia

I 700

l2.l-l'I - Propa8ácia mesta 8 marketin8 - pĺopagôcia a
infomačné kampane _ umenie a infomácie vo verejnom
Driestore

I 700

6.9.2021 VII - TRANSFERY NA PRENESENY VYKON STATNEJ
sPRÁvY - bežné prĺjmy _ ško|y

I 109

9. l ' l.3 . Prenesený uikon štátnej správy na úseku ško|swa -
školy

8 309

1.9.2021 9.l.l'2 _ oÍigináln€ kompetencie na úseku školstva
školské jedálne pri ákladných školách

-10
000

l0.l'l.l - Te|ovýchova ašport - šponové ateloýýchovné
.akcie

l0 000

7.9.202t l9. l " odstupné -9 500

l9.l _ ostatné zabezpečenio - ostatné abezpečenie -
poplatky

9 500

7.9.2021 VII. TRANSFERY NA PRENESENY VYKON STATNEJ
SPRAVY _ bežné pĺijmy - matrika

29 2't8

2l ' l - ľidavky n8 pren€sený yýkon štátnej spÍávy - matrika 29 218

I 9 2021 vrl - TRÁNSFERY NA PRENESENY VYKoN STATNEJ
sPIúvY - bežné prĺimy . školy

29 3t5

9' l ' l '3 - PÍenesený výkon štátnej spĺávy na úseku školswa -
školy

293t5

9.9.2021 9.l.l'2 - oÍigináln€ kompetencie na úseku školsNa -
školské jedálne pri ákladných školách

-20 000

9.l.l.2 _ oÍiginólne kompetencie na úseku školstva -
ostatné výdavky škôl a školshých zaĺiadeni

20 000

10.9.2021 V . WASTNE
oRcANIzÁcIĺ - školy

PRIJMY RozPoČTovYcH t4 376

9' l. l '5 - výdavky z vlastných prijmov škôl 14 3',16

13.9.2021 vÍ - TRANSFERY' GMNTY A PNSPEVKY - bežné
prijmy - Náĺodný projekt ''Pomáhajúce profesie v edukácii
deti a Žiakov II'' - MŠ Limbová, ZŠ s MŠ Gorkého 2l,
Tmava - Euróoskv sociálnv fond

5 19l

9.] _ bežné výdavky - Närodný PÍojekt ''Pomáhajúce
profesie v edukácii deti 8 žiakov IÍ'' - MŠ Limbová, zŠ s
MŠ coÍkého 2l, Trnava _ Európsky sociálny fond _

srantové zdÍoie

5 39t

t6.9.ZO2t vĺ - TRÁNSFERY' GRÁNTY A PRISPEVKY _ bežné
pĺíjmy - Nórodný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii
deti a žiBkov I'' zs s Ms Gorkého 2l, Tm6va _ Európsky
sociálnv fond

6155

9.3 - bežné výdavky - Národný pÍojekt ''Pomáhajúce
profesie v edukácii delĺ a žiakov l" zŠ s MŠ GoÍkého 2l,
Tmsva _ Európslq sociálny fond - grantové zdroje

6 155

t6.9.2021 9.l.l.2 - originálne kompetencie na úseku školstva _
školské jgdálne pri základných školách

t0000

9.t.t.z - originálne
inkluzivncho

kompetencie na úseku školstva
vzdelávania - KPsspodpoĺa

r0 000

t't.9.2021 9'l.l'2 - originálne kompetencie na úseku školstva -
školské jedálne pri zíkladných školách

-918

9.l.2.2 - Budovy škôl a školshých zariadení
vančurova 38 - infomačná tabul'a

ZSsMS 9t8

17.9.202t VII - TRANSFERY NA PRENESENY VYKON STATNEJ
sPRÁvY _ bežné príjmy - školy

450

9.l.l.3 . PÍenesený výkon štáĺnej spÍávy na úseku školswa
školy

450

t7.9.2021 vl - TRÁNSFERY. GMNTY A PNSPEVKY . bežné
prijmy _ chÍánená dielňa _ prispevok z ÚPsvaR

6 959

19.l - Chĺrámená dielňa _ prispevok z úradu práce,
sociálnych veci a rodiny

6 959

23.9.2021 VI - TMNSFERY. GMNTY A PRISPEVKY - bežné
prijmy - Národný projekt ''Ponáhajúce profesie v edukácii
deti a žiakov Il'' ZŠ s MŠ VančuÍova 38, Trnava _ Európsky
sociálnv fond. Európskv sociálnv fond

7 152

9'] . bežn€ výdavky - Národný pÍoj€kt ''Pomáhajúce
profesie v edukácii deli a žiakov Il'' zŠ s MŠ vančurova
]8' Tmava - EuÍópsky sociálny fond - gantové zdroje

1 152

23.9.202r, 9'l'l'2 _ origináln€ kompetencie na úseku školstva
školské jedálne pri ákladných školách

-4 6't0

I'l.2'4 - Paĺkoviská . parkovisko okružná ulica 7-9 a 4 610

23 9.2021 vI - TRÁNSFERY' GRANTY A PNSPEVKY - bežné
prijmy - testovanie ''Zachráňme spolu životy a COMD
ATJTOMAT" - MV SR

25 318

14-l - správa infomačných a komunikačných technológii _

sPÍáva infomačných a komunikačných t€chno|ógií (lKT) _

testovanie ''Zachráňme spolu životy a CoVID
AtlŤoMAT" - MV sR

2s 092

16.l.ó - výdavky súvisiace s koronavírusom - dohody
zdravotníkov - výdavky súvisiôce s koronavirusom -
dohody zdr8votnikov . t€'tovanie "zachÍáňme spolu životy
a COVID AUTOMAT" - MV SR

186

l6'l.5 _ Prispevok na úhradu nákladov súvisiacioh s
dobĺovol'níckou činnosťou - prĺsi'evok na úhÍadu nákladov
súvisiacich s dobrovoľnickou činnosťou _ testovanie
"Zachĺáňme soolu živofu a coVID AlIToMAT" " MV sR

t00

24.9.ZOZ I l2-2.1 - ooeneni8 mesta I 889
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l2.2.l _ spoločenské obrady I 889

29.9.2021 vl - TRÁNSFERY' GRANTY A pnĺspevxv _ Ĺeĺrc
prijmy - testovanie ''Zachráňme spolu životy a covtD
AUTOMAT" - MV SR

't1

5 z testovilia -
''Zachráňme životy a CoVID AUTOMAT" - Mv sR

7t

VII .TMNSFERYNA
sPRÁvY - bežné pr1my

't3 24'7

9' l ' l '] - Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva
školy

l3 247

29.9.2021 l 6. l '4 - zamestnanci úradu - platy zamestnancov MsU -2 650

l6'l'4 . Zamestnanci úradu
ŽiYotného jubilea

odmeny pri dosiahnuti 2 650

t.t0.2021 2' l. l.2 - Tvorba zelene _ Výsadba stíomov t2 600

2'l.l'2 - Tvorba zelene - rýsadba ostatnej zelene a
kvetinových záhonov

l2 600

L 10.202 I preprava a zneškodňovanie
_ zber z domácnosti a fiÍiem

-t 580

| - polopodzemné kontajnery a

Pracc
I 580

l. t0.202t 9'l'l'2 . originálne kompetencie na úseku školstva
neštátne školy a školské zaĺiadenia

-96 010

9.1. t.2
ostatné

- originálne kompetencie na úseku školstva _

výdavky škôl a školsých zariadeni
96 010

4 to 202'l VI _ TRANSFERY' GRANTY A PRlsPEvKY - bežné
prijmy _ Národný projek_t ''Pomáhajúce profesie v edukácii
detĺ a žiakov tt'' ZS s MS A' Kubinu ]4, Tmava. Európsky
sociálny fond

3 259

9'3 - bežne ýdavky _ Národný projekt ''Pomáhajúce
profesie v edukácii deti a žiakov lt'' ZŠ s MŠ A' Kubinu ]4.
Tmava _ Európsky sociálny ťond _ gÍantové zdroje

t 259

bežné
prijmy - Národný projekt
deti ô Žiakov ll'' zŠ s MŠ

"Pomáhajúce profesie v edukácii
Nám. sUT l5' Tmava _ Európsky

7 EOZ

9.3
profesie v
I 5. Tmava

deti a žiakov lľ'
Euĺópsky sociálny fond gÍantovézdĺoj e

7 802

VI - TR^NSFERY' GRANTY A PNSPEVKY - bežné
prijmy _ Národný projekt ''Pomáhajúce profesie v edukácii
deli a žiakov ll'' ZS s MS K. Mahra l I, Tmava - Európsky
sociálnv fond

1 4't5

9.3 - bežné výdavky - Národný projekt "Pomáhajúce
profesie v edukácii deti a žiakov Il'' ZŠ s MŠ K' MahÍa l l,
Trnava _ Európsky sociálny fond _ grantové zdÍoje

't 415

VI _ TRANSFERY' GRANTY A PRISPEVKY _ bežné
prijmy _ Národný projekt ''Pomáhajúce profesie v edukácii
deti a žiskov tI" ZS s MS vančuÍova 38, Tmava - Európsky
sociálny fond - Európsky sociálny fond

6 798

9'3 - bežné výdavky _ Národný pĺojekt ''Pomáhajúce
profesie v edukácii deti a žiakov lI'' zŠ s MŠ vančurova
38, Tmava _ EuÍópsky sociálny fond - grantové zdrcje

6 798

't.t0 2021 3'1 - zbeĺ, prepÍava a zneškodňovanie komunálneho
odpadu - odvoz velkokapacitných kontajnerov

-2 000

7. l' I - likvidácia uhynuých äieral 2 000

L 1 0.2021 vĺl - TMNSFERY NA PRENESENÝ vYKoN ŠTÁTNE]
SPRÁVY _ bežné prijmy - školský úrad

40

9' l. l.3 _ Prenesený výko! štátnej spráry na úseku školstva _

školský úrad
40

8.10.2021 l7'l'l'l . UdÍžba a opravy - údržba a opravy budov -3 500

I 7. l. l.] _ Materiál a dodávky - všeobecný nateriál 3 500

IL10.2021 vl _ TRÁNSFERY, oMNTY A PRISPEVKY _ bežné
prijmy - Národný projekt ''Pomáhajúce proíesie v edukácii
deti a žiakov t'' ZŠ s MŠ Gorkého 2l. Tmava - EuÍópsky
sociálnv fond

6 491

9'] - bežné sýdavky _ Národný projekt ''Pomáhajúce
profesie v edukácii deti a žiakov l'' ZŠ s MŠ corkého 2l.
Tmava _ Európsky sociálny fond - grantové zdĺoje

6 493

I t. t0.202t 19'l _ ostatné zabezpečenie _ technické zabezpečenie -
údÍžba interiérového vybavenia, telekomunikačnej a
monitorovacej techniky, prevádzkorých a špeciálnych
stroiov' pÍacovných odevov

I 000

l9-l - ostatné zabezpečenie - technické zabezpečenie
špeciá{ne stroje, pristroje, technika

-3 000

19'l _ ostatné abezpečenie - technické zabezpečenie
reprezentačné 9ýdavky

4 000

l9'l - ostatné zabezPečenie _ ostatné zabozpečeni€ _

pĺenájom telovýchovoých a športoých zariadenĺ

_óUU

l9.l
služby

zabezpečenie E00

l9'l _ ostatné zabezpečenie
interiéÍové vybav€nie

technické zabezpečenie - -t 000

t9. ýzbĺqĺý -t 000

l9'l - ostatné zabezpečenie - ostatné zabezpečenie -
náhrady

2 000
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12.10.202t l0'l'l.l - Telovýchova ašpon - Mestský pro8Íam Íozvoja
tclovýchovy

-tt 264

l 0'2, l.3 - príspevok pre správu majetku mesta Trnava, p'o' t\ 264

lo.l'2.l - Mestský pÍogĺam rozvoja telovýchory
(zakúpenie meracich prlstrcjov)

-ll 488

l0'2'2.3 _ prĺspevok pÍe spÍáVu majetku mesta Tmava, p.o. l3 488

13.t0.2021 vl - TMNSFERY' GMNTY A PRISPEVKY - beŽné
prĺjmy - Národný projekt ''Ponáh8júce pĺofesie v edukácii
delí a žiakov Iĺ'' _ MŠ Limbová, zŠ s MŠ oorkého 2l'
Tmava - Euĺóoskv sociálnY fond

5 390

9.3 - bežné výdavky - Národný proj€kt "Pomáhajúce
pĺofesie v edukácii deti a žiakov II" - MŠ Limbová, zŠ s
MŠ Gorkého 2l, Tmava _ Európsky sociálny fond -
pran|ové zdÍoie

5 390

r 3.10.2021 l 7. l. l '3 - Materiál 8 dodávky - kancelársky materiál -2 000

l7.l.l'3 - Materiál adodávky - hygienické a čistiace
prostriedkv

-818

|7.2.2 - TÍhov^ ] - budova MsU - vstavané sknne na

chodbách

2 818

I 5.10.2021 l.l.l'4 . DopÍavné značenie - údržb8 a oprava vodorovného
a aislého dopravného značenia

-6 300

l ' l. l.3 - Križovatky - údržba cestnej svetelnej signaliácie
kĺiŽovatiek

6 300

15.10.202t VII - TRANSFERY NA PRENESENY VYKON STATNEJ
sPúvY _ bežné prijmy - školy

3 075

9. l.l.] - Prenesený ýýkon štátnej spÍávy na úseku školsrva -
školy

3 075

15.t0.2021 17.2.2 -TÍhqá3 _ budova MsU - rekonštrukcia prizemia
realizačná proiehová dokumentácia

400

5'2. l _ verejné osvetlenie FaráÍske 400

t8. t0.202t 9.l.l'2. oňginálne kompetencie na úseku školstva
materské školy a školskéjedálne pri materských školách

-3 708

9.l.2'2 _ Budovy škôl a školských zariadeni - Ms V jame
27' Trnava " nákup sporáka (STEFE TÍnava, g'r'o.)

3 708

19.10.202t WASTNE PRIJMY ROZPOCTOVYCH
oRGANIZÁcli _ školy

t8 403

9. l. ].5 - výdavky z vlastných prijmov škôl l8 403

20 10.2021 |7 '2.2 - Tĺhová 3 - budova MsU - rekonštrukcia pťĺzemia
Í€alizačná prcjektová dokumentácia

I 000

ll'2'2'l _ Akcie realizované Mestským úĺadom -
prez€ntácie archeologickej lokality Kamer za Buil
Miklllá{a

projekt
ikou sv.

I 000

zt.t0.zozt VII . TR.ANSFERY NA PRENESENY VYKON SI'AI-NEJ
sPRÁvY - bežné prĺjmy - školy

-t 000

9'l. l.3 - Prenes€ný yikon štátn€j správy na úseku školswa
ško|y

I 000

25.10.2021 II - vYNosY z MAJETKU MESTA - 4. ostatné prijmy
poistné plnenie

\ 9t2

l5'l'l'2 - výdavky pĺe STEFE Tmava, s.r'o. na spĺávu
maierku - oprarry a údÍžba maietku - hydÍofoĺové stanice

I 9t2

25.lD.zozt E'2.z.2 - zanaden e pre senioÍov v 'ľrnavc - výdavky zo
zdroiov mesta. nákup úžitkového vozidla

-2 233

E,2'z.2 - Zanadenie pre soniorov v Tmave - výdavky zo
zdroiov mesta - rekonštrukcia izieb a kúpel'ni

2 233

8'].l.ó - Progr8m aKivneho stamutia - PHsR' KPss -
Vel'trh pre senioĺov

-4 000

E.]. l' l - spneYodca sociálnymi sluŽbami v meste Tľnava 4 000

vt _ TRANSFERY' GR{NTY A PRISPEVKY - bežné
prijmy - Prispevky na financovanie sociálnych služieb v
zariadeniach zriadených obcou - MPsvaR sR - Nocľahár€ň
na Cobursovei ĺlici

il 694

E'2'l.l - Prispevok pre stÍedisko soc!álnel staÍosÍlivostl _
prispevky z MPSVaR SR na Íinancovanie sociálnych
služieb v ariadeniach zriadených obcou - Nocl'aháreň na
CoburEovei ulici

il 694

8.2.l.2 - zaÍiadenie pĺe senioĺov _ výdavky zo zdrojov
mesta na činnosť ariadenia _ na činnosť zariadenia

-t 00 000

2s.t0.2021 vII _ TRÁNSFERY NA PRENESENY vYKoN STATNEJ
SPRÁVY - bežné prijmy - školy

-3'1 t'19

9.1.1.3
školy

Prenesený Úkon štátnej správy na úseku školswa - -11 119

26.IO.Z0Zt l2'l.l'l . PropaBácia mesta a maľketing - propagácia
pĺostrednictvom printoWch médií - propasačné mate'iály

-t 000

l2'l.l.l . PÍopagácia mesta a marketing - pÍop8gácia
pÍostÍedníctvom printových medii - Novinky z radnice

-l 400

l2'l.l.l _ Propagácia mesta a maÍketing _ propagácia a
informačné kampane - umenie a informácie vo verejnom
priestore

-500

l2.l'l'l _ PÍopagáoia mesta a marketing - propagácia a
informačné kampane - podujatie firemného dobrovol'nícrva
'NAšE MEsTo' - PHsR - vlaslne zdÍoje

-l 100

l2' l'l'6 - Tmavský včelársky festival -400

l 2'3. l _ Perticipativny Íozpoóet - oľganizačné zabezpečenie -l 000

l2.l'l.l _ Pĺopagácia mesta a maÍketing - propagácia
píostÍednictvom elektronických médií a audiotechniky -
elektronicke a extemé médiá

I 400
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12.2.1 - obrady 4 000

28.10.2021
spnÁvY - beznĺ 6',t50

l.l'3_Pľenesený spravy na
6 750

28.10.2021 9.Lt.2 - na školswa _

školské jedálne pri základných školách
prevádzkovými a osobnými ýdavkami)

(presun medzi
n€ovDlvvňuie

'2 - origináIne na úseku
školskéjedálne školách

-16 000

Ll.2 na
školské základných školách

ll 000

9_1.t.2 kompet€ncie na
MS

školswa
mateÍské školy v

5 000

2.11.2021 Projektová
kvadrantu mesta

I 000

koridor ektová dokumentácia
i 000

2.11.202t 1.2 ne
mateÍské vZŠs

-3 378

9.1.2.2 s
Námestie sUT - signaIiačné MŠ Muĺgašova

3 378

2.11.2021 l - ostatné -l 920

19. I

materiál
-t 400

všeobecný materiál
3 320

L l t.2021 TMNSFER
prijmy - NáÍodný projekt',Pomáhajúce pÍofesie
deti a žiakov ll'' ZŠ s MŠ Nam' sui ls' Tmava

v edukácii
_ Euĺópsky

1 6t7

9.3
pĺofesie v deti a žiakov s Nám' SUT
l 5, Trnava _ Európsky sociálny fond - grantové zdroje

7 6t7

TRANSFERY
prijmy - Národný prcjekt
deti a žiakov ÍI'' zŠ s MŠ

"Ponáhajúce pĺofesie v edukácii
Tmava _ EurópskyK, Mahra

6 989

9'] _ beŽné Národný pro.jekt

žiakov ll'' ZŠ s MŠprofesie v detĺ K, Mahra
Trnava _ Európsky sociálny fond _ grantové zdĺoje

ó 989

17.2.2
rÚlizačná ektová dokumentácia

.154

ihriska s
trávou v Trnave - SFZ - vlastné zdroje

354

4.|.2021 l - ostatné technické
kany,

t00

19. I

vrátenie z minulých rokov
r00

5. I 1.2021 DANE my - podiel na
vjnose dane z osôb

ll5 921

3.1 - Vybudovanie
zdĺoječ'2vmesteTmava ll5 921

vl
č. 2 v meste

2 515 203

č. 2 v meste e
2 575 203

s.tt 2021
sPRÁvY - bežné 56 189

školy
výkon správy na úseku

5ó l89

na
Kalokagatia, slr€lecká l,
pĺevádzkovými a osobnými

Tmava (presun medzi
výdavkami) _ neovolwňuie

l. t.l.3 opaave vozovky na
križovatkách

-20 000

l.l a údržba - opÍava
dilatácií na lávke

10 9'14

a opÍavy
komunikácii a plôch

30 974

8.1 1.202 r TNEJ
sPRÁVY - bežné sýchova a vzdelávanie detĺ MŠ

85 945

l.l štátnej spÍávy na
z dotácie na a vzdelávanie 85 945

9.il
príjmy - Národný projeh
deti a žiakov ĺI" ZŠ s MŠ

- bežné
''Pomáhajúce profesie v edukácii
A' Kubinu 34, Tmava _ Euĺópsky

5 855

9.1 ''Pomáh8júce
profesie deti žiakov s Kubinu 34,
Tmava Euĺópsky sociálny fond grantové zdtoje

5 855

VI
pÍĺmy . Národný projekt
detĺ a žiakov lt'' ZŠ s MŠ

''Pomáhajúce profesie v edukácii
Vančuĺova 38. Trnava - Európsky

fond
9.3 uýdavky
pťofesi edukácii detí žiakov Il' MŠVančurova
38, Trnava Európsky sociálny fond grantové zdrcje

6 945

6945
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t0.t 1.2021 ]'l'l.] - Projektová dokumentácia
severozápadného kvadrantu mesta

dopravná štúdia t7 500

l.3 - Bežné výdavky . Inteligentné riadenia dopravy _ smart
Tmava _ vlastné zdĺoje

r7 500

t0.il 202t vI - TRANSFERY' GMNTY A PRISPE\4(Y _ beŽné
prijmy - Národný projekt ''Pomáhajúce pÍofesie v edukácii
deti a žiakov I'' zŠ s MŠ ooÍkého 2l, TÍnava - Európsky
sociálny fond

4 439

9'] _ beŽné výdavky - NáÍodný Projekt "Pomáha'iúce
profesie v edukácii detí a žiakov l" zŠ s MŠ Gorkého 2l,
Tmava _ Európsky sociálny ťond - gÍantové zdrcje

4 439

t0. I t.2021 VII - TMNSFERY NA PRENESE}.TY VYKON STATNEJ
sPRÁvY - bežné priimy - školy

91 530

9' l ' l.3 - Pĺeneseĺý yýkon štátnej správy na úseku školstva
školy

9l 510

t 0. il.202 1 vI _ TRÁNSFERY' oRANTY A PRlsPEvKY - bežné
prijmy - testovanie ''Zachľáňme spolu živoľy a covÍD
AUTOMAT'- MV SR

l6 614

l7'l'l'] -. Materiál adodávky _ zariadenia a prístroje,
tclekomunikačná t€chnika - testovanie "Zachĺáňme spolu
Životy a CoVlD AUToMAT" _ Mv sR

t5 284

l7.l.l.3 _ Maleriál adodávky - všeobecný matoriál _

testovanie ''zach[áňme spolu životy a CoVÍD
AUTOMAT". MV SR

230

11.l.|'4 - Služby - všeobecné
''Zachráňme spolu životy a covlD

služby
AUTOMA

- testovanie
T"-MVSR

I t00

I l. I t.202 I l.l'l'4 _ Dopravné značenie _ rozširovanie Íegulácie
parkovania _ značenie a úpravy

-5 500

l'l.l.5 _ Parkovacia sluŽbs - programoYanie parkovacej
aplikácie

5 500

I r.l r.2021 VIt. TRANSFERY NA PRENESENY VYKON STATNEJ
sPRÁvY _ bežné pŕĺmy - školy

13 200

9.1.1.3
školy

Prenesený výkon šiátnej správy na úseku školstva l] 200

12.1t.202t l7.2.l - TÍhová 3
budovy

budova MsU _ úprava konštrukcic _) 110

I7'l.2 - podlahoý umývaci stroj 2 2',t9

l5.l t.2021 8'2.l'2 - Zariadenie pre senioĺov - výdavky z vlastných
pľijmov

-3 382

E'2.2.2 - ZaÍiadeile pÍe seniorov v Tmave - výdavky z
vlastných pÍíjmov _ sprchovacia hygienická stolička

I 382

16.u.202t vt - TRANSFERY' GMNTY A PNSPEVKY - bežné
prijmy - Národný pľojekt ''Pomähajúce profesie v edukácii
detĺ a Žiakov lt'' - MŠ Limbová, zŠ s MŠ corkého 2l,
Trnava _ Euróoskv sociálnv fond

4 822

9'3 - beŽne Yýdavky - Národný Projekl ''Pomáhajúce
profesie v edukácii detí a žiakov lI'' - MŠ Limbová, zŠ s
MS Gorkého 2l, Tmava - Európsky sociálny fond .
eŕantové zdľoie

4 EZZ

16.1.2021 l6' l.4 . Zamestnanci úÍadu - cestovné I 000

l 6-l '] - Poslanci - cestovné I 000

19 tl 202t Vrl - TMNSFERY NA PRENESENÝ vYKoN ŠTATNEJ
SPRAVY - bežné príjmy - školy

30 000

9' l ' l.3 _ Prenesený výkon štátnej správy n8 úscku školstva -
školy

30 000

19.t1.2021 l l'2.l.2 - prispevok pÍe zaži v Tmave - Mestské kulhrme
stredisko

12950

l l '2'2.2 - prĺspevok pre zaži v Trn8ve - Mestské kultúme
stredisko

t2950

22.n.2021 2'].2 - paspoÍt novovysadených stromov l0 000

2. l ' l.2 _ Tvoĺba zelene _ výsadba stromov l0 000

22.1t.zo2t 2.2.2.4 - zeleň športovo-rekreačných plôch - úprava
povodia Tmávlry - hete - projektová dokumentácia

I 350

2.2.2'5 -Krajina -Kĺavský pasienok _ Tmava sever I 150

22.1l.20zl 8.2.l.l - Píispevok pÍe stÍedisko sociálnej starostlivosti -
pÍispevok na opatÍovateľskú službu

-20 000

8'2.2' l - Prispevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti 20 000

22.11.2021 l5.l. r.2 Výdavky
deÍatizácia

pre STEFE Tmava' s.r'o' na správu
pňestoĺovmajetku

-2 000

l5'l.l'2 _ výdavky pre STEFE Trnava, s.r'o' na spráw
majetku _ opravy a údÍžba m8j€tku - požiama ochĺana v
nebvtových DriestoÍoch

2 000

23.t t.zozt l7.2.l - TÍhová 3 . budova MsU - úpÍava konštrukcie
budovy

-750

l7'l.l-3 _ Materiá| adodávky _ zaÍiadenia a pístroje'
telekomunikačná technika

'150

24 11.2021 vII - TRANSFERY NA PRENESENY vYKoN STATNÉJ
SPRÁVY - bežné prĺmy - školy

730

9. t .1.3

školy
Prenesený yýkon štátn€j správy na úseku školswa 710

24.11.2021 V - WASTNE
oRoANrzÁcli _ školy

PRIJMY RozPoČTovÝcH 951

9. l ' l.5 - Výdavky z vlastných prĺjmov škôl 951
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25.|,.2021 bežné
Tmave projekt

pľe
amestnancov
vybÍaných SPODaSK za obdobie druhej vlny

]8 50ó

pre senroroY -
mimoĺiadnej finančnej podpory

služieb a
pre 4mestnancov

sociá|nych

38 506

8'2.1.2 - Zaĺ
mesta na činnost' na

-18 506

25.tr.2021 NA TNEJ
spnÁw - bezné

l4l 510

9' l. l '3 - Prenesený výkon na školstva _ l4l 5 l0

25.tl.20zl vI - TRÁNSFERY, GRANTY A PRĺSPEVKY - bežné
príjmy - Sprostredkovatel'ský oĺgán pre IRoP

t6 828

zdroje
oĺgan pÍe r6828

26.1I.ZOZ]. vĺ _ TMNSFERY
prijmy - Náĺodný pĺojekt
deti a žiakov I'' ZS s MS

"Pomáhajúce proľesie v edukácii
Gorkého 2l, Trnava - Euĺópsky

I 080

profesie edukácii detĺ
- Náĺodný projekt
a žiakov l" ZŠ s MŠGorkého

Tmava - EuÍópsky sociálny fond . grantové zdroje

I 080

ORGANIZACII
9.1. t .5 z mov )) 1rd

26.11.2021 vl - TRÁNSFERY' GRÁNTY A PNSPE\IKY . bežné
prijmy - testovanio "Zachĺáňme spolu životy a covĺD
AUToMAT" - MV SR a kompenácia nájomného z MH
SR - Covid19

3 500

l3.l - Civilná ochra[a - kaÍanténne zaĺiadenie _ testovanie
''Zachráňme spolu životy a covlD AUToMAT" - Mv sR
a koňpenzácia nájomného z MH sR - covidl9

2 000

8.3.l.7 _ ProgÍamy roaoja služieb pre l'udĺ bez domova
(bývanie,zdravie,pĺáca) _ stratégia pĺe l'udi bez domova _

testovanie "Zachráňmc spolu životy s coVID
AUTOMAT'- Mv sR 8 kompenzácia nájomného z MH
SR - Covidl9

I 500

29.1t.20zl Vtĺ _ TRANSFERY NA PREI'JESENÝ VÝxoN ŠTÁTNEJ
SPIúVY _ bežné píjmy - školy

5 298

9'l. l '] - Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva
ško|y

5 298

29.11.2021 Vl - TRANSFERY' GMNTY A PRISPEVKY _ bežné
prijmy _ testovanie "Zachráňme spolu životy a covlD
AUToMAT" _ MV SR a kompenácia nájomného z MH
SR - Covidl9

I 000

l9. l _ Výdavky súvisiace s pandémiou koĺonavirusu SARS-
CoV-2 (spôsobujúci choĺobu covid-l9) - testovanie
"Zachĺáňmc spolu životy a covtD AUToMAT" _ MV sR
a kompenácia náiomného z MH SR - Covidl9

I 000

30. I l.2021 lII _ PoDlELovE DANE _ bežné pľijmy - podie| na
výnose dane z pÍíjmov fyzických osôb

I 58 800

l -2. l _ úh'ada služieb vo verejnom záujme
I 58 800

30.11.2021 l6. l '4 . zamestnanci úradu - odchodné -19 500

l6' l.4 - Zamestnanci úradu _ platy zamestnancov MsU r0 000

l6'I '4 - zmestnanci úradu - poislné 9 500

l6'l'l - statutámi ástupcovia mesta _ školenia -2 900

ló.l'l - statutárni zásfupcovia mesta - cestovné -3 700

l6.l.r - mesta štafutárnych
mesta

6 600

l6.l.l - stafutámi zásfupcovia
dôchodkové sporenie

mesta - dop|nkové I 200

16' l.2 - Utvar hlavného kontÍolóra _ platy úNaru hlavného
kontrolóra

-l 100

ló'l'l - statutámi ásfupcovia mesta - poistné štatuĺárnych
zásfupcov mesta

4 100

l6.l'4. Zamestnmci úĺadu _ prĺspevok na ĺekreáciu
amcstnanca

-10 200

16.l'4 - zamestnanci úĺadu - práce vykonávané na dohody
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru víátane
poistneho

l0 200

t.12.ZOzt l'l.l'2 - opÍava a údržba miestnych komunikácii - opravy
chodnikov

-54 000

l.l.l'2 - oprava a údÉba mi9stnych komunikácii _ opravy
miestnych komunikáciĺ a parkovacich plôch

25 000

l. t. na l3 000

I.l.2'ĺ - Miestne komunikácie - rekonštrukcia miestnych
komunikácii a chodnikov - realizácia

r6000

t, 12.202t, zelene - qisadba stromov2.1 -58 293

DANE
osôb

na z 63 270
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2.2.2.5 - Krajina - prvky USES v krajine 58 293 7 900

2'6 - PRoJEKTY - Kapitálove ľýdavky - Revitalizácia
dolného povodia a hydrického biokoridoľu Pamá _

Vybudovanie multifunkčnej zóny Tĺnava - Medziháj _

vlastné zdroie

55 3i0

t.12.202t VII - TRANSIERY NA PRENESENY VYKON STATNEJ
sľnÁw - beznĺ pĺjmy - ško|y

t0 450

9.l.l.3 _ Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstv8
školy

l0 450

r'tz.zo2t l2.2' I - sPoločenské obrady -140

16.l.3 - Poslanci - odmeny anáhrady platov poslancov
odmeny výborov mestských častĺ

t40

l.1z.zo21 l2.]'2 _ Panicipalivny rozpočet 6 960

2.12.2021 VII . TMNSFERY NA PRENESENY VYKON STATNEJ
spnÁvy - uežné pĺjmy _ školy

lZO

9. l. l.3 - PÍenesený výkon štátnej spráÝy na úseku školstva
školy

-t20

3 12 ZO2l 9.l.l.2 - originálne kompetencie na úseku školstva
materské školy v ZŠ s MŠ

-11 721

9'l.l.2 - originálne kompetencie na úseku školstva
školské kluby pri ákladných školách

9 579

9'l.l'2 - oÍiginálne kompetencie na úseku školstva
školskéjedálne pri základných školách

I 148

V . WASTNE
oRcANlzÁcli _ školy

PRIJMY ROZPOCTOVYCH -56 878

9'l' l'5 _ Výdavky z vlastných prijmov škôl .56 878

3.tz zozl 9.l'I'2 - oŕiginálne kompelencie n8 úseku lkolstva -
materské školy v ZŠ s MŠ (presun medzi pĺevádzkoými a
osobnými uýdavkami) - neovDlwňuie ŕozoočet mestĺ

9.l'l'2 _ originálne kompetencie na úseku školstva _

školské j€dálne pľi základných školách (presun medzi
pĺevádzkoými a osobnými výdavkami) _ 19s!p!Ľčgj3
rozoočeÍ mďtn

WASTNE PRIJMY ROZPOCTOVYCH
oRGAMzÁclĺ _ ško|y

-28 1s'1

9' l. l.5 - Výd8vky z vlastných prijmov škôl -zE 757

3.12.2021 9'l'l.2 _ originäIne kompetencie na úseku školstva
mateÍské školy v zŠ s MŠ

-t l 900

9'l.l.2 - oĺigiĺálne kompetcncie na úseku školstva
školské iedálne pri zák|adných školách

I 700

9.l'l.2 - oňgináIne kompetencie na úseku školstva
školské kluby pri základných školách

ll 600

V . WASTNE
oRGANIzÁclÍ _ školy

PNJMY ROZPOCTOVYCH 45 222

9' l'l.5 _ Výdavky z vlastných pÍijmov škôl 45 222

3.t2.2021 9' l ' l.2 - originálne kompetencie na úseku školstva . CVČ -
Kalokagatia, stÍ€|ecká l, Tmava (Presun medzi
prevádzkovými a osobnými ýdavkami) _ neovolwňuie
rozDočet mestĺ

3.tz.zozt 9.i'l.2 _ onginálne kompetencie na úseku školslva -

školské jedálne pri základných školách (presun medzi
prevádzkovými a osobnými výdavkami) - neovolwňuie
rozDočet mestr
9.l.l'2 _ originálne kompetencie na úscku školstva -
materské školy v ZŠ s MŠ (presun medzi prevádzkovými a
osobnými výdavkami) - neovDlwňuie rozDoč€t mest{

9.l'l.2 - originá|ne kompetencie na úseku školstva
školskéjedálne pĺi základných ško|äch

-6 409

9'l.l'2 - oĺiginálne kompetencie na úseku školswa
materske školy v ZŠ s MŠ

.4 400

9'l.l'2 _ oÍiginálne komPetencie na úseku školsila
školské kluby pri zák|adných školách

t0 809

V . WASTNE
oRGAMzÁcIÍ. ško|y

PNJMY ROZPOCTOVYCH -36 706

9' l. l.5 - výdavky z vlastných prĺjmov škôl .]ó 70ó

3 t2.2021 9'l'l'2 - originálne kompetenaie na úseku ško|sNa -

mateÍské školy v ZŠ s MŠ (presun medzi prevádzkovými a
osobnými výdavkami) - neovolwňuie rozDočet mesta

9'l'l'2 - oíiginálne kompet€ncie na úseku ško|stva -
školské jedálne pri základných školách (Presun medzi
prevádzkovými a osobnými výdavkami) _ neovĺlwňuie
rozDočet mesta
9.l'l'2 _ originálne kompetencie na úseku školswa -
školské k|uby pri ákiadných školáoh (pr€sun medzi
prevádzkoými a osobnými výdavkami) _ neovolwňuie
ÍozDočet m6ta
V . WASTNE
oRGAMzÁctÍ - školy

PRIJMY ROZPOCTOVYCH 192

9.l'l'5 - Výdavky zvlastných prijmov škôl -192

3.t2.2021 !'1 - TRÁNSFERY' GRANTY A PRISPEVKY _ bežné
prijmy - testovanie "zachráňme spolu životy a covĺD
AUTOMAT" - MV SR a kompenzácia nájomného z MH
SR - Covidl9

I 000
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l9' I - Výdavky súvisiace s pmdémiou koronavirusu SARŠ-
cov-2 (sPôsobujúci chorobu covid.l9) . testovanis
"Zachráňme spolu životy a covlD AUToMAT' - t!{V sR
a kompenzácia náionného z MH sR - covidl9

I 000

6.t2.202t 2.1 stromov -30 000

asanaqe a stavy 20 000

2. l . l ' l - spÍáva zelene - základná udržba zelene i0000

5' l' l _ údržba verejného osvetlenia -15
000

7.1.1 a
zimná údržba miestnych pĺispevok pĺe

mesta

I 000

7']-l _ cistenie a zimná údržba miestnych konunikácii -
čistenie miestnych komunikácií - prispevok pre Mestské
služby mesIa Tmava

7 000

2.l.l'l _ Správa zelene _ pÍíspevok pre Mestské služby
mesta Trnava

5 000

5.2. l - verejné osvetlenie Faĺárske t0o

l.3 - kapitálové ýdavky _ cestička pre cyklistov a chodnili
Ulica Piešťanská _ vlastné zdrcje

100

VI - TRÁNSFERY bežné
píjmy _ Národný projekt ''Pomáhajúce proŕesie v edukácii
deti a žiakov II'' - MŠ Limbová, zŠ s MŠ Gorkého 2l,

4 514

ýdavky _ Národný
a žiakov Il"profesie edukácii deti Limbová, ZŠ s

MŠ Goĺkého 2l, Tmava Európsky sociálny íond

4 514

6.12.2021 vl
prijmy _ Národný pĺojekt "Pomáhajúce profesie v edukácii
deti a žiakov ll'' - MŠ Limbová, zŠ s MŠ Gorkého 2l,

I 080

výdavky _

profesie edukácii deti žiakov Li mbová' zs
MŠ Gorkého 21 Tmava EuíóPsky sociálny fond

I 080

Y, GMNTY A
prijmy - NáÍodný prcjek_t ''Pomáhajúce profesie
deti a žiakov tl'' zs s Ms A' Kubinu 34' Tmava

v edukácii
- Európsky

| 620

profesie edukácii deti a žiakov s Kubinu 14,
Trnava _ Európsky sociálny fond _ grantové zdroje

1 620

TRANSFERY bežne
prijmy - Národný projekt
deti a žiakov tl" ZŠ s MŠ

''Pomáhajúce pĺofesie v edukácii
vančurova ]8' Tmava - Európsky

I 620

9.3
profesie v
38, Tmava

deti žiakov lt' Vančurova
Európsky sociál ny fond grantové zdĺoje

I 620

prĺjmy - Národný projekt ''Pomáhajúce pfofesie
detĺ a Žiakov II" ZŠ s MŠ Nám' sUT l5' Tmava

v edukácii
- Európsky

I 620

profesie v edukácii detí
- Národný
a žiakov lI'' sMŠNám SI]T

l 5' Trnava - Euĺópsky sociálny fond _ grantové zdroje

I 620

Vl - TRÁNSFERY - bežne
príjmy - Národný projekt
deti a žiakov Iĺ'' zŠ s MŠ

"Pomáhajúce profesie v edukácii
K' Mahra l l, Tmava - EuÍópsky

I 620

proĺesie v edukácii deti a žiakov s K. Mahra I !

Tmava . Európsky sociálny fond - granĺové zdĺoje

I 620

. TRANSFERY Y - bežné
pÍi'imy _ NáÍodný pÍojekl
dctí a žiakov I'' ZŠ s MŠ

"Pomáhajúce proĺesie v edukácii
Goĺkého 2l' Tmava - Európsky

4 107

9.3 Národný Pjoj ekt 
-ZSsMSproíesie v edukácii

Trnava _ Euĺópsky
deti akov I' Gorkého 2t

sociálny foĺd grantové zdĺoje

4 t01

6.12.2021 9.t na stva
Mozadova l0' Tmava (presun medzi prevádzkoÚmi a
osobnými výdavkami) _ neovDlwňuie rozDočet msta

6.12.202t nálne na
školské pn školách

-2 000

9.l-l.2 _ originálne kompetencie na úseku školstva -
školské kluby pri základných školách

-8 000

9 l'l'2 _ originálne kompetencie na úseku školstva -
materské školy v zŠ s MŠ

t0 000

V . VLASTNE
oRGANrzÁcIÍ _ školy

PRÍjMY RozPoČTo\aŕcH t0-l 249

9. t. t.5 - z škôl -t''t 249

6.t2.202t 9.t.t.2
školske

na
zákIadných školách

-1't50

9.1 na
škoIské základných školách

I t50

9t
materské sMŠ

na školstva 4 ó00
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WASTNE PRIJMY ROZPOCTOVYCH
oncĺNlzÁcti - ttoly

-933

9. l. l '5 - Výdavky z vlastných prijmov škôl -913

6.t2.?o2l 9.|'l'2 - oňganálne kompetencie na úseku školstva
školské jedálne pri základných školách

-12 424

9'l.l.2 - oĺigináln€ kompetencic na úseku školstva
ško|ské kluby pri základných školách

E 594

9'l'l.2 _ o.iginálne kompetencie ía úseku školsfua
materské školy v zŠ s MŠ

3 8lO

6.t2 ZOzt l9.l - školenla -3 000

l9.l - ostatné zabezpečenie . ostatné abezpečenie
náhrady

-900

19'l _ ostatné zabezpečenie _ technické zabezpečenie
pĺevádzkové stroje a vybavenie kancelárii

I 400

l 9.2 . posilňovacie strcje 3 700

l9.l - ostatné zabezpečenie . ostatné zabezpečenie -
poštové a telekomunikačné služby

I 500

l9'l - ostatné zabezpečenie - technické zabezpečenie -
údržba interiéĺového ĺrybavenia, telekomunikačnej a
moĺitorovacej techniý, pĺevádzkových a špeciálnych
stroiov, pracovných odevov

100

l9.l - prispevok na Í€kreáciu amestnancov r 000

| 9'l - oslalné zabezpečeni€ - uistÍojný mat€riál I 000

I9.l - ostatné zabezpečcnie _ technické zabezpečenie -
propagácia, rek|ama' inzeĺcia

-400

l9'l - ost8tne abezpečenie _ technické zabezpečenie _
karry, známky

-200

l9.l - ostatne zabezpečeni€ _ ostatné zabezpečenie _

odboná literafura
-450

19. r ostatné zabezpečenie . ostatné zabezpečenie
poplatky

I 050

l9'l _ ostatné zabezpečenie - ost8tné abezpečeni€
potraviny (výdavky na pitnú vodu)

-800

l9.l - ostatné
pohonné hmoty

zabezpečenie - technické zabezpečenie
mazivá a oleje pre služobne vozidlá

800

6.12.2021 l9.l - platy -7 500

I9' l - náhrady za nemoc 800

l9'l.sociálnyfond I 200

l9.2 - rekonštrukcia priestorov MsP - prcjektová
dokumentácia

5 500

l9' l - cestovné -l 000

19'l - ostatné zabezpečenie _ t€chnické zabezpečenie
špeoĺálne služby

I 000

6.'t2.2021 l 9. l - chránená dielňa _ vlastné zdÍoje _ náhrady za nemoc -500

l9' I - chránená dielňa - vlastné zdíoje - stravné 500

8.t2.202t VlI - TRÁNSFERY NA PRENESENY VYKoN STATNEJ
SPRÁVY - bežĺé prijmy _ školy

8 000

9. l ' l.] _ Preneseĺý Fikon štátnej spľávy na úseku školstva _

školy
8 000

9.12.2021 VII . TRANSFERY NA PRENESENY VYKON STATNEJ
sPRÁvY - bežné prijmy - školy

28 473

9. l. l '3 - Prenesený výkon štátn€j správy na úseku školswa _
školy

2E 4't3

9.12.2021 Vl _ TRANSFERY' GRÁNTY A PRtsPEvKY _ bežné
prijmy - Národný projek_t ''Pomáhajúce profesic v edukácii
detĺ a žiakov II" zs s Ms A' Kubinu 34, Tmava - Euĺópsky
sociálny fond

4 8?4

9'3 _ bežné výdavky _ Národný projekt ''Pomáhajúce
profesie v edukácii deti a žiakov tI" ZŠ s MŠ A. Kubinu 34'
Tmava _ EuÍópsky sociálny fond - grantové zdĺoje

4 824

vI - TRÁNSFERY' GRÁNTY A PNSPEVKY - bežné
prijmy . Národný projeh "Pomáhajúce profesie v edukácii
deti a žiakov II'' ZŠ s MŠ vančurova 38, Tmava - Európsky
sociáIny fond _ Euróoskv sociálnv fond

6 984

9'3 - beŽné sidavky - Národný prcjekt ''Pomähajúce
profesie v cdukácii deti a žiakov lI" zŠ s MŠ vančurova
38, Tmava - Európsky sociálny fond _ grantové zdÍoje

6 984

vt . TRÁNSFERY' GRANTY A PNSPEVKY - bežné
prijmy - Národný Projekt ''Pomáhajúce profesie v edukácii
detĺ a žiakov IÍ'' ZS s MS K' Mahra l l, Trnava - Európsky
sociálnv fond

5 114

9'] - bežné ýýdavky - Národný projekt ''Pomáhajúce
profesie v edukácii detĺ a žiakov Il'' ZŠ s MŠ K' Mahra l l'
Trnava . Európslry sociálny fond _ grantové zdroje

5 174

9 t2 2021 vI - TRANSFERY' GRANTY A PRISPEVKY _ bežné
príjmy - Národný projekt ''Pomáhajúce profesie v edukácii
deti a žiakov rt'' zs s Ms Nám' sUT l 5, Trnava - EuÍópsky
sociálnv fond

1 499

9.3 bežné výdavky _ NáÍodný pÍojekt "Pomáhajúce
profesie v edukácii deti a žiakov Il'' zŠ s MŠ Nám' SUT
l 5, Trnava - Európsky sociálny fond - grantové zdrcje

1 499
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9.t2.2021 l5.l'l.2 - Výdavky pre STEFE Trnava, s.r'o' na správu
majetku - deratiácia priostorov

-800

l5.l'l'2 _ výdavky
majetku - prĺspevky

pÍe STEFE Trnava' s.r'o' na spÍávu
do fondu opĺáv a údržby

800

10.12_2021 l2.l'l.l - Propagácia mesta a
prostrednictvom printouých médií

marketing -
. propagôčné

pĺopagácia
materiá|y

I 000

l2.l'l.l - Propagácia mesta a marketing - propagácia
prostrednicNom upomienkových predmetov

I 000

l2.l.l a mesta a marketing - propagácia a
- nová web stránkainfomačné kamp8ne

-5 0t7

III - PoDĺELoVE DANE
pĺijmov íyzických osôb

podiel na ýnose dane z 6 579

l 2. l '2.2 - Vizuálna identita mesta 5 017 6 519

B.l pÍacl -l 000

l2-l'l.l _ Propagácia mesta a marketing - propagácia
prostĺednictvom uponienkových predmetov

I 000

10.t2 2021 ll _ výdavkové finančné operácie - splátky istiny 't 290

13.t2.2021 l ' |. l '5 _ Paĺkovacia služba _ všeobecný materiál -3 000

l'l'l'5 _ Parkovacia služba
parkovacich au!omatov

- prevádzka a sewis 3 000

l3.t2.z0zl 3.| _ Zber' preprava a zneškodňovanie komunálneho
odpadu " zber z domácnosti a fiÍiem

-28 t88

3.l - zbe\ preprava a zneškodňovanie komunálneho
odpadu _ zberné dvory

1063t

3'1 - zbeÍ, preprava a zneškodňovanie komunálneho
odpadu - malé smetné koše

232

3'l - Zber, pĺepÍav8 a zneškodňovanie komunálneho
odpadu _ tĺiedený zbeĺ biologicky ĺozložitel'ného odpadu _

PHSR

l7 325

13.12.2021 vl - TRANSFERY' oRANTY A PRisPEvKY _ bežné
prijmy - súdom ustanov€ný opatľovnik - Mesto Tmava

650

8. l. l -9 _ súdom ustanovený opatrovnik - Mesto Tmava 650

t3.t2.2021 vll _ ]'RÁNsFERY NA PRENESENY VYKoN STATNEJ
SPRÁVY . b€žné pÍijmy - školy

5ó0

9. l ' l '3 - Pr€nesený výkon štátnej spÍávy na ús€ku školstva
školy

560

15.t2.2021 VLASTNE PRIMY ROZPOCTOVYCH
oRGANĺzÁcIĺ _ bežné pĺijmy _ zaÍisdenie pre seniorov v
Tmave

l2?

E.z'l,2 - zaÍiadenie pre seniorov _ výdavky z vlastných
pĺ!mov

t22

t5.12.2021 vl _ TRANSFERY' GRANTY Á PRISPEVKY _ beŽné
prijmy - Národný projekt ''Pomáhajúce profesie v edukácii
deti a žiakov ll'' _ MŠ Limbová, zŠ s MŠ Gorkého 2l'
Tmava - Európskv sociálnv fond

4 850

9'3 - bežne výdavky _ NáÍodný pÍojekt ''Pomáhajúce
profesie v edukácii deli a žiakov ll" - MŠ Limbová, zš s
MS Gorkého 2l, Tmava - Euľópsky sociálny fond _

cĺantové zdroie

4 850

t6.t2.zoz\ VII - TRN,NSFERY NA PRENESENY VYKON STATNEJ
sPRÁvY - bežné príjmy - matrika

4 059

2l 'l - ľýdavky na prenesený yýkon štátnej správy - malrika 4 059

t'1.12.2021 Vĺ - TMNSFERY, GMNTY A PNSPEVKY - beŽné
prijmy - Národný projekt ''Pomáhajúce profesie v edukácii
deti a žiakov lI'' ZŠ s MŠ A' Kubinu 34, Tmava . Európsky
sociáIny ťond

5 245

9'] - bežné uýdavky - Národný projekt "Pomáhajúce
profesie v edukácii detĺ a Žiakov tl'' zŠ s MŠ A' Kubinu ]4.
Trnava - Euĺópsky sociálny fond - grantové zdÍoje

5 245

21.t2.202t l ' l.2.3 _ chodniky a cyklochodniky _ PHSR _ cestička pre
cyklistov Beethovenov park

.5 t24

l.l '2.5 - ostatné stavby -

projektová
schodisko za Billou na
dokumentáciaSpartakovskej ulici

5't24

2t.12.2021 vI . TRÁNSFERY' GMNTY A PRjSPEVKY - bežné
prijmy _ Národný Projekt ''Pomáhajúce proÍesie v edukácii
deti a ži8kov l'' zŠ s MŠ GoÍkého 2l, Trnava - EuÍópsky
sociálny fond

4 714

9'] _ bežné ťdavky _ Národný pÍojekt ''Pomáhajúce
p.ofesie v edukácii deti a žiakov l'' ZŠ s MŠ Gorkého 2l,
Tmava - Európsky sociálny fond _ grantové zdroje

4 774

22.t2.2021 l.3 - PRoJEKTY _ kapiuálové výdavky _ chodnik a
cyklochodnik na Ulici VeteÍná - MIRRI sR _ vlastné zdroie

I 691

2'2'2.l - obytné súbory - bytouý dom s po|yfunkciou TT _

Halenárska, Dolnopotočná' Paulinska
88lt

2'z.2.\ - obylié súbory _ architektonická súťaž obnova
Štefánikovej ulice V Tmave

4 800

2.2.2.l - obytné súbory . mestský polyfunkčný súbor
Spartakovská

8 170

22.12.202]. 5. l ' l - pÍevádzka verej ného osvetlenia _ elektrická energia -6 480

5' l. l - vianočná svetelná výzdoba 6 480

23.12.2021 l' l' l'5 - Parkovacia služba _ parkovaci dom Starohá.jska -2 500

l'l.l'5 - Parkovacia služba _ prografrovanie parkovacej
aplikácie

2 500

21.12.2021 v _ wAsTNE PRIJMY RozPoČTovÝcH
oRGANIzÁcil _ bežné príjmy _ Zaňadenie pre seniorov v

z8 392
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Trnave

8'2.l'2 - Zaiadenie pre seniorov _ výdavky z vlastných
prumov

28 392

z7.12.?021 VIl - TRÁNSFERY NA PRENESENY vYKoN STATNEJ
sľnÁvY - bezne pĺijmy _ školský úrad

I 422

9' l ' l.3 _ Prenesený ýýkon štátnej spriĺw na úseku školstva
školsloý úrad

1 4?2

21.\2.2021 VII . TMNSFERY NA PRENESENY VYKON STATNEJ
sptÁw - ĺane pĺjmy - školy

2 796

9' l. l ' 3 - Pĺen€sený výkon štátnej správy na úseku škol swa
školy

2 196

28.12.2021 VII . TRANSFERY NA PRENESENY VYKON STATNEJ
sľRÁw - uezne pĺimy - školy

232 501

9.l.l.] - PÍenesený výkon štátnej správy na úseku školswa
školy

232 50)

29.12.2021, vll _ TRÁNSFERY NA PRENESENY vYKoN STATNEJ
spRÁw - bezné priimy - školv

I 865

9.l. l.3 - PÍonesený yikon štÁtnej správy na úseku školstva
školy

-l 865

Pľehl'ad o stave a vyvoji dlhu mesta Trnavy k31.l2.202l

Mesto Trnava v súlade s $ 17 zékonač. 58312004 Z. z. o rozpočtových pľavidlách územnej samospľávy a
o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskoĺších predpisov môže používať na úhľadu
kapitáloých qýdavkov aj návľatné zdľoje financovania s dodržaním stanovených podmienok pľijímania
návľatných zdľojov ťtnancovania a ich splácania podľa ustanovení $ 1 7 ods' 6"7 ,8 tohto zákona, ato:
o celková suma dlhu nepľekľočí 60 % skutočných beŽných príjmov ptedchádzajúceho ľozpočtového

roka a
. suma splátok návratných zdľojov financovania, vľátane úhĺady ýnosov a suma splátok záväzkov

z investičných dodávateľských úveľov neprekľočí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných
beŽných príjmov pľedchádzajúceho ľozpočtového ľoka znižených o plostľiedky poskytnuté z ľozpočtu
iného subjektu verejnej spľáVy' pľostÍiedky poskytnuté z Európskej únie a iné pľostriedky zo
zahr aničia, alebo pro striedky získané na zák|ade o sob itného pľedpi su.

Do celkovej sumy dlhu pre používanie návľatných zdľojov financovania podľa $ 17 ods. 8

sa nezapočítavajú závazky z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu a z úveru poskytnutého
zo Státneho fondu ľozvoja bývania na obstaľanie obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru,
ktorych úhrada je zahrnlÍá v cene ľočného nájomného, závdzky z úveru poskytnutého
z Enviromentálneho fondu' Fondu na podporu umenia, záväzky z návtatných zdľojov financovania
prijatych na zabezpečenie pĺedfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej ľepubliky a
Európskej únie v sume nenávľatného ťrnančného príspevku poskytnutého na základe uzatvoľenej zmluvy.

Mesto Trnava má k 3 L|2.20zI záväzky z néLvÍaÍných zdrojov financovania, ktoré sa do celkovej sumy
dlhu nezapočítavajú, a to:
o úverY zo Štátneho fondu rozvojabývaniana výstavbu nájomných bytov vo qýške 3 881 659 euľ.

Posúdenie dodržania podmienok prijímania návľatných zdrojov financovania a ich splácania podľa
ustanovení $ 17ods.6,7 a8zákonač.583/2004Z,z, oĺozpočtoqýchpravidláchúzemnej samospĺávy
Mestom Tmava k 3LI2.2020:
bežne pľíjmy zarck2020 65 886 008 euľ
celková suma bankoých úveľov k3I.l2.202I 8 859 344 eur

7o dlhu zbežných pľíjmov 2020 t3,45 o/o

celková suma ročných splátok návľatných zdrojov ťtnancovania k 2 424 235 eur
3r.12.2020
celková suma úhľad výnosov z návratných zdľojov financovania k 143 009 euľ
3ĺ.I2.2020

52



Mesto Tľnava
Poznámky individuálnej účtovnejzävierky zostavenej k 31. decembru2021

7o splátok dlhu a úhľad qýnosov z návratných zdľojov Íinancovania
z bežný ch príjmov za r ok 202l 5105 70

opľoti predchádzajúcemu ľoku Mesto Trnava zniži\o posudzovanú úveľovú zaťaženosť v Zmysle
pľavidiel pouŽívania návĺatných zdľojov ťtnancovania - dlh zbeŽnýchpľíjmov pľedchádzajúceho rokaz
18'34 %o na 13,45 Yo a zníŽi|o sumu splátok návľatných zdľojov financovania z 5,6I oÁ na 5,05 oÁ.

Stav pľijatych úverov mesta Tľnavy k31.12.202l

Bankové úvery
Rok

pľijatia
úveru

Pľijaty
úveľ

v euľách

Rok
splatnost
i úveľu

Splátky
úveľu

Zabez-
pečeni

e

Stav úveľu
k31.12.2021

v euľách
výstavba náj omných bytov 2005 r 373 266 2035 polročne žiadne 640 8s7
investičné akcie mesta 2009 3 319 000 2024 mesacne žiadne 663 784
qýstavba MPaTP 2010 638 000 2020 mesacne žiadne 139 00s
investičné akcie mesta 20r0 2 000 000 2025 mesacne žiadne 525 032
výstavba skládky Ko 4.kazeÍa 2011 252 800 2025 mesacne Žiadne 43 628
ýstavba MPaTP

20t2 2 926 165 2023 mesacne
zmenk

a 250 364
V. etapa vystavby skládky Ko (10,
II,12.kazeta) 2017 900 000 2022 mesacne Žiadne 104 090
Spoľtoqý areál SLAVIA z0r7 1 500 000 2023 mesacne žiadne 900 000
Rekonštľukcie MŠ a ZŠ 20ĺ'7 1 500 000 2022 mesacne žiadne 189 600
Rekonštľukcia MK Mikovíniho a
most 201 8 1 500 000 2028

kvartáln
e Žiadne 640 555

Rekonštrukcia školských pľiestorov
(kuchýň a jedální) 20r9 3 s00 000 2027

kvartáln
e žiadne 3 300 000

Návratná fi nančná výpomoc
na kompenzáciu ýpadku dane
z príjmov ýzických osôb v ľoku
2020 2020 r 462 429 2027 rocne Žiaďne I 462 429
bankové úvery k 3l,12.202l I 859 344

Vládne podporné pľogľamy
SF'RB

Rok
prijatia
úveru

Pľijafý
úver

v euľách

Rok
splatnost
i úveru

Splátky
úveľu

Zabez-
pečenie

Stav úveľu
k31.12.2021

v euľách
60 b. i. na Veternei ulici 2000 613 8s5 2030 mesacne nehnuteľ 296 753
20 b. i. na Františkánskei ulici 2002 3 18 131 2031 mesacne nehnuteľ 169 r99
40 b. i. na Františkanskei ulici 2004 966 242 2034 mesacne nehnuteľ 471 884
98 b. j. na ulici Vl. Clementisa 2005 2 746

265
2035 mesacne nehnuteľ r 372 735

88 b. j. na Tajovského ulici 2006 z 405
497

2036 mesacne nehnuteľ I 273 840

24b. j' na Cobuľgovei ulici 2007 szs 393 2037 mesacne nehnutel' 297 248
vládne podporné progľamy k
3l.Ĺ2.2021

3 881 659
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čt. x

Infoľmácie o skutočnostiach, ktoľé nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovnázávierka
do dňa zostavenia účtovnej závieľky

Najvýraznejšou' skutočnosťou, ktoľá ovplyvnila rok 202I bola pandémia koľonavíľusu. pokračujúca
z ľoku 2020. Učtovná jednotka pokĺačovala začiatkom ľoka v celoplošnom testovaní obyvateľstva
v záujme ochľany veľejného zďravia svojich občanov. Mesto si nad rámec povinností stanovených štátom
uvedomovalo dôleŽitosť antigénového testovania a dôležitost' poskytovania aj tejto ,,službyo' pľe občanov
mesta Tľnavy. ostatné štandaľdné sluŽby mesto poskytovalo v obmedzenom ľežime najmä
elektľonicky. V priebehu ľoka sa situácia stabilizovala a mesto obnovilo fungovanie do normálneho
reŽimu. Vedenie účtovnej jednotky pozoľne monitoruje situáciu a hľadá spôsoby, ako minima|izovať
dopad na mesto aj s ohľadom na podnikateľské subjekty pôsobiace nauzemí mesta.

Začiatkom roka2022 vznik|a nová mimoľiadna situácia súvisiaca so záchľannými prácami v súvislosti s
hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej ľepubliky. Na mestá boli delegované úlohy
v súvislosti s ľealizáciou záchľanrých prác v súvislosti s núdzovým ubytovaním, stľavovaním,
zabezpečením dopľavy a nevyhnutného materiálu, hygienických potrieb, umiestňovanie detí do škôl
a škôlok v ľámci zriaďovatel'skej pôsobnosti mesta atď. Vyvolanou ľeakciou na vojnoqý konflikt
s Ruskom je tiež nárast cien elektrickej energie aplynu. Účtovná jednotka pľehodnocuje možné dopady
na ľozpočtované qýdavky a uvedomuje si negatívny vplyv na celkové fungovanie účtovnej jednotky.

Mesto vyuŽije všetky možnosti na prefinancovanie finančných výdavkov v zmysle štátnych kompenzácií
v súvislosti s mimoriadnymi situáciami.

Vedenie mesta bude pokračovat'v monitoľovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kľoky
na zmieľnenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na mesto, jeho zamestnancov a občanov mesta.
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SPRÁVA N EzÁusLÉHo AUDíToRA
pre štatutárny orgán a mestské zastupitelstvo konsolidujúcej účtovnej jednotky mesto Trnava

l. Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky

Názor
Uskutočnili sme audit konsolidovanej účtovnej závĺerky jednotky verejnej správy, ktorú za konsolĺdovaný celok
zostavila konsolidujúca účtovná jednotka mesto Trnava (d'alej aj ,,Mesto"), ktorá obsahuje konsolĺdovanú
súvahu k 3].' decembru 2021'' konsolidovaný výkaz ziskov a strát, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn
významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podl'a nášho názoru, prĺložená konsolĺdovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz
konsolidovanej finančnej sĺtuácie konsolidovaného celku k 3].. decembru 2o2I a konsolidovaného výsledku
hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podl'a zákona č. 431'/2ooz Z.z' o učtovníctve v znení
neskorších predpĺsov (d'alej len ,,zákon o účtovníctve").

7áklad pre názor
Audĺt sme vykonali podl'a medzĺnárodných audítorských štandardov (lnternatĺonal Standards on Auditing, lSA).
Naša zodpovednosť podl'a týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit
konsolidovanej účtovnej závierky' od konsolidovaného celku sme nezávislí podl'a ustanovení zákona č.
423/201'5 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431'/2oo2 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o štatutárnom audite") týkajúcich sa etĺky, vrátane Etického kódexu
audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požĺadavky týchto ustanovení
týkajúcĺch sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný
základ pre náš názor,

Kl'účové zále žitostĺauditu
Kl'účové záležitosti auditu sú záležitostĺ, ktoré sú podl'a nášho odborného posúdenĺa v našom audite
konsolidovanej účtovnej závierky zabežné obdobie najvýznamnejšie. Týmito záležitosťami sme sa zaoberaliv
súvislosti s auditom konsolidovanej účtovnej závĺerky ako celku a pri formulovaní nášho názoru na ňu, ale
neposkytujeme na ne samostatný názor.

Priplánovaníauditu, resp. V prĺebehu auditu sme ĺdentifikovali nasledujúce najzávažnejšie riziká:
Sorávnosť a osť za rade n ia dl hodobé ho do používonia
Prírastky dlhodobého majetku sú medziročne 29 933 tis. EUR. Kl'účovou záležitosťou auditu je preto správne
ocenenie obstarávaného majetku, správne pridelenie odpisovej skupiny, včasnosť zaradenĺa dlhodobého
majetku do používania.
Spróvnosť a včasnosť wrodenia dlhodobého maietku z používanio
Úoytty dlhodobého majetku sú viac ako 15 t42tis' EUR' Klúčovou 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 pisova n ie d l hodobé ho m a ietku
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.



Správnosť wkózania o rozpúšťonia priiatÝch kopitólovÝch dotóciĺ
Výška dotáciína obstaranie majetku jek31''L2.202]- viac ako 26 584 tis. EUR. Kl'účovou záležitosťou auditu je
zúčtovanie dotácií do výnosov v správnej výške.
Vvkozovanie nóvratných zdroiov finoncovania o dodržiavanie zmluvnÝch podmienok
Návratné zdroje financovania tvoria k3LI2.2o21' takmer 8 865 tis. EUR. Kl'účovou záležitosťou auditu je preto
správne vykázanie nesplatenej istiny v účtovnej závierke podl'a zostatkovej doby splatnosti a dodržiavanie
zmluvných podmienok, na základe ktoných boli uvedené návratné zdroje prijaté.
Existencia pohľodóvok. opravne položkv k pohl'adóvkam

Pohl'adávky z daňových a nedaňových príjmov obcí tvoria časť krátkodobých aktív konsolidovaného celku.
overenie ĺch existencie vyžaduje zvýšenú pozornosť počas auditu' Podl'a ich vekovej štruktúry konsolidovaný
celok vykazuje pohl'adávky po splatnosti, ku ktorým tvorilo opravné položky. overenie výšky opravných
položĺek k pohl'adávkam vyžaduje zvýšenú pozornosť počas auditu.

Naša reakcia audítora na tĺeto riziká bola nasledovná:
Spróvnosť a včasnosť zorodenia dlhodobého maietku do použĺvonia
Testovali sme prírastky dlhodobého majetku v nadväznosti na uzatvorené zmluvy a došlé faktúry. Na
významných prírastkoch dlhodobého majetku sme overili priradenĺe odpisovej skupiny ako aj včasnosť
zaradenia dlhodobého majetku do používania.
Správnosť a včasnosť vvrodenia 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.
odpisovanie dlhodobého moietku
Testovali sme zaúčtované oprávky k dlhodobému majetku znižujúce jeho vstupnú cenu. overĺli sme správnosť
zaúčtovania a vykázania odpĺsov a celkových oprávok v konsolidovanej účtovnej závierke'
Správnosť wkózanio a rozpúšťania priiatÝch kopitálovÝch dotócií
overilĺ sme vykázanie kapĺtálových dotácĺí vo výnosoch budúcich období a ĺch rozdelenie na krátkodobú
a dlhodobú časť. overili sme rozpúšťanie výšky dotácií v nadväznosti na náklady súvisiace s dlhodobým
majetkom, ktorý bol z týchto dotáciífinancovaný'
Vvka zovo n ie n óv rot núch zd roi ov o dodržiovanie zmluvnÝch oodmienok
overilisme zostatky nesplatenej istiny návratných zdrojovfinancovania 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 ncovania poskytnuté.
Existencia pohl'adóvok. opravné položkv k pohl'adóvkam

Predmetom overovania bola existencĺa pohl'adávok. Prĺ overení exĺstencie bola nevyhnutná komunĺkácĺa
s právnym oddelením a oddelením miestnych daní. K pohl'adávkam boli vytvorené opravné položky, ktoré
zohl'ad ňova lĺ všetky od porúča nia právneho oddelenia.

Zodooved nosť štatutá rne orgánu a osÔb poverenÝch soravova ním za konsolidovanú účtovnú závĺerku
Štatutárny orgán konsolidujúcej účtovnej jednotky je zodpovedný za zostavenie konsolidovanej účtovnej
závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podl'a zákona o účtovníctve a za tĺe interné kontroly, ktoré
považuje za potrebné na zostaVenie konsolidovanej účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné
nesprávnosti, čĺ už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenĺe schopnosti
konsolidovaného celku nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa
nepretržitého pokračovania v činnostĺ, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého
pokračovania v činnosti v účtovníctve'

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohl'ad nad procesom finančného výkazníctva konsolidujúcej
účtovnej jednotky mesto Trnava.



Zodpovednosť audítora za audĺt konsolidovanei účtovnei závierkv
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, čĺ konsolidovaná účtovná závierka ako celok neobsahuje
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru.
Primerané uĺstenie je uistenie vysokého stupňa, ale nĺe je zárukou toho, že audit vykonaný podl'a
medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalívýznamné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti
môžu vzniknúťv dôsledku podvodu alebo chyby azavýznamné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene
očakávaĹ že jednotlĺvo alebo v súhrne by mohli ovplyvnĺť ekonomické rozhodnutia používatelbv, uskutočnené
na základe tejto konsolĺdovanej účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podl'a medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu
uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. okrem toho:
o ldentifĺkujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti konsolidovanej účtovnej závierky, čĺ 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. Rizĺko
neodhalenĺa významnej nesprávnostĺ v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby,
pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie
alebo obídenie internej kontroly.

o oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audĺt, aby sme mohli navrhnúť audítorské
postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenĺa názoru na efektívnosť interných kontrol
konsolidovaného celku.

o Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a prĺmeranosť účtovných odhadov
a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.

o Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého
pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či exĺstuje významná
neĺstota v súvislosti s udalosťamĺ alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť
konsolidovaného celku nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota
existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej
závĺerke alebo, ak sú tieto ĺnformácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú
z audítorských dÔkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.

o Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah konsolidovanej účtovnej závierky vrátane informácií
v nej uvedených, ako aj to, čĺ konsolidovaná účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti
spôsobom, ktorý vedĺe k ich vernému zobrazeniu.

o Získavame dostatočné a vhodné audítorské dôkazy o finančných údajoch účtovných jednotiek alebo ich
obchodných aktivitách v rámcĺ konsolĺdovaného celku pre účely vyjadrenia názoru na konsolidovanú
účtovnú závierku' Zodpovedáme za vedenie, kontrolu a realizáciu auditu konsolĺdovaného celku. ostávame
výhradne zodpovední za náš názor audítora.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme
auditu a o významných zistenĺach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré
počas nášho audĺtu 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 ktorých sa
možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu nezávislosť, ako aj o prípadných súvisiacich
ochranných opatreniach. Zo skutočností komunikovaných osobám povereným spravovaním určíme tie, ktoré
malĺ najväčší význam pri audite konsolidovanej účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kl'účovými
záležitosťamiauditu.

Tieto záležĺtostĺ opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpĺs ĺch zverejnenie nevylučuje,
alebo ak v mimoriadne zrĺedkavých prípadoch nerozhodneme, že určitá záležitosť by sa v našej správe uviesť
nemala, pretože možno odôvodnene očakávať, že nepriaznivé dôsledky jej uvedenia by prevážili nad verejným
prospechom z jej uvedenia.



Il. Správa k d'alším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

ll.7 Spróva k informócióm, ktoré sa uvádzajú v konsolidovanej výročnej spróve
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.
Posúdili sme, 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.
Na základe prácvykonaných počas auditu konsolĺdovanejúčtovnejzávierky, podl'a nášho názoru:

- informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok202L sú v súlade s konsolidovanou
účtovnou závierkou za daný rok,

- konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podl'a zákona o účtovníctve'
okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu
konsolidovanej účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti v konsolidovanej
výročnej správe, ktoré sme obdrŽali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú
zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Il,2 Ďalšie požiadovky no obsoh správy audítora v zmysle Nariadenio Európskeho parlomentu a Rady (EÚ)
č. 537/2014 zo 76. apríIa 2074 o osobitných požiadavkóch týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov
verejného zóujmu
Vv me n ovo n ie štatutó rne h o a u d ítorq
Za štatutárneho audítora sme boli vymenovaní štatutárnym orgánom mesta Trnava na základe Zmluvy
o poskytovaníslužieb zo dňa 17,o7.2o2o účinnej dňa 2t.o7.2o2o.
Celkové neprerušené obdobie našej zákazkyvrátane prechádzajúcich obnovenízákazky predstavuje 5 rokov.

Kon zi ste ntn osť s d od atočn o u správou 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.

Neoudítorské službv
Nebolĺ poskytované zakázané neaudítorské služby uvedené v článku 5 ods' ]. Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 537 /2oI4 zo 1'6. apríla 201'4 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho
auditu subjektov verejného záujmu a pri výkone auditu sme zostali nezávislí od Mesta.
okrem sĺužĺeb štatutárneho audĺtu a služieb zverejnených v konsolidovanej výročnej správe
a v konsolĺdovanej účtovnej závierke sme Mestu a podnikom, v ktorých má Mesto rozhodujúci vplyv,
neposkytli žiadne ĺné služby'

V Trnave, dŕla 18.10'2022

EKOPRAKTIK, spol. s r. o.
Kapitulská 14
9L7 OL Trnava
obchodný register Trnava, odd.: Sro, č. vložky: 325lT
Licencia SKAU č.51

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

st(fl/
Č. ilcencle 5ta a

t
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00313í14 Mesto Tmava

0značenie STMNA AKTĺV

sPoLU MAJEToK ĺ.002 + í,035 + r. íĺ3 + r. íí7

A.t.

A. Neobežný majetok r.003 + Í.0í2 + r. o25

Ostatné zúčtovanie rozpoitu obce a vyššieho územného celku (357)

Súvaha Kons s uJVs Úč ĺ _01
I

2021

Netto

256 581 062'6ĺ

2020

Netto

ba c 2

0.

7

1'ĺ

B.lt.1

4.

4.

5.

číslo
riadku

00'l

225 224 779,86002 
i

251 105 513,63

218 E9ô 763'80
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r' 004 až 0.ĺĺ) 003 792 368,52 12 152,20

A.l.ĺ

2.

Aktivovanó náklady na vývoj (012) _

SoÍtvéĺ (01 3) _ (073+091AÚ)

(072+091AÚ) 004

005 ô'ĺ 'l40'52 72152,20

006ocenĺteÍné pĺáva (014) _ (074+09 1AÚ)3.

4.
Gĺodwill z konsolidácie kapitálu alebo zápoĺný goodwiĺl z konsolidácie kapilálu

007

0,00 0,00

5. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (0ĺ8) - (078+09íAÚ) 008 0,00 0,00

ostatný dlhodobý nehmotný maietok (0ĺ9) - (079+091AÚ)

0bstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) _ 3) 010

009 731228,00

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (05ĺ) _ (095AÚ) 011

0,00

A.ĺl. 012 't99 786 755,23

A.ĺl.1

Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 0,l3 až 021)

Pozemky (03í) _ (092AÚ) 013 85 764 538,73

í94 435 473'83

8ĺ 044 33ĺ,22
2. Umelecké diela a zbierky (032) _ (092AÚ) 014 363 920,33 363 920,33

Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ) 0ĺ53.

4. Stavby (021) _ (081+092AÚ) 0't6 100 9ĺ8 ô22'22 ĺ00 968 286'45

5. Samostatné hnuteľné veci a hnuteÍných veci (022) - (082+092AÚ) 017 2 889 841,77 2 157 078,85

6. 018 ô44 206'28 32s 481,52

7

Dopravné prostriedky (023) _ (083+092AÚ)

celky trvalých porastov (025) _ (0E5+092AÚ)PgstovateÍské 019 ĺ 865 001'53 ĺ 876 533'85
8. Základné stádo a ťaŽnó zvieratá (026) - (086+092AÚ) 020

021 26 ĺ32'319.

't0.

Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)

0statný dlhodobý hmotný majetok (029) _ (0s9+092AÚ) 022

s 586,67

ĺ 225 655'95 1 450 547,88

Obstaranie dlhodobého hmotnóho majetku (042) - (094) 023 6 '109 381,7s 6 223 161,42

12. Poskytnutó pĺeddavky na hmotný majetok (052) _ (095AÚ) 024
A.1il. finančný maJetok súčet (r.026 + Í.027 + r.029 až 034) 025 24 ô45 656'ĺ1 24 389 t3i,77

A.ĺll.í. 026 0,00

2.

ľgdjqhye cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) -
(0e6AU)

|ľr$e6ľÚi 
cennó papiere a podĺely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062)

027 24 645 656'1 ĺ 24 389 ĺ37'7i

z toho: goodwill 028

3. RealizovateÍné cenné papiere a podiely (063) _ (096AÚ) 029

4. Dlhové cenné papiere drŽané do splatnosti (065) - (096AÚ) 030

5. PôŽičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (06ô) _ (096AÚ) 031

6. pôŽičky (067) _ 032

7 0statný dlhodobý finančný maietok (069) - (096AÚ) 033

obstaranie dlhodobého íinančného majetku (043) - (096AÚ) 0348.

B. obežný majetok ľ.03ô + r.042 + ľ. 050 + Í.063 + Í. 088+ r' í0,l + r. 1o7 035 31 086 161,45 3ĺ 929 041'26
B.ĺ. zásoby súčet (ĺ.037 aŽ 04ĺ) 036 267 370,72 281 904,64

8.1.1 Mateľiál (ĺĺ2 + 119) - (í91) 037 267 370,72

2. Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (ĺ92 + í93) 038

281 904,64

3. 039

040

5.

Výĺobky (123) _ (ĺ94)

Tovar (132 + '133 + 139) - (196)

Zvieratá (124) - (195)

041

8.il. ie medzi subiektami verejnej spľávy súčet (r. 043 aŽ r. (l49) n42 0,00

ZÚótovanie odVodov pÍiimov rozpočtových oĺganizácĺi do rozpočtu
zĺiaďovateľa (351) ' 043 0,00

2. Zúčtovanie tľansferov štátneho ĺozpočtu (353) 044

3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) 04s

Z_účtovanie transferov zo štátneho rozpoótu v rámcĺ konsolidovaného celku
(356) 04ô

047

b. Zúótovanie transferov zo štátneho ĺozpoótu iným subjektom (358)

2 t38

048

0,00



003131 14 Mesto Trnava Súvaha Kons s Uj Vs Úč 1 - 0'l

0značenie

a

STRANA AKTíV

b

Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zÚčtovania
(35e)

čĺslo
riadku

2021 2020

Netto

1

Netto

2

7 049

8.ilt. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 05ĺ aŽ 061) 050 3 322 516,79 3 213 628,26

B.ilt.1 odberatelia (311AÚ) _ (391AÚ) 05'ĺ

2. Zmenky na inkaso (312AÚ) _ (391AÚ) 052

2 Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) 053

4. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)

Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)

054 3 018,83

5. 055

6. Pohľadávky voči zdruŽeniu (369AÚ) _ (391AÚ) 056

7 Pohľadávky azáväzky z pevných terminových operáciĺ (373AÚ) - (391AÚ) 057

8. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 058

Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 059

10 Nakúpene opcie (376AÚ) _ (391AÚ) 060

3 319 497,96 3 213 628,2611 lne pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) 061

z toho: odloŽená daňová pohľadávka 062

B.IV Krátkodobé pohl'adávky súčet (r. 064 aŽ 087) 063 4 475 333,21 3 475 206,52

42 972,64B.tv.'r odberatelia (311AÚ) _ (391AÚ) 064 't82138,57

z Zmenky na inkaso (312AÚ) _ (391AÚ) 065

3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) 066

4. Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (39ĺAÚ) 067 3 938,75

5. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (39ĺAÚ) 068 1 29 887,94 131 187,55

b. Pohľadávky z nedaňových rozpoltových príjmov (3'ĺ6) - (391AÚ) 069

7 Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (39ĺAÚ) 070

8.
PohľadáVky z nedaňových prijmov obcí a vyšŠĺch územných celkov a
rozpočJových organizáciĺ zriadených obcou a vyššim územným celkom (318)
(3e1AU)

071 2 815 723,43 2 069 566,91

9.
Pohľadávky z daňových prĺjmov obci a vyšších územných celkov (3ĺ9) -
(39ĺAU) 072 1 134 19ô,20

9 660,34

I 006 061,34

10. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) 073 2 522,73

11
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) -
(391AU) 074

4 548,7512. Daň z prĺ|mov (341) _ (391AÚ) 075

'ĺ3' ostatné priame dane (342) _ (391AÚ) 076

14. Daň z pridanej hodnoty (343) _ (391AÚ) 077 18 992,56

'ĺ5. Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ) 078 1 3.58

'ĺ6. Pohľadávky voči zdruŽeniu (369AÚ) - (39ĺAÚ) 079

17 Pohľadávky azáuäzky z pevných termínovaných operácii (373AÚ) _ (391AÚ) 080

08118. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) _ (391AÚ)

19. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 082

20 Nakúpené opcie (376AÚ) _ (391AÚ) 083

21 lne pohĺadávky (378AÚ) _ (391AÚ) 084 1s8 864,97 194 713,45

22. Spojovací Účet pri zdruŽenĺ (396AÚ) 085

23. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (39ĺAÚ) 086

24. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -

(3914U) 087 25 869,20 I I 680,82

B.V Finančné účty súčet (r. 089 až í00)

Pokladnica (21'l)

088 23 020 940,73 24 958 301,84

B.V.1 089 19 790,47 62 389,25

Ceniny (2'ĺ 3) 090 40 346,50 29 442,50

3 Bankové účty (221AÚ +t- 261\

Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)

091 22 960 803,76 24 866 470,09

4. 092

5 Výdavkový rozpočtový účet (222) 093

8.

Príjmový rozpočtový účet (223) 094

095

09ô

Majetkove cenné papiere na obchodovanie (251) _ (291AÚ)

DlhoVé cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)

3/38



00313í 14 Mesto Tmava Súvaha Kons s UJ Vs Úč 'l - 01

2020
STRANA AKTíV

b

Dlhové cenné.papiere so splatnosťou do jedného roka drŽane do splatnosti
(256)-(2914U)

označenie

a

Číslo
riadku

2021

NEtto Netto

c 1 2

9. 097

10. Ostatné realizovateľné cenné papieľe (257) - (291AÚ) 098

11 Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ) 099

12. Účty Štátnej pokladnice (Účtová skupina 28) 100

B.VI. Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 102 až r. 106)

Poskytnute 4ávratné fi4ančné výpomoci subiektom v rámci konsolidovaného
celku (271AU) - (291AU)

ĺ 0'|

B.Vl.'ĺ 102

2.
Poskylnuté návrqtné finančné výpomoci ostatným sub'iektom verejnej správy
(272AU) - (291AU) 103

Poskylnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274^Ú) -
(291AU)

't04

4.
Poskylnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) -
(291AU)

'105

5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) 106

B.Vil. Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. í08 až r
1121 't07

B.Vll.'ĺ Poskytnuté náVratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného
celku (27'ĺAU) - (291AU)

'108

2
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy
(272AU) - (2e1AU)

Poskylnute návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)
(2e1AU)

109

3 110

4.
Poskytnute návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) -
(291AU) 111

5. Poskylnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) 112

c, Časové rozlíšenie súčet (r. 114 aŽĺ' 116) 1'13 270 121,30 279 708,57

c.1 Náklady budúcich období (381) 114 ĺ 1ô 030'36 131 469,69

2. Komplexné náklady budúcich období (382) 'l 15

3. Pľíjmy budúcich období (385) 116 1 54 090,94 148 238,88

D. Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 117
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003'13'l ĺ4 Mesto Trnava Súvaha Kons s UJ Vs Úr 1 _ 01

2020označenie STRANA PAsĺv

b

Číslo
riadku 202',1

a c a

256 581 062,61

4

VLASTNÉ lMANlE A z^v^zKY ĺ. ĺĺ9 + r. ĺ30 + ľ. ĺ85 + r. ĺ88 ĺ'l8 25ĺ 105 513'63

A Vlastné imanie l,120 + r,123 + r.126 + í,129 ĺí9 205'ĺ49 881'92 198 038 174,97

A.t Oceňovacie rozdiely súčet (r. 'l21 + r' 122l 120 1 340 530,28 1 340 530,28

A.t.1 Oceňovacie ĺozdiely z precenenia majetku a záväzkou (+l- 414) 121

2 oceňovacie rozdiely z kapitálových Účastín (+/- 4í5) 122 1 340 530,28 1 340 530,28

4.il Fondy súčet (ĺ.124 + ĺ.125| 123 0,00

A.il.1 Zäkonný rezeĺvný fond (421) 124 0,00

z 0statné fondy (427) 125 0,00

A.ilt Výsledok hospodárenia (+/-) súčet |ĺ''l27 až 128| 126 203 809 351,64 196 697 644,69

4. il t.1 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428) 127 ĺ96 240 630'42 '188 328 463,06

2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 00ĺ - (r.120 + ĺ. 123 +

ĺ.127 + ĺ'129 + r. í30 + ľ. 'l85 + r. 188)
128 7 568 721,22 8 369 18ĺ'63

A.IV Podiely iných učtovných jednotiek 129

B. Záväzky súčet (r. 13'l + Í. ĺ36 + Í' 144 + r. 'l56 + r. ĺ78) ĺ30 24 846 070,34 27 580 865.62

B.t. Rezervy súčet (ľ. 132 aŽ 135| 131 3 056 305,23 3 497 346.3í

B.ĺ.'ĺ Rezervy zákonné dlhodobe (451AÚ) 132

2. Ostatné ľezervy (459AÚ) 133 3 003 256,17 3 382 882,03

3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) 134 1 2 834,39 1 7 1 06,63

4. ostatne krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 135 40 214,67 97 357,65

8.il. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet |ĺ' 137 až ĺ' 143| ĺ36 450 250,12 759 659,98

8.il.1 Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácii do rozpočtu
zriaďovateľa (35í) 137 0,00

2. Zúčtovanie hansferov štátneho rozpoitu (353) 't38

3. Zúčtovanie transfeľov rozpočtu obce a vyššieho územnóho celku (355) '139 0,00

4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku
(356) 140

5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) 141 267'159,90 659 112,07

b. Zúčtovanie hansferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) 142

7 Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359) 143 1 83 090.22 ĺ00 547'91

8.ilt. Dlhodobé záväzky súčet |ĺ'145 až 153 + Í' 'l55) 't44 4 575 525,83 4 299 886,73

B.ilt.1 ostatné dlhodobé záuäzky (479AÚ) 145 3 944 965,74 4'ĺ81 541'60

2. Dlhodobe prijate preddavky (475AÚ) 146

3 Dlhodobe zmenky na úhradu (478AÚ) 147

4. Zäväzky zo sociálneho fondu (472) 148 130 560,09 1 'ĺ8 345.13

5 Zäväzky z nájmu (474AÚ) 149

b Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 150

7 Pohľadávky azáuäzky z pevných termínových operácií (373AÚ) 151

I Predane opcie (377AÚ) 152

o lné záväzky (379AÚ) 153 500 000,00

z toho: odloŽený daňový záväzok 154

10 Vydané dlhopisy dlhodobe (473AÚ ) - (255AÚ) 'ĺ55

B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r''l57 aŽ'l77) í56 7 899 127,95 7 988 263.59

B.tv.1 Dodávatelia (32'ĺ) 157 I 320 544,51 2 029 741.50

2 Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) ĺ58

3 Prijate preddavky (324, 47 5 AÚ) 159 I 210 097,64 1 089 468,42

4 ostatné záväzky (325, 479AÚ) 'ĺ60 875 353,62 882 478,21

5. Nevyfakturované dodáVky (326, 476AÚ) 16'ĺ 407,00 3 719,79

b. Zäuäzky z nájmu (474AÚ) 162

7 Pohľadávky a záuäzky z pevných terminových operäcii (373AÚ) 163

8. Predane opcie (377AÚ) 164

lné záväzky (379AÚ) 'ĺ65 1 174 192,16 889 930,89

10. Zäuäzky z upĺsaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 166

11 167voči zdruŽeniu (368)
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003131 14 Mesto Tmava Súvaha Kons S UJ VS Úč 1 - 01

0značenie STRANA PAsĺV

b

Zamestnanci (33 1 )

ostatné záväzky Voči zamestnancom (333)

číslo
riadku 2021 2020

a c 3 4

12 168 1 803 584,14 1 654 380,88
'ĺ3 169 1 508,40 18 503,25

14. Zúčtovanie s orgánmĺ socĺálneho poĺstenia a zdravotného poistenia (336) 170 1 1ô7 995'87 1 09s 432,30

15 Daň z prĺjmov (341) 171 1 7 790,60

to ostatné priame dane (342) 172 286 470,86 264 1 1 5,93

17 Daň z pridanej hodnoty (343) 173 27 516,20 48 035,79

18 ostatné dane a poplatky (345) 174 502,87 312,23

19 Spojovaci účet pri zdruŽení (396AÚ) 175

20 Zúčtovanie s Európskou úniou (37'ĺAÚ) 176 12 764,08 11744,00

21 Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) 177 400,00

B.V Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 aŽ184| 't78 I 864 861,21 1 1 035 709,01

8.V.1 Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) 179 5 643 846,50 7 397 583,18

BeŽné bankové úvery (461AÚ, 221^Ú, nl,232) 180 1 758 585,71 2 175 696,83

3 Vydane dlhopisy krátkodobé (473AÚ,241\ - (255AÚ) 181

4. 0statné krátkodobé finančne výpomoci (249) 182

P'rijate.návratne finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobe
(273AU) 183 1 462 429,00 I 462 429,00

6.
Pĺijaté.návratné finančné Výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobe
(273AU) 184

c Časové rozlíšenie súčet (r. 186 + r' 187) ĺ85 26 585 110,35 25 486 473,04

c.1 Výdavky budúcich obdobĺ (383) ĺ86 963,50 1293,28

2. Výnosy budúcich obdobi (384) 187 26 584 'ĺ46'85 25 485'ĺ79.76

D Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (úótová skupina 20) 't 88
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003131 14 Mesto Tĺnava Výkaz ziskov a stľát Kons VZaS UJ Vs Úč 2 - 01

Číslo účtu alebo
skupĺny

a

Náklady Čĺslo
ĺiadku

2021

Spolu
2020

b c 1 2 2 4

50 Spotrebované nákupy (r. 002 aŽ r. 005) 00í 5 959 167,53 334 516,54 ô 293 684'07 6 216 618,25

501 Spokeba materiálu 002 3 244 211,62 36 309,62 3 280 521,24 3 'l 10 588' í6

502 Spotreba energie 003 2 714 955,91 285 923,12 3 000 879,03 3 081 510,73

503 Spoheba ostatných neskladovateľných dodávok 004 7 850,94

504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 005 12 283,80 12 283,80 16 668,42

51 SluŽby (r. 007 až r. 0'l0)

0pravy a udrŽiavanie

006 12 525 548,58 552 525,53 13 078 074,11 11 245 083,42

511 007 478s 128,34 48 701,92 4 833 830,26 3 848 7 51,92

512 Cestovné 008 25 296,88 71,53 25 368,41 'ĺ0 395'70

5'13 Náklady na repľezentáciu

0statne služby

009 20 636,47 576,58 21213,05 I 633,89

518 010 7 694 486,89 503 175,50 I 197 662,39 7 377 301,91

52 osobné náklady (ĺ. 0ĺ2 aŽ r. 016) 01'l 35 537 179,37 766 900,70 36 304 080,07 33 686 ĺ58,85

521 Mzdové náklady 012 25 184936,12 549 412,74 25 734 348,86 24 092 444,59

524 Zákonné sociálne poistenie 0't3 I 807 861,10 187 218,86 8 995 079'9ô I 075 210,08

525 ostatné sociálne poistenie 014 273 582p0 1 457,92 275 040,82 261383,22

527 Zákonné sociálne náklady 015 I 253 115,17 28 811,18 1 281926,35 I 254159,32

528 0statné sociálne náklady 0ĺ6 17 684,08 'ĺ7 684'08 2 96'ĺ'64

53 Dane a poplatky (r' 0'l8 až r. 020} 017 388 912,34 2 051,96 390 964,30 301 798,54

531 Daň z motorových vozidiel 018 502,87 502,87 476,26

532 Daň z nehnuteľnosti 019 5'ĺ99'41 5 199,41 5 326;66

s38 ostatné dane a poplatky 020 383 712,93 1 549,09 385 262,02 295 995,62

54 ostatné náklady na pĺevádzkovú činnosť {r. 022 aŽ ĺ
028)

021 1 230 933,72 40 894'0'ĺ 1 271 827.73 1 007 483,19

541 Zostatková cena predaného dlhodobeho nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku 022 23 717,20 537,63 24 254,83 281 890'3í

542 Predaný materiál 023 7 286,19 7 286,19

544 Zmluvné pokuty' penále a úroky z omeškania 024 7 004,28 7 004,28 1 291,81

545 ostatne pokuty, penále a úroky z omeŠkania

0dpis pohÍadávky

025 6 825,32 531,20 7 356,52 7 149,75

546 026 577 784,30 350,00 578 1 34,30 114551,56

548 0statné náklady na prevádzkovú činnosť 027 ô05 752' ĺ 0 39 475,1 8 64s 227,28 576 204,65

549 Manká a škody 028 2 564,33 2 564,33 26 395''ĺ 1

55
odpisy' rezervy a opravné položky z prevádzkovej
činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového
ľozlíšenĺa (r.030 + r. 031 + r.036 + t.039)

029 I 055 914,27 827 664,52 I 883 578,79 I077 218,73

551
odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku

030 7 845 870,58 8'ĺ5 293'65 I 661 164,23 I607 883,22

Rezeĺvy a opÍavné položky z prevádzkovej činnosti (r
032 aŽ r. 035)

03't 210 043,69 12 370,87 222 414,56 469 335,51

552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 032 1 1 833,87 't1 833,87

553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 033 155 500,54 1 55 500,54 363 279,90

557
Tvorba zákonných opravných poloŽiek z prevádzkovej
činnosti

034 537,00 537,00 90,00

558 Tvorba ostatných opravných poloŽiek z prevádzkovej
činnosti

035 54 543,1 5 54 543,15 105 965,61

Rezervy a opĺavné položky z finančnej óinnosti (r
037+ r.038)

036

554 Tvorba ĺezerv z finančnej činnosti 037

559 Tvorba opravných poloŽiek z finančnej činnosti 038

555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich obdobĺ 039

56 Finanóné náklady (ľ. 041 až r.049) 040 342 627 ,79 1 861,52 344 489,31 346 047,23

56í Predané cenné papiere a podiely 041

JOI Úroky 042 141 152,67 141 192,67 16'ĺ349'76

563 Kurzové shaty 043 34,57 34,57 44,34

5ô4 Náklady na precenenie cenných papierov 044

5ô6 Náklady na krátkodobý finančný majetok 045

567 Náklady na derivátové operácie 046
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003131'ĺ4 Mesto Tmava

Číslo účtu alebo
s ku piny

2021

Výkaz ziskov a strát Kons VZaS UJ Vs Úč 2 _ 01

2020Náklady

a b

Číslo
riadku Hlavná činnosť

1

Podnikateľská
činnosť Spolu

z 4

568 Ostatné finančné náklady

Manká a škody na finančnom majetku

047 201 400,55 1 861,52 203 262,07 ĺ84 653'13

569 048

Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku
hospodárenia pridruŽených účtovných jednotiek verejnej
správy

049

897,0657 Mimoriadne náklady (ĺ. 051 až r. 054) 050 897,06

572 Štoay 05'ĺ 897,06 897,06

574 Tvorba rezerv 052

578 Ostatné mimoriadne náklady 053

579 Tvorba opravných poloŽiek 054

58
Náklady na transfeĺy a náklady z odvodu príjmov (r
056 až r. 064) 055 5 009 510,18 5 009 5'ĺ0' 18 4 524 952,92

58'ĺ Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do Štátnych
rozpočtových organizácii a prispevkových oĺganizáciĺ 056

582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným
subjektom verejnej správy 057

583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom
mrmo verejnel spravy 058

584

Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieho územného celku do rozpočtových organizácii a
prĺspevkových organizáciĺ zriadených obcou alebo vyšŠĺm
územným celkom

059 0,00 0,00

585
Náklady na hansfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej
správy

060 60 000,00 60 000,00 1 025,00

586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyšŠieho územného celku subjektom mimo verejnej spľávy

061 4 939 905,15 4 939 905,15 4 490 9ĺ4'03

587 Náklady na ostatné transfeĺy 0ô2 I 605,03 9 605,03 33 013,89

588 Náklady z odvodu príjmov 063 0,00 0,00

589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 064 0,00 0,00

Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (ĺ.001 + r.006 + Í'o'l1 + Í'o1T + Í.o21
+ Í'029 + r.040 + r.050 + r.055) 065 69 050 690,84 2 526 414,78 71 577 105,62 66 405 361,13
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003131 ĺ4 Mesto Tmava Výkaz ziskov a strát Kons VZaS UJ Vs Úč 2 - 01

Číslo účtu alebo
skupiny Výnosy' daň z príjmov a výsledok hospodárenia číslo

riadku

2021

2020
Hlavná činnosť Podnikatel'ská

činnosť Spolu

a b 1 2 J 4

60 Tĺžby za vlastné výkony a tovar (ĺ. 067 až r. 069) 066 4 036 281,96 ĺ95 628'74 4 231910,70 4 079 022,48

601 rĺŽby za vlastné výrobky 067

602 TrŽby z predaja služieb 068 4 036 281,96 194 423,89 4 230 705,85 4 065 757,68

604, 607 rržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj 069 1 204,85 1204,85 13 264,80

6í Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (ĺ' 071 aŽ ĺ
074)

070

ôí'ĺ Zmena stavu nedokončenej VýÍoby

Zmena stavu polotovarov

071

612 072

613 Zmena stavu výrobkov 073

614 Zmena stavu zvierat 074

62 Aktivácia (ľ' 076 až r. 079) 075

621 AktiVácia maleriálu a tovaru 076

622 Aktivácia vnútroorganizačných sluŽieb 077

623 Aktivácia dlhodobeho nehmotného majetku 078

624 Aktivácia dlhodobeho hmotného majetku 079

63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 08ĺ aŽ
r. 083)

080 46 480 962'7'ĺ 46 480 962,71 44 571 280,28

63'l Daňové a colné výnosy štátu 081

632 Daňové výnosy samosprávy 082 39 723 360,23 39 723 360,23 38 607 423,92

633 Výnosy z poplatkov 083 6 757 602,48 ô 757 602'48 5 963 856,36

64 Ostatné výnosy z prevádzkovej óinnosti (ľ. 085 až r
090)

084 6 090 147,92 791 053,73 6 881 20'ĺ'65 6 893 527,04

641 TĺŽby zpĺedaia dlhodobeho nehmotného majetku a
dlhodobeho hmotného majetku 085 59 400,62 0,00 59 400,62 1 375 737,12

642 TrŽby z predaja materiálu 086 487,87 487,87 696,48

644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 087 28 907,79 28 907,79 1't 489,67

645 ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 088 88 496,79 88 496,79 125 048,34

646 Výnosy z odpĺsaných pohľadáVok 089 54 372,99 54 372,99 15122,42

648 ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 090 5 858 48'ĺ'86 791 053,73 6 649 535,59 5 365 433,01

65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z
prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a
zúčtovanie časového rozlíšenia (r.092 + r.097 + r. ĺ00)

091 1 406 869,37 1 406 869,37 236 954,ô8

Zúčtovanie ľezerv a opravných položiek z
ptevádzkovej činnosti (ľ. 093 až r. 096)

092 I 406 869,37 'l 40ô 869'37 236 954,68

652 Zúčtovanie zákonných rezerv z pĺeuädzkovej činnosti 093

653 Zúčtovanie ostatných ľezerv z pľevádzkovei činnosti 094 604 103,25 604't03,25 158 512,95

657
Zúčtovanĺe zákonných opravných poloŽiek z prevádzkove|
činnosti

095

658 Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti

096 802 766,12 802 766,12 78 441,73

Zúčtovanie rezerv a opÍavných poloŽiek z finančnej
činnosti (r. 098 + r. 099) 097

654 Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti 098

659 Zúčtovanie opravných poloŽiek z finančnej činnosti 099

655 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich obdobĺ ĺ00

66 Finančné výnosy (r. 102 aŽ r' 110| ĺ01 I 182 908,53 1 182 968,53 884 849,52

66'ĺ TrŽby z predaja cenných papierov a podielov 102

662 Úroky 103 8149,71 8149,71 3 803,24

663 Kurzové zisky 104 24,02 24,02 0,04

664 Výnosy z precenenia cenných papierov 105

665 Výnosy z dlhodobeho finančného majetku 106 0,00 0,00

666 Výnosy z kÍátkodobeho ĺinančného majetku 107

667 Výnosy z derivátových operácií 't08

668 ostatné finančné výnosy 109 82,80 82,80 78,80
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číslo účtu alebo
s ku piny

Výkaz ziskov a strát Kons VZaS UJ Vs Úč 2 - 01

2021
Výnosy' daň z prijmov a výsledok hospodáĺenia čĺslo

riadku 2020

4b

Podnikateľská
činnosť

c

Hlavná činnosť

1 2

Spolu

Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku
hospodárenia pridruŽených účtovných jednotiek verejnej
spravy

110 1174712,00 1 17 4 712,00 880 967 44

67 Mimoriadne výnosy (ĺ. 112 aŽ ĺ' 115) 111 'ĺ 000.00

672 112 'ĺ 000'00

674

Náhrady škôd

Zúčtovanie rezerv 113

0statné mimoriadne výnosy 114678

679 Zúčtovanie opľavných poloŽiek 115

68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych
rozpočtových organizáciách a prĺspevkových
organizáciách (ĺ' 117 až r.'l25|

'ĺ 16

68'ĺ Výnosy z bežných transÍerov zo štátneho rozpoÓtu 117

682 118

683

Výnosy z kapitálových tĺansÍerov zo štátneho rozpočtu

Výnosy'z beŽných hansferov od ostatných subjektov
verejnel spravy 119

684 Výnosy.z kapitálových hansferov od ostatných subjektov
vereJneJ spravy 120

685 Výnosy z beŽných transferov od EurÓpske| únie 121

686 Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie 122

687 Výnosy z bežných hansferov od ostatných subjektov mimo
vere.|nej správy 123

688 Výnosy z kapitálových transíerov od ostatných subjektov
mlmo Verélnel spÍavy 124

689 Výnosy z odvodu ĺozpočtových prĺjmov 125

69

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach,
vyšších územných celkoch a v Íozpočtových
organizáciách a prĺspevkových organizáciách
zriadených obcou alebo vyššĺm územným celkom (r.
'l27 ažĺ'135|

126 0,00 't8 982 904,27 'ĺ8 109 765'86

69'ĺ

Výnosy z beŽných transferov z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových
organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených
obcou alebo vyŠšĺm územným celkom

127

18 982 904,27

0,00 0,00 0,00

692 128 0,00 0,00 0,00

693

Výnosy z kapitálových hansferov z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových
organizáciách a prispevkových organizáciách zriadených
obcou alebo vyššĺm územným celkom

Výnosy samosprávy z beŽných transferov zo štátneho
rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 129 't6 488 117,08 'ĺô 488 117'08 15 587 275,90

694
Výnosy samospĺávy z kapitálových transferov zo štátneho
ľozpočtu a od iných sub|ektov verejnej správy 130 I 959 334,51 1 959 334,5'ĺ 2 170 034,50

695 Výnosy samosprávy z beŽných transferov od Európskej
u nte 131 4 777 ,34 1 2 388,33

696 Výnosy samospľávy z kapitálových transferov od
Európskej únie 132

4 777 ,34

697 Výnosy samosprávy z beŽných hansferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy 133 44 533,05 44 533,05 28 804,41

698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy 134 486 142,29 311262,72

699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových pľíjmov 135 0,00

486 142,29

0,00

Účtová trieda 6 celkom súčet (r. 066 + Í. ()7o + r. o75 + r' 08o + r. 084 + Í.
09í + r. ĺ01 + r. ĺĺ1 + r. 1ĺô + r. ĺ26) ĺ36 78'180 134,76 986 682,47 79 í66 817'23 74 776 399,86

Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 'l36 mĺnus r. 065) (+Ĺ) 137 I 129 443,92 -1 535 732.31 7 589 711,61 I 371 038,73

591 Splatná daň z prĺjmov í38 11 502,17 I488.22 20 990,39

595 Dodatočne platená daň z príjmov

2 865' ĺ0

-'1 008,00

Výsledok hospodárenia po zdanení r. í37 mínus (ĺ. í38, r. ĺ39) (+/.)

139

't40 9117 941,75 -1 549 220.53 7 568 721 ,22 8 369 181,63

't4'l
z toho: i na podiely iných účtovných

't0 / 38



00313'l 14 Mesto Trnava

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Poznámky - tab.

Sídlo

Názov obce

Trnava

Trnava

Trnava

Trnava

Trnava

Trnava

Trnava

Trnava

Trnava

Trnava

Trnava

Trnava

Trnava

Tľnava

Trnava

Trnava

Psč

91 70í

9í 70'ĺ

91771

91701

91701

91701

91732

91701

92145

91701

91701

9'ĺ701

9170 í

9í705

9í 708

91701

91701

Ulica a číslo

V jame 3

Priemyselná 5

Hlavná 1

Hlavná 1

Pĺiemyselná ulica
2681t5

Ulica Spartakovská
7239t18

Fĺantiškánska í6

Clementisova 5l

Priemyselná 10

Trhová 2

Ulica Spartakovská 5

Ulica Andreja Kubinu

Ulica At mová 1

lvana Krasku 29

Kornela Mahra'ĺ1

Nám.Slov. uč'tovarišstv
a15

Ulica Jána Bottu 27

Stičasťou s hrnného celku

dod a

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12"2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

odod a

01.01.2021

01.01.2021

01.01.2021

01.01,2021

01.01.2021

01.01.2021

01.01.2021

01.01.2021

01.01.2021

01.01.2021

01.01.2021

01.01.2021

01.01.2021

01.01.2021

01.01.2021

01.01.2021

01.01.2021

Konsolidovan podiel
(%)

I 00,000000

50,000000

1 00,000000

1 00,000000

'ĺ00'000000

'ĺ00'000000

50,000000

ĺ 00'000000

29,680000

1 00,000000

1 00,000000

1 00,000000

ĺ 00'000000

ĺ 00'000000

't00,000000

1 00,000000

í 00'000000

Právna Íorma

321

112

801

112

331

331

112

331

121

112

321

321

321

321

321

321

321

Druh vzťahu

D

P

M

D

D

D

P

D

P

D

D

D

D

D

D

D

D

lčo

00350052

3 1 449697

0031 31 14

3621 9681

005981 35

5304 1 984

36277215

1 7639760

36252484

4410277 I

37990373

36080543

36080756

36080829

37990357

36080772

36080594

Názov tičtovnej
iednotky

Centrum voľného času,
V jame 3, Tĺnava

FCC Trnava, s.r.o.

Mesto Trnava

Mestská televĺzia
Trnava, s.r.o

Mestské služby mesta
Trnava

Správa majetku mesta
Trnava, p. o.

STEFE Trnava, s. r. o.

Stredisko sociálnej
starostlivosti

Trnavská vodárenská
spoločnosť, a.s.

TT-IT, s.r.o.

Základná škola s
materskou školou ,

Spartakovská 5,

Trnava

Základná škola s
materskou školou,
Andreia Kubinu 34,
Trnava

Základná škola s
materskou školou,
At mová 'l' Trnava

Základná škola s
materskou školou
lvana Krasku č. 29,
Tľnava

Základná škola s
mateľskou školou
Kornela Mahra 11

Trnava

Základná škola s
materskou školou
Nám' Slov. uč.
tovarišstva č. 15,
Trnava

Základná škola s
materskou školou,
Ulica Jána Bottu 27
Trnava

Trnava

'l'ĺl38



003'131í4 MestoTmava Poznámky _ tab.

Sídlo

Názov obce

Tľnava

Trnava

Tľnava

Trnava

Trnava

Trnava

PsČ

91702

91700

9'.t70'l

9í708

9',t701

91771

Ulica a číslo

Ulica Maxima Gorkého
21

Vančuĺova 38

Štefánikova 2

Ulica Mozartova 10

Terézie Vansovej 5

Ulica Hlavná 1/1

S časťou s hrnného celku

dod a

3',t.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

3't.12.2021

odod a

01.01.2021

01.01.2021

01.01.2021

01.01.2021

01.01.2021

01.05.2021

Konsolidovan podiel
t%)

1 00,000000

100,000000

1 00,000000

ĺ00.000000

1 00,000000

í 00'000000

Právna forma

321

321

33í

321

321

331

Druh vzťahu

D

D

D

D

Éo

37990365

3 1 875394

34000208

37836528

006ĺ ĺ 972

53740408

Názov tĺčtovnej
jednotky

Základná škola s
mateĺskou školou,
Ulica Maxima Gorkého
21,Trnava

Základná škola s
materskou školou,
Vančuľova 38, Trnava

Základná umelecká
škola M. Schneidera_
Trnavského

Základná umelecká
škola' Ulica Mozartova
10, Trnava

Zariadenie
seniorov v

pre
Trnave

ZaŽi v Irnave -
Mestske kultrlrne
stľedisko

12ĺ38



003ĺ3'1 14 Mesto Trnava

Tabul'ka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Poznámky - tab.

0právky

202'.1

10

942 701 ,29

1 I 546,49

7'ĺ10'50

1 200 169,87

Presuny

9

Úlytry

8

3 840,00

541,59

0,00

4 381,59

Pĺírastky

7

90 52ĺ 
'68

4 228.00

94 749,68

2020

b

856 0'ĺ9'61

1 í 546'49

7 652,09

1 195 941'87

2 07ĺ ĺ60'06

obstarávacia cena

2021

5

1 003 841,81

1 ĺ 546'49

7 'ĺ 10'50

'1 931 397,87

2 953 896,67

Pľesuny

4

Úĺytry
2

0,00

541,59

0,00

71 500,00

72 041,59

Prírastky

2

75 670,00

735 456,00

71 500,00

882 626,00

2020

1

928 171,81

í1 546'49

7 52,09

'ĺ 195 941'87

2 143 312,26

Č.ĺ

b

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Položka majetku

a

Aktivované náklady na v voj

Softvér

oceniteľné práva

Goodwill alebo záporn
goodwill z konsolidácie
kapitálu

Drobn dlhodob nehmotn
majetok

Ostatn dlhodob nehmotn
majetok

Obstaranie dlhodobeho
nehmotného majetku

Poskytnuté preddavky na
dlhodob nehmotn majetok

Dlhodob nehmotn majetok
spolu (s čet r' 01 až 08) 216í 528"15

Zostaĺková hodnota

2021'

17

6',t 140,52

0,00

0,00

731 228,00

792 368,52

2020

16

72 152,20

0,00

0,00

0,00

72152,20

0pravné položky

2021

15

Pĺesuny

14

Úoytlĺy

13

Prírastky

12

2020

11

Č. l

b

0'r

02

03

04

05

06

07

08

09

PoloŽka majetku

a

Aktivované náklady na v1voj

Softver

ocenitelné práva

Goodwill alebo záporn
goodwill z konsolidácie
kapitálu

Drobn dlhodob nehmotn
majetok

Ostatn dlhodob nehmotn
majetok

obstaranie dlhodobého
nehmotného majetku

Poskytnuté preddavky na
dlhodob nehmotn majetok

Dlhodob nehmotn majetok
spolu (s čet r.01 až 08)

13/38



00313í'l4 Mesto Tmava Poznámky _ tab.

144 684 ĺ'l6'89

Presuny

I

Úlytry

8

6 828 265,02

474 473,06

238 327,99

38 442,78

ĺ3 799'15

400 430,32

7 993 738,32

Pľírastky

7

14 567 412,05

859 798,82

326 057,64

49 975, 1 0

21 242,97

625 322,25

16 449 808,83

2020

6

117 297 081,34

'ĺ 0 938 774' 'l0

I 452 314,37

1 15 330,00

409 409,02

6 015 í37'55

í 36 228 046'38

0bstarávacia cena

2021

5

86 426 850,81

363 920,33

225 954 850,59

14 213 941,63

2 184 250,30

1 991 863,85

422 439.51

7 465 685,43

6 449 190.72

0 00 345 472993,17

Presuny

4

211 689,52

296 104,00

-507 793,52

Ú uytry
,
J

23 717,20

0,00

4 020,37

1 112 643,25 206 244,09

19't 616,99

0,00

14 529,42

0,001 0,00

13 612 994,09

23 103,52

14 076 225,68

Prĺĺastky

2

4 740 338,14

0,00

7 693 503,17

301 967,40

0,00

I 427,60

13 926 764,69

23 103,52

27 799 747,77

2020

1

81 710 229,87

363 920,33

218 265 367,79

í3 095 852'95

1777 795,89

1 991 863,85

435 54ĺ,33

7 465 685,43

6 643 2í3'64

33',t 749 47',t,08

Č.r

b

10

11

12

13

14

15

16

17

18

í9

20

21

22

Položka majetku

a

Pozemky

Umelecké diela a zbierky

Predmety z drah ch kovov

Samostatné hnuteľné veci a
s bory hnutel'n ch vecí

Dopravné prostriedky

Pestovateľské celky kv. porast.

Základne stádo a ťaŽ.zVieratá

Drobn dlhodob hm.majetok

0statn dlhodob hm.majetok

obstaľanie dlhodobeho
hmotného majetku

Poskytnuté preddavky na
dlhodob'hmotn majetok

Dlhodob hmotn majetok
spolu (s čet Í' 10 aŽ21|

opľávky

2021

10

125 036 228,37

1 1 324 099,86

1 540 044,02

126 862,32t

41 6 852,84

6 240 029,48

Stavby

Položka majetku

17

644 206,28

1 865 001,53

5 586,67

2020

16

81 044 331,22

363 920,33

100 968 286,45

325 481,52

'ĺ 876 533'85

26 132.31

'ĺ 450 547.88

6 223 161,42

ĺ94 435 473'83

2021

15

662 3 1 2,08

339 808,97

1 00212',t,05

Presuny

14

Ubytky

ĺ3

3 586,57

80 243,25

83 829,82

Príľastky

12

2020

1',!

665 898,6s

420 052,22

í 085 950'87

Č.ĺ

b

í0

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

a

Pozemky

Umelecké diela a zbierky

Predmety z drah ch kovov

Stavby

Samostatné hnuteľné veci a s bory hnuteľn ch vecí

Dopravné prostriedky

Pestovatel'ské celky trv.porast.

Základné stádo a ťaŽ'zvieľatá

Drobn dlhodob hm.majetok

0statn dlhodob hm.majetok

0bstaĺanie dlhodobého hmotného majetku

Poskytnuté preddavky na dlhodob hmotn ' majetok

Dlhodob' hmotn majetok spolu (sličEt r.10 až21)

0pravné poloŽky Zostatková hodnota

2157 078,85

2021

85 764 538.73

363 920.33

100 9í8

2 889 841,77

1 225 655,95

6'109 381,75

14t38

ĺ99 786 755'23



003131 14 Mesto Tmava Poznámky - tab.

oprávky

202',1

10

146 845 45,04

Pľesuny

I
Úuytry

I

7 998 í'l9'91

Prírastky

7

ĺ6 544 558'51

2020

b

138 299 206,44

0bstarávacia cena

202',1

5

0,00

24 645 656' ĺ 1

24 645 656'ĺ í

373 072 545,95

Presuny

4

0,00

Úĺytry

3

994 038,82

994 038,82

ĺ5 í42 306'09

Prírastky

2

ĺ 250 557'16

í 250 557'í6

29 932 930,93

2020

1

24 389 137 .77

24 389 137 ,77

358 281 92',t,11

č.r

b

23

24

25

26

27

28

29

30

3í

32

PoloŽka majetku

a

Podielové cenné papiere a
podiely v dcerskej čtovnej
jednotke

Podielové cenné papiere a
podiely v spoločnosti s
podstatn m vplyvom

Realizovateľné cenné papiere
a podiely

Dlhové cenné papieĺe dĺŽané
do splatnosti

PÔŽičky tovnej jednotke v
konsolidovanom celku

ostatné pÔŽičky

ostatn dlhodob Íinančn
majetok

Obstaranie dlhodobeho
finančného majetku

Dlhodob finančn majetok
spolu (s čet ĺ'22aŽ30|

Neobežn majetok spolu ( r
09 + r. 22 + Í. 3'|)

Zostatková hodnota

2021

17

0,00

24 645 656,'t1

24 645 6s6,1'l

225 224779,86

2020

'ĺ6

24 389 137 ,77

24 389 137,77

2'18 896 763,80

0pravné položky

2021

'15

1002121,05

Presuny

14

Úuytry

13

83 829,82

Prírastky

12

2020

11

í 085 950'87

Č.r

b

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Položka majetku

a

Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej čtovnej jednotke

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn 'm
vplyvom

Realizovateľné cenné papiere a podiely

Dlhové cenné papiere drŽané do splatnosti

P Žičky čtovnej jednotke v konsolidovanom celku

ostatné p Žičky

ostatn dlhodob finančn majetok

obstaranie dlhodobého Íinančného majetku

Dlhodob finančn majetokspolu (s čet r. 22 až30|

Neobežn majetok spolu ( ľ.09 + r. 22+ ĺ.31)

15/38



003ĺ3ĺ'l4 Mesto Tmava

Tabuľka č. 3 - Majetkové podieIy cP

Poznámky - tab'

Hodnota vlastného
imania 2020

I

4 918 282,00

69 685 166,00

2 494 879,00

77 098 327,00

Hodnota vlastného
imania202'l

I

4 949 966,00

69 429 623,00

3127 922,00

77 507 51í'00

Hodnota podielu
2020

7

2 459 141,00

20 682 557,27

1247 439,50

24389 137,77

Hodnota podielu
2021

6

2 474 983.00

20 606 712,11

í 563 961,00

24 645 656'í ĺ

Podiel na hlasovacích
právach (v 7o}

5

50,000000

29,680000

50,000000

x

Základné imanie

4

3 968 068,00

51 883 604,00

4 0 000,00

56 3í1 672'00

Podiel na základnom
imanií (v %)

3

50,000000

29,680000

50,000000

x

Právna forma

2

112

121

't12

x

Názov tlčtovnej
jednotky

1

362772ĺ5 sTEFE
Trnava, s. r. o.

36252484 Trnavská
vodáľenská
spoločnosť, a.s.

31449697 FCC Trnava,
s.r.o.

x

Druh cenného papiera

a

o

o

o

Spolu

16/38



003't31'ĺ4 Mesto Trnava

Tabuľka č. 4 - Realizovatel'né CP

Poznámky - tab.

Hodnota podielu 2020

4

Žiaden zäznam

Hodnota podielu 2021

2

Právna forma

2

x

Názov tičtovnej jednotky

1

x

Druh cenného papiera

a

Spolu

17 t38



003í3'ĺ14 Mesto Trnava

Tabul'ka č. 5 - Dlhové CP

Poznámky - tab.

V nosov rirok za rok
2021

I
žiaden záznam

Menovitá hodnota 2021

7

Zostatok 2020

6

Zostatok 202'l

I

Dátum splatností

4

x

V nosv%

3

x

Mena

2

x

Dĺuh cenného papiera

1

x

Názov emitenta

a

Spolu

18/38



00313'l 14 Mesto Tmava

Tabuľka č. 6 - Dlhodobé p Žičky

Poznámky _ tab.

V nosov tilok za ľok 2021

7

Žiaden záznam

V ška istiny 2021

6

Zostatok 2020

5

Zoslalok202'l

4

Dátum splatnosti
2

x

V'nos v %

2

x

Mena

1

x

Názov dlžníka

a

Spolu

19/38



003í3í ĺ4 Mesto Trnava

Tabul'ka č. 7 . opravné poloŽky k zásobám

Poznámky _ tab.

zostatok opravnej položky
2021

5

Žiaden záznam

Zrušenie

4

ZníŽenie

1

Tvorba

2

Zostatok oplavnej položky
2020

I

Názov ti tu

b

x

číslo ĺlčtu

a

Spolu

20t38
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Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Poznámky - tab.

Zostatok opĺavnej položky
2021

5

327 872,58

74 698,53

ĺ 538 907'67

676 408,50

0,00

2617 887,28

Zĺušenie

4

138 137,59

10 032,02

326 4't1,13

300 831,25

775 411,99

Zníženie

3

5 473,46

2 3s8,80

87,87

31 920,13

Tvorba

2

31 289,77

2 236, 5

89 395,82

20 553,73

143 475,97

Zostatok opravnej položky
2020

I

440 193,86

82 493,90

1775 922,98

983 044,82

87,87

3 281 743,43

Názov tičtu

b

ostatné pohľadávky

Odberatelia

Pohľadávky z da ov ch prĺjmov obci a vyššich zemn ch celkov

Pohľadávky z neda ov 'ch prijmov obcĺ a vyššĺch zemn 'ch celkov a
rozpočtov 'ch organizáciĺ zriaden 'ch obcou a vyšším lizemn 'm celkom

lné pohÍadávky

x

číslo ričtu

a

315

3ĺ1

3'ĺ9

3'18

378

Spolu

21 t38



003ĺ3'ĺ'l4 Mesto Tmava

Tabuľka č.9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Poznámky - tab.

Zostatok 2020

2

5 202 023,62

1 988 307,49

3 í05 346'ĺ3

108 370,00

4 768 554,59

9 970 578'2í

Zostatok2021

1

5 568 920,65

2 246 403,86

3 268 3ĺ4,79

54 202,00

4 846 8ĺ6'63

10 415737,28

číslo
riadku

b

0'l

02

03

04

05

06

Pohľadávky podľa doby splatnosti

a

PohÍadávky v lehote splatnosti
v tom:

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dojedného roka vrátane

PohÍadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedneho do piatich rokov vrátane

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov

PohÍadávky po ĺehote splatnosti

Spolu (r. 0'l + Í. 05)
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Tabuľka č. ĺ0 - Náklady budticich období

Poznámky _ tab.

Zostatok 2020

6 665,93

10 585,02

114 218,74

í3ĺ 469'69

Zostatok 202ĺ

7 627,13

13 370,84

95 032,39

ĺĺ6 030'36

Náklady budticich obdobĺ

Nájomne

Náklady z bud ceho odvodu prĺjmov Ro

Nájomné reklamn!'ch pl ch' vysielacieho času, inzertného priestoru

Predplatne

Predplatne poistné

ostatné

Spolu

23t38
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Tabul'ka č. 11 - Príjmy budricich období

Poznámky - tab.

Zostatok 2020

145 521,76

2 717 ,12

Zostatok 202't

1 29 966,62

24 124,32

í54 090'94

Pľíjmy budticich období

Nájomne

Poistné plnenie

ostatné

Spolu 't48 238,88

24!38
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Tabul'ka č. 12 - Vlastné imanie

Poznámky _ tab.

Podiely in ch tičtovn ch
jednotiek

7

V sledok hospodárenia

6

I 369 181,63

7 568721,22

-8 369 181,63

7 568721,22

Nevysporiadan'v sledok
hospodálenia minul ch

rokov

5

ĺ88 328 463'06

457 014,27

8 369 ĺ8í'63

196 240 630,42

0statné Íondy

4

0,00

Zákonn rezervn fond

3

0,00

0,00

Oce ovacie ľozdiely z
kapiÍálov ch častĺn

2

'ĺ 340 530'28

í 340 530'28

Oce ovacie rozdiely z
precenenia majetku a

záuäzkov

1

Názov poloŽky

a

Zostatok 2020

Prĺrastky

Ubytky

Presun

Zostatok 202í

25t38
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Tabuľka č. í3 - Rezervy zákonné

Poznámky - tab.

Zostalok202'l

b

'12 834,39

í2 834,39

Zrušenie

5

PouŽitie

4

1 7 1 06,63

ĺ7'l06'63

Tvorba

12 834,39

12834,39

Presun

2

Zostatok 2020

1

'ĺ7'l06,63

17 í06'63

Čĺslo
riadku

b

01

02

03

04

05

06

07

08

Položka rezerv

a

Rezervy zákonné dlhodobé

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a
monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení

Náklady sÚvisiace s odshánenĺm znečistenia Životného
pľoshedia, odpadoV a obaloV

lne

Spolu rezervy zákonné dlhodobé (sričet r.01 až ĺ.
03)

Rezervy zákonné krátkodobé

Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a
monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorenĺ

Náklady sÚvisiace s odstránenim znečistenia Životného
prostredia, odpadov a obalov

Iné

Spolu rezervy zákonné kĺátkodobé (s čet r. 05 až r
07)

26t38
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Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Poznámky - tab.

Zostatok 2021

6

2 923 747 ,38

79 508,79

3 003 256,17

12190,70

0,00

28 023,57

40 214,67

Zrušenie

5

6 745,60

500 000,00

506 745,60

14 539,07

't0 104,57

62 791,53

87 435,17

Použitie

4

I 830,48

1 092,00

I922,48

Tvorba

3

127 119,74

127 119,74

12 190,70

28 023,97

40 214,67

Presun

2

Zostatok 2020

1

2796 627,64

86 254,39

500 000,00

3 382 882,03

23 369,55

ĺ 092'00

't0't04,57

62 791,53

97 357,65

Číslo
riadku

b

0l

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Položka rezerv

a

RezeÍvy ostatné dlhodobé

Rekultĺvácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a
monitorovanie skládky odpadov po iej uzatvoreni

Zamestnanecké poŽitky

Náklady stivisiace s odstránením znečistenia životného
prostredia, odpadov a obalov

Prebiehaj ce a hroziace s dne spory

lné

Spolu rezeľvy ostatné dlhodobé (s čet r. 01 aŽ r.05)

RezeÍvy ostatné kľátkodobé

Rekultivácia pozemku; uzavretie, ĺekultivácia a
monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení

Zamestnanecké poŽitky

Náklady s visiace s odstránenim znečistenia Životného
prostredia, odpadov a obalov

Nevyfakturované dodávky a sluŽby

Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie čtovnej
závierky a v ročnej správy t kaj cej sa vykazovaného

čtovného obdobia

Prebiehaj ce a hroziace s dne spoľy

lné

Spolu rezervy ostatné krátkodobé (s čet ĺ'7 až r, 13|
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Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Poznámky - tab'

Zostatok 2020

2

12 281 557,99

7 981 671 ,26

418 227,54

3 881 659,'19

6 592,33

12288150,32

Zostatok 202í

1

12 472 140,87

7 896 615,04

952 781,93

3 622743,90

2 5'.t2,91

12 474 653,78

Čĺslo
riadku

b

01

02

03

04

05

06

Záväzky podľa doby splatnosti

a

Zäväzky v lehote splatnosti
v tom:

Záväzky so zostatkovou dobou spĺatnosti dojedneho roka vrátane

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do pĺatich rokov vrátane

Záväzky so zostatkovou dobou splatnostĺ dlhšou ako päť rokov

Záuäzky po lehote splatnosti

Spolu (r.0'l + ĺ.05)
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Tabuľka č. 16 - Bankové very

Poznámky - tab.

Nákladov tirok za
rok2021

o

868,04

31 987,92

588,73

8 1 80,87

436, 1 5

1782,02

I 608,90

6 603,58

806,'t6

4 1 82,80

6 468,18

90 063,43

V ška istiny 202ĺ

I

200 707 ,75

41 980,61

45 775,52

17 724,00

231 084,00

59 525,61

42 771 ,00

221 268.00

1 34 088.00

I 80 000.00

300 000.00

1 66 668,00

200 000,00

2 í69 192'49

Dlhodobá časť

Zostatok 2020

7

0,00

0,00

640 857,30

43 628,16

250 364,00

0,00

1 39 005,00

663 784,00

525 032.00

í04 090.16

900 000.00

641 222,56

3 300 000,00

189 600,00

7 397 583,18

zostatok 202í

b

0,00

0,00

s95 081.78

25 904,1 6

'19 280,00

0,00

96 234,00

442 516,00

390 944,00

0,00

600 000.00

473 886.5

3 000 000.00

0.00

5 643 846,s0

Kľátkodobá časť
Dátum splatnosti

Zostatok 2021 Zostatok 2020

5

200 707,75

41 980,61

45 775,52

17 724,00

231 084,00

59 525,61

42771,00

221 268,00

í 34 088'00

180 000,00

300 000,00

1 66 000,00

207 172,34

327 600,00

2 175 696,83

4

0,00

0,00

45 775,52

17 724,00

23'l 084,00

0,00

42 771,00

221 268,00

134 088,00

104 090'í6

300 000,00

1 66 668,00

305 517,03

1 89 600,00

í 758 585'71

a

25.10.2021

2s_07.2021

01 .'ĺ 1 .2035

20.11.2025

20.03.2023

20.12.2022

04.04.2025

29.12.2024

20.11.2025

25.08.2022

25.07.2023

25.06.2028

25.12.2027

20.07.2022

x

lJroková sadzba v

2

1.000000

1.000000

0.000000

'ĺ.000000

2.1 90000

0.000000

1.000000

1.000000

'ĺ.000000

0.400000

0.390000

0.860000

0.690000

0.390000

x

Mena

1

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

x

Poskytovateľ
bankového tiveru

b

Prima banka
Slovensko, 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.

Slovenská
sporiteľ a, a.s.

Slovenská
sporiteľ a, a.s.

Slovenská
sporiteľ a, a's.

Slovenská
sporiteľ a, a.s.

Československá
obchodná banka,
a.s.

x

B

B

B

B

B

Spolu

B

B

B

B

B

B

B

B 327 600,00

I 082,14

1 6 998,24

1 469,70
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Tabuľka č. 17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - V davky budricich období

Poznámky _ hb.

Zostatok 2020

2

I 257,74

35,54

1293,28

Zostatok 2021

1

963,50

963,50

číslo riadku

b

01

02

03

V davky budticich období

a

Nájomné

ostatné

Spolu
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Tabuľka č. 1 8 - časové rozlíšenie na strane pasív - V nosy budrĺcich období

Poznámky - tab.

Zostatok 2020

2

59 í89'62

24 975 339,79

450 650,35

25 485 í79'76

Zostatok 2021

1

36 256,19

26 042 402,61

505 488,05

26 584 í46'85

číslo
riadku

b

01

02

03

04

05

06

07

08

V nosy budticich období

a

Nájomne

Predplatné

V nosy z budrlceho odvodu prijmov RO

Zaplatené paušály

Zostatky v srivislosti s emisn mi kv tami

Transfery

ostatné

Spolu
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Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Poznámky _ tab.

a

Spolu 2020

4

'ĺ23 851'90

í0 554'64

74 415,47

2 599,97

149 314,44

17 576,37

18 7 48,43

8 632'í3

38 6'ĺ8.18

277 452.13

80 664,67

103 778,80

1 I I 589,30

260 848'3í

67 747,85

2s 812,29

í4 640'00

192,00

5 982 265,03

7 377 301,91

spolu 202í

1 64 850,96

26 769,32

104 116,07

1 356,24

ĺ57 í68'15

29 974,60

I 029,82

12 168,23

39 432,59

142 í06'59

108 485,78

118 870,26

1ĺ'l 668'86

352 61 9,37

6 847,60

125 174,05

'ĺ4 640'00

120,00

6 673 263,90

8 í97 662'39

Podnikateľská činnosť

2

í35 664'45

49 228,52

39 507,92

21 040,00

2 483,48

3 218,47

49 560,94

29 641,73

404,25

'167,30

172 258,04

503 ĺ75'50

Hlavná činnosť

1

29 186,5í

26 769,32

54 887, í 5

't 356,24

117 660,23

I 934,60

8 029,82

9 684,75

36 214,12

't42 106,59

58 924,84

89 228,53

11ĺ 668'86

352 619,37

6 443,35

125 00 ,75

'14 640,00

1 20,00

6 50ĺ 005,86

7 694 486,89

číslo
riadku

b

0'l

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

í5
'ĺ6

17

18

í9

20

21

22

23

24

Náklady na služby

Nákup licencií a licenčné poplatky

Doprava, preprava

Prenájom (lízing)

Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti

Nájomné _ dopravné prostriedky

Nájomné - iné

Právne, ekonomické a iné poradenstvo

Poradenstvo - hardware, software

Propagácia, reklama, inzercia

Školenia, kurzy, semináľe, porady, konferencie, symp zia

Administrativne a reŽijne náklady

SháŽna sluŽba

Telekomunĺkačné služby

Štrldie, expertizy, posudky

Konkurzy a s ťaŽe

Spotreba poštov ch známok a poštové sluŽby hradené hotovostne

Ostatné poštové sluŽby

Náklady na overenie ričtovnej závierky

Náklady na uĺsťovacie audĺtorské služby s v nimkou overenia ličtovnej závĺerky

Náklady na srivisiace audĺtorské sluŽby

Náklady na da ové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou

Náklady na ostatné neauditorské sluŽby poskytnuté audítorom alebo audítoľskou spoločnosťou

lne sluŽby

Spolu
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Tabuľka č. 20 - ostatné náklady na prevádzkovti činnosť

Poznámky _ tab.

Spolu 2020

4

134 904,77

123 724,76

317 575,12

576 204,65

Spolu 2021

3

127 278,96

134 728,96

383 2ĺ9'36

615 227,28

Podnikateľská činnosť

2

39 475,18

39 475'ĺ 8

Hlavná činnosť

1

127 278,96

í34 728'96

343 744,18

605 752,'t0

číslo
ľiadku

b

0ĺ

02

03

04

05

06

07

ostatné náklady na plevádzkovti činnosť

a

Náhrady zo zodpovednosti za sp sobené škody

Náhrady cestovn ch nákladov in m než vlastn m zamestnancom

Náhrada mzdy a platov in m než Vlastn 'm zamestnancom

odmeny a prĺspevky in m neŽ vlastn m zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)

Členské prĺspevky

lné

Spolu
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Tabuľka č. 2í - Ostatné finančné náklady

Poznámky _ tab.

Spolu 2020

4

46 141,21

19 086,71

8 657.78

32 0ĺ3'09

78 754,34

í84 653'í3

Spolu 202í

3

53 510,79

46 727,75

73 983,27

23 943,24

5 097,02

203262,07

Podnikateľská činnosť

2

1'194,50

227,77

26,97

285,28

127,00

ĺ 86í'52

Hlavná činnosť

,|

52 316,29

46 499,98

73 956,30

23 657,96

4 970,02

20í 400'55

číslo
riadku

b

01

02

03

04

05

06

ostatné Íinančné náklady

a

Poistenie nehnuteľnosti

Poisténie dopravn ch prostriedkov

ostatné poistenie

Bankove poplatky

ostatné finančné náklady

Spolu

34/38



003ĺ31 í4 Mesto Tmava

Tabuľka č. 22 - ostatné v nosy z prevádzkovej činnosti

Poznámky - tab.

Spolu 2020

4

83 1 05,73

3 772 510,55

10 122,47

0,50

55,82

't 499 637,94

5 365 433'0ĺ

Spolu 202í

3

I 1 I 692,30

4 988 374,69

25 271,89

0,39

250,00

'l 516 946,32

6 649 535,59

Podnikateľská činnosť

2

446 038,32

345 015,41

791 053,73

Hlavná činnosť

1

1 18 692,30

4 542 336,37

25 271,85

0,39

250,00

ĺ 'ĺ71 930'91

5 858 481,86

číslo
ĺiadku

b

01

02

03

04

05

06

07

ostatné v 'nosy z plevádzkovej činnosti

a

Dobropisy, refundácie nákladov minulého čtovného obdobia

V 'nosy z prenájmu

Poistné plnenia

lnvent rne prebytky

Náhrada za škodu

ostatné

Spolu
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Tabul'ka č. 23 - lnformácie o in ch aktívach a in ch pasívach

Poznámky _ tab.

Zostatok 2020

2

0,00

0,00

38 172,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zostatok 202ĺ

I

0.00

0.00

158 491,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

číslo
ľiadku

b

0'l

02

03

04

05

06

07

08

09

'ĺ0

11

12

í3

14

lné aktíva a iné pasíva

a

Bud ce právo zo servisn ch zmlriv, poistn 'ch zmlliv, koncesionárskych zml v, licenčn 'ch zmlÚv

Aktivne s dne spory

ostatné iné aktĺva

Zäväzky z poskytnut ch záruk

Záuäzky z existujricich alebo hroziacich s dnych sporov

Záväzky zo Všeobecne záVäzn ch právnych predpisov

Zäväzky z ĺuč,enia

Záväzky stivisiace s odstránenim znečistenia životného prostredia a enviľonmentálnych záť'aŽí

ostatné iné pasíva

Povinnosti z devĺzov'ch termínovan ch obchodov a in ch finančn ch derivátov

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 Íinančn ho prenájmu, nájomn ch zml v, seľvisn ch zmlriv, poistn 'ch zml v, koncesĺonárskych zmlrlv, licenčn 'ch
zml v a podobn 'ch zmhlv

lné povinnosti
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Tabul'ka č. 24 - Nehnutel'né kulttlrne pamiatky

Poznámky _ tab.

Nehnuteľná kult rna pamiatka

Mestská veža

Mestské opevnenie - neocenené

Sťrsošie najsvätejšej trojice

Pamätná tabul'a M. Sch'Trnavského

Plastika na stĺpe Panna Mária s dieťaťom - neocenené

Pomnik A .Bernoláka _ neocenené

; Pomnĺk padl!'m v l. svetovej vojne - neocenené

] Pamätná tabuľa J. A. Komensk _ neocenené

i Plastika na stĺpe sv. Jozef - neocenené

S bor plastĺk Golgota - neocenené

Pamätná tabuľa P' Jilemnického - neocenené

Náhrobnĺk M. Dohnányho - neocenené

Hlavná 1- radnica

Hlavná 1_ radnica brána

Hlavná 'ĺ- radnica západné krídlo rekonštrukcia strechy

Hlavná 'l- radnica ĺekonšhukcia dvier

Hlavná 1- radnica rekonštrukcia vykurovania

Hlavná 1- radnicaT7 NKP presklenené dvere + replika

Hlavná 1_ stavebné pravy NKP Radničná piváre

Hlavná 5 mešťansk'dom, TZ rekonštrukcia kotolne

a

53740408 Zaži v rĺnave - Mestské kult rne stredisko

53740408 ZaŽi u Frnaue - Mestské kultt]lrne shed|sko

003í31'l4 Mesto Trnava

0,00

157 610,64

0,00

0,00

0,00

0,00:

0,00

19 608,18

46 668,02

590 461,28

'153 918,04

6 043,62

184 692,16

I 1 52,6s

4 540,68

56 26 t.10

I l 424,00

18 272,00

469 689,36

1 I 647,91

1 288 890,56

4 784,34

10 575,58

0,00

0,00

2 562 644,12

0,00

3 951.60

51 357,43

Hodnota

'130 600,28

2

00313í 14 Mesto Tľnava

003131 14 Mesto Trnava

003131 14 Mesto Trnava

003131 14 Mesto Trnava 578 082,85

003131 14 Mesto Trnava

003ĺ3ĺ'l4 Mesto Trnava

003í3í 14 Mesto Trnava

00313í 14 Mesto Trnava

003'ĺ31 'l4 Mesto Trnava

53740408 Zaži u Trnaue - Mestské kult rne stredisko

53740408 ZaŽi v rĺnaue - Mestské kult rne stredisko

53740408 ZaŽi v rrnaue - Mestské kult rne stredisko

53740408 ZaŽi u Irnave - Mestské kult rne shedisko

53740408 ZaŽi u rrnaue - Mestské kultl]rne shedisko I 0,00

53740408 ZaŽi v Trnave - Mestské kultÚrne stredisko

53740408 ZaŽi u rrnaue - Mestské kult rne stĺedisko

003'131'14 Mesto Trnava

00313'ĺ 14 Mesto Trnava

003ĺ31 14 Mesto Trnava

00313'l 14 Mesto Trnava

003'ĺ31 14 Mesto Trnava

003'13114 Mesto Trnava

003í31'l4 Mesto Trnava

Správca nehnuteľnej kult rnej pamiatky

1

53740408 Zaži u Tĺnaue - Mestské kulttjrne stredisko

53740408 ZaŽi u rrnaue - Mestské kult rne stredisko

53740408 Zaži u rĺnaue - Mestské kult rne shedisko

53740408 Zaži u rrnave - Mestské kult rne stredisko 0,00

53740408 ZaŽi v rrnaue - Mestské kult rne stredisko

003'l31 14 Mesto Tĺnava

00313 1 14 Mesto Trnava

003131'ĺ4 Mesto Trnava

Hlavná 5 mešťansk 'dom, regulácia UK a TUV

Halenárska 1

Hlavná 5 technické zhodnotenie NKP

Nám.Sv.Miuláša 4 _ mešťansk dom

Štefánikova 29

Štefánikova 29 vybudovanie nov ch sociálnych zariadenĺ

Hlavná 1_ radnica severné kridlo ľekonštrukcia strechy

Hlavná 1- radnica v ťah

Hlavná 'l- radnica rekonštrukcia dvier

Hlavná 'l- radnica zateplenie podstrešného priestoru

Hlavná 5 mešťansk dom

Památná tabul'a 700.v ročiezaloŽenia mesta Trnava - neocenené

Plastika na stĺpe Panna Mária s dieťaťom - neocenené

Radlinskeho 8-1 0 (Pracháre )

37 t38

182 153,22



00313'114 Mesto Tmava
Poznámky - tab.

Správca nehnuteľnej kult ľnej pamiatky Hodnota

21

132 911,21003131 14 Mesto Trnava

1,00í31'ĺ4 Mesto Tľnava

49 790,90003131 14 Mesto Trnava

55 108,49003131 14 Mesto Trnava

í52 533'58003'131 14 Mesto Trnava

00598'1 35 Mestské sluŽby mesta Trnava í9 405'40

7 049780,20x

Nehnuteľná kultrirna pamiatka

a

rojičné námestie ĺ í (Zelen dom)

Trojičné námestie ĺ'ĺ odk penie technického zhodnotenia

Trojičné námestie 'l 1 odkrlpenie technického zhodnotenia NKP

Trojičné námestie'lí stavebné pravy NKP

Trojičné námestie 11 rekonšhukcia NKP

Dominantn 'krĺž na cintorine T. Vansovej

Spolu
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Poznámky k 31.12.2021'

ako súčasť konsolidovanej účtovnej zá'ľierky

účtovnej jednotky veľejnej spľávy

Mesto Tľnava

CI.I

Všeobecné údaje

L Identijikačné údaje konsolidujúcej ílčtovnej jednotky:

Konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy mesta Trnava bola zostavená

v súlade so zákonom č. 43112002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších pľedpisov a v súlade

s opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky Zo dňa I7. decembra 2008

č. MF l27 52612008 _ 3 1 , ktoým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo

verejnej správe a podrobnosti o uspoľiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky

vo veľejnej správe v znení neskoľšíchpľedpisov.

Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky Mesto Trnava

Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky Tľnava, Hlavnó 1

IČo konsolidujúcej účtovnej jednotky 00313114

Dátum za|oženia, vzniku konsolidujúcej

účtovnej jednotky
I . t .1991
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IdentiJikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotktÍch _ rozpočtových organizdcitÍch

v zľ i aď ov ate l's k ej p ô s o b n o s t i k o n s o l i d uj ú c ej účto v n ej j e d n o t ky

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky
Zókladnó škola s materskou školou, Andľeja

Kubinu 34, Trnava

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky Ulica Andreja Kubinu 34, Trnava

Dátum za|oženia konsolidovanej účtovnej

jednotky
1.1.1998

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky
Základná škola s materskou škalou, Atómová l,
Trnava

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky Ulica Atómovó ], Trnava

Dátum zal'oženia konsolidovanej účtovnej

jednotky
LLI998

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky
Zókladná škoĺa s mateľskou školou, Ulica Jána Bottu

27, Trnava

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky Ulica Jóna Bottu 27, Trnava

Dáfum za|oženia konsolidovanej účtovnej

jednotky
1,1,1998

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky
Základná šlala s materskou školou, (Jlica Maxima

Goľkeho 2], Tľnava

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky Ulica Maxima Gorkého 2], Trnava

Dátum za|oženía konsolidovanej účtovnej

jednotky
1,1.2006

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky
Základnó škola s materskou škalou, (Jlica Ivana

Krasku 29, Trnava

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky Ulica Ivana Krasku 29, Trnava

Dátum za|oŽenia konsolidovanej účtovnej

jednotky
1.1.1998

2
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Názov konsolidovanej účtovnej jednotky
Zókladná škola s materskou školou, Kornela Mahra I I,

Trnava

S ídlo konsolidovanej účtovnej j ednotky Ulica Koľneĺa Mahra ]1, Trnava

Dátum zaloŽenia konso lidovanej účtovnej

jednotky
1.1.2006

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky
Zókladná škola s materskou školou, Nómestie Slov.

učeného tovarišstva 15, Tľnava

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky Námestie Slovenského učeného tovarišstva I5, Trnava

Dátum zal,'oženia konsolidovanej účtovnej

jednotky
1 .1 .1 998

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky
Zókladnó škola s materskou školou, Spartakovslui 5,

Trnava

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky Uĺica Spartakovská 5, Trnava

Dátum založenia konsolidovanej účtovnej

jednotky
1.1.2006

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky
Základná škola s materskou školou, Vančurova 38,

Trnava

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky Ulica Vančuľova 38, Trnava

Dáfum za|oženia konsolidovanej účtovnej

jednotky
1.7. t 993

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky
Základná umeleckó škola, Ulica Mozaľtova 10,

Tľnava

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky Ulica Mozartova 10, Trnava

Dátum zaloŽenia konsolidovanej účtovnej

jednotky
1.1.2002

J
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Identitikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách _ príspevkových organizĺÍciĺich

v zr i a ď ov at e l's k ej p ô s o b n o s ti k o n s olid uj úcej účt ov n ej j e dn ot ky

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky Centrum volhého času v Trnave

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky V Jame 3, Trnava

Dátum za|oženia konsolidovanej účtovnej

jednotky
I .4.1994

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky Zariadenie pre seniorov v Trnave

S ídlo konsolidovanej účtovnej j ednotky Ulica Terézie Vansovej 5, Tľnava

Dátum za|oženia konsolidovanej účtovnej

jednotky
LL1991

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky
Základnó umeleckó škola Mikulóša Schneidera

Tľnavského, Ulica Štefanikova 2, Tľnava

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky rJlica Stefónikova 2, Tľnava

D átum zal'oženia konso l idovanej účtovnej

jednotky
1.7.1993

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky Stredisko soc iólnej starostlivo sti

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky Ulica Wadimíra Clementisa 5I, Trnava

Dátum založenia konsolidovanej účtovnej

jednotky
1.1.1 993

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky Mestsĺé služby mesta Trnava

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky Priemyselnó ulica 2681/5, Trnava

Dátum zaloŽenia konsolidovanej účtovnej

jednotky
Lil.1994

4



Názov konsolidovanej účtovnej jednotky Spróva majetku mesta Tľnava, p.o

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky Ulica Spaľtaknvskn 7 2 3 9/ l B, Trnava

1.6.2020
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej

jednotky

TRNAVA

Identitikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotktÍch _ obchodných spoločnostiuch

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky Zaži v Tľnave _ Mestské kultúrne strediskĺl

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky Ulica Hlavná ]/I, Trnava

Dátum založenia konsolidovanej účtovnej

jednotky
1.s.2021

obchodné meno konsolidovanej účtovnej

jednotky
TT-IT, s.r.o.

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky Ulica Trhovó 2, Trnava

Dátum založenialvzniku konsolidovanej

účtovnej jednotky
19.4.2008

Podiel konsolidujúcej účtovnej j ednotky (obce

resp. VUC) na základnom imaní, hlasovacích

právach konsolidovanej účtovnej jednotky

(obchodnej spoločnosti)

100 %

obchodné meno konsolidovanej účtovnej

jednotky
Mestska televízia Trnava, s.ľ.o.

S ídlo konsolidovanej účtovnej j ednotky Ulica Hlavná /] ], Trnava

Dátum za|oženialvzniku konsolidovanej

účtovnej jednotky
3.4.1997

Podiel konsolidujúcej účtovnej j ednotky (obce

resp. vÚC) na základnom imaní, hlasovacích

právach konsolidovanej účtovnej jednotky

(obchodnej spoločnosti)

100 %

5
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obchodné meno konsolidovanej účtovnej

jednotky
STEFE Tľnava, s.r.o

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky Františkanska 1 6, Trnava

Dátum za|oženialvzniku konsolidovanej

účtovnej jednotky
29.1 1.2005

Podiel konsolidujúcej účtovnej j ednotky (obce

resp. VÚC) na základnom imaní' hlasovacích

právach konsolidovanej účtovnej jednotky

(obchodnej spoločnosti)

50%

obchodné meno konsolidovanej účtovnej

jednotky
FCC Trnava, s.r.o

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky Priemyselnó 5, Trnava

Dáfum zaloŽenialvzniku konsolidovanej

účtovnej jednotky
7.2.1994

Podiel konsolidujúcej účtovnej j ednotky (obce

ľesp. VÚC) na zálk|adnom imaní, hlasovacích

právach konsolidovanej účtovnej j ednotky

(obchodnej spoločnosti)

50%

obchodné meno konsolidovanej účtovnej

jednotky
Tľnavská vodóľenska spoločnosť, a. s.

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky Priemyselná 10, Piešťany

Dátum založenialvzniku konsolidovanej

účtovnej jednotky
7. I .2003

Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky (obce

resp. VÚC) na základnom imaní, hlasovacích

právach konsolidovanej účtovnej jednotky

(obchodnej spoločnosti)

29,68 oÁ

6
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2. Informúcie o počte zamestnancov počas účtovného obdobia konsolidovaného celku

Priememý počet zamestnancov

konsolidovaného celku (obce resp. VÚC)

počas účtovného obdobia

L 712,05

z toho: počet vedúcich zamestnancov 135

3. Mesto Trnava ako konsolidujúca účtovnd jednotka nemó podiel v účtovných jednotktÍch, ktoľé

nespĺňaiú podmienky pre zahrnutie do konsolidovaného celku (v súlade

s $ 22 ztÍkona o účtovníctve)

4. InÍoľmdcie o výsledku hospodáľenia z dôvodu pľedaja mujetku medzi účtovnými jednotkami

konsolidovaného celku (obce ľesp. VUC)

V priebehu účtovného obdobia roku 202| sa medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku

neuskutočnilpredaj ľesp. nákup majetku, z ktorého by bol dosiahnuý zisk.

Metódy oceňovania použité pľi ocenení jednotlivých položiek konsolidovanej účtovnej zóvieľky

účtovnej jednotley

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok obstaľaný kúpou sa oceňuje obstaľávacou cenou, ktorá zahÍňa cenu obstaľania

a náklady súvisiace s obstaraním (clo, pľepravu, montáŽ, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny

dlhodobého hmotného a nehmotného majetku nie sú úľoky z úverov. Hodnota obstaľávaného

dlhodobého hmotného majetku, ktoľý sa používa, sa trvalo zníži o opľávky, ktoľé zodpovedajú výške

opotrebenia majetku.

o opľavných položkách sa účtuje v prípade prechodného zniženia hodnoty majetku ku dňu, ku ktorému

sa zostavuje účtovná záxierka.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Za vlastné náklady

sa považujú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky nepľiame náklady

vzťahujúce sa na výrobu alebo inú činnosť

7
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Dlhodobý majetok nadobudnuý bezodplatým prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri

prevode spľávy sa oceňuje cenou' v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je možné zistiť,

oceňuje sa reálnou cenou. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom (napr.

bezodplatne nadobudnutý majetok, delimitovaný, novozistený majetok pľi inventarizácii) sa oceňuje

ľeálnou hodnotou.

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok odpisovaný sa odpisuje podľa odpisového

plánu, ktoqŕ bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho pouŽívania apredpokladaného

priebehu jeho moľálneho a fuzického opotľebenia. Účtovná jednotka odpisuje majetok na zálk|ade

zákona o účtovníctve a účtuje o účtovných odpisoch'

Dlhodobý finančný majetok

Finančné investície' cenné papiere a majetkové účasti sa oceňujú obstarávacou cenou' vrátane nákladov

súvisiacich s obstaraním (provízie maklérom, poplatky burze).

Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou' ktorázahÍňa cenu obstaľania anáklady súvisiace

s obstaraním (clo, dovoznúpriráŽku, prepravu' poistné, provízie, skonto a pod.). Uroky z cudzich

zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.

Pohl'adávky

Pohľadávky pľi ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí

alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstaľávacou cenou.

opravná poloŽka sa vytvára napr. k pohľadávkam po splatnosti a nedobytným pohľadávkam, kde

existuje ľiziko nevymožiteľnosti pohľadávok.

Finančné účty

Peťlažné prostľiedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou

Náklady budúcich období a pľíjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sil vykázané vo výške, ktorá je potrebná na

dodľžanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

8
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Rezervy

Rezervy si záväzky s neuľčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa v očakávanej výške

záväzku.V účtovnej závierkesa tvoľili kátkodobé a dlhodobé rezervy.

Zá*äzky

Závazky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.

Ak sa pľi inventarizácii zistí, Že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky

v účtovníctve a v účtovn ej závieľke v tomto zistenom ocenení'

Výdavky budúcich období a qýnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na

dodľžanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Cudzia mena

Majetok azáv'azky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného pľípadu pľepočítavajú

na menu euro ľeferenčným výmenným kuľzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou'

alebo Náľodnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného pľípadu, alebo

v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis. Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa

použije kurz,zaktoý bola táto cudziamena nakúpená. Na úbytok rovnakej cudzej meny sa na pľepočet

cudzej meny na eurá použije refeľenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou

bankou, alebo Náľodnou bankou Slovenska v deň pľedchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Výnosy

Tržby zavlastné výkony a tovar neobsahujú daílzpridanej hodnoty. Sú tiež zníŽené o zľavy azrážky

(rabaý, bonusy' skontá, dobľopisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákaznik mal vopred na zľavu nárok,

alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.

9



VS4/

@ TRNAVA
cl. il

Infoľmácie o metódach a postupoch konsolidácie

Konsolidovaná účtovná závierka mesta Tľnava bola zostavená v súlade so zákonom

č.43112002 Z. z. o účtovníctve v znení neskoľších predpisov' v súlade s opatrením MF Slovenskej

ľepubliky zo dťla l7. decembľa 2008 č. MF12752612008 _ 31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti

o metódach apostupoch konsolidácie vo verejnej spľáve a podrobnosti o usporiadaní aoznačovaní
položiek konsolidovanej účtovnej zétvierky vo verejnej spľáve v znení, neskoľších pľedpisov.

InÍormdcie o použitých metódach konsolidúcie

Nózov resp. obchodné meno

k o n s o lidov an ej ú čt ovn ej j e dn ot ky

Metóda

úplnej

konsolidtÍcie

Metóda

podielovej

konsolidácie

Metóda

vlastného

imania
Základná škola s materskou školou, Ulica Andľeja Kubinu

34,Tmava
Ano

Základĺá škola s materskou školou, Atómová l' Tľnava Ano

Základná škola s mateľskou školou, IJlicaJáĺa Bottu27,

Trnava
Ano

Základĺá škola s mateľskou školou, Ulica Maxima Gorkého

2I,Tmava
Áno

Základná škola s materskou školou' Ulica lvana Kľasku 29,

Tmava
Áno

Základná škola s materskou školou, Ulica Komela Mahľa l l,
Tľnava

Áno

Zák|adná škola s mateľskou školou' Nám. Slov. uč

tovarišstva l5, Trnava
Áno

Zák\adná škola s materskou školou, Ulica Spaľtakovská 5,

Tľnava
Ano

Základná škola s materskou školou, Vančuľova 38, Tľnava Ano

Základná umelecká škola, Ulica Mozaľtova 10, Trnava Áno

Centrum volhého času v Trnave' V Jame 3 Trnava Ano

Zariadenie pľe seniorov v Tľnave Ano

Základná umelecká škola Mikuláša Schneideľa Trnavského,

Ulica Štefánik ov a 2, T mav a
Áno

Stredisko sociálnej starostlivosti Tmava Ano

Mestské služby mesta Tľnava Ano

Spľáva majetku mesta Trnava, p.o Ano

l0



TRNAVA

Metóda úplnej konsolidácie bola pouŽitá pľi dcérskych účtovných jednotkách.

Metóda vlastného imania bola použitá pľi pridružených účtovných jednotkách.

Moment pľvej konsolidtÍcie kapitdl u

. pri rozpočtových oľganizáciách je to deň ichzriadenia,

. pri príspevkových organizáciách je to deň ichzriadenia,

. pri obchodných spoločnostiach je to deň obstarania podielov.

I(onsolidácia medzivýsled ku

Medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku nepľebehli transakcie spojené s pľedajom zásob

ani dlhodobého majetku' z ktorého by bol dosiahnuty zisk a z tohto dôvodu nebolo potľebné vykonať

elimináciu medzivýsledku.

Čl rĺr

INFoRMÁCIE o UDAJoCH NA STRANE AKTÍV A PASÍV sUvAHY

1, Konsolidovaný celok

Konsolidovaný celok mesta Trnava zahÍňa 12 rozpočtových organizácií,5 príspevkových organizácií

a 5 obchodných spoločností . Metódou úplnej konsolidácie bolo konsolidovaných 19 účtovných

jednotiek a3 účtovné jednotky boli konsolidované metódou vlastného imania. Udaje

o konsolidovanom celku sú uvedené v tabuľke číslo 1.

Zaživ Tmaye - Mestské kultúrne stľedisko Ano

TT-IT, s.r.o. Ano

AnoMestská televízia Trnava, s.r.o.

AnoSTEFE Tľnava, s.r.o.

AnoFCC Tmava, s.r.o.

AnoTrnavská vodáľenská spoločnost', a. s.

11
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2. Pohyb vlastného imania

Pohyb vlastného imania konsolidovaného celku mesta Trnava od 1. januára 202t do

31. decembra2}2l je uvedený v tabuľke č. 12.

3. Pľehl'ad o pohybe rezeľv

Udaje o zákonných rezervách konsolidovaného celku od 1. januára 202t do 31. decemb ra 202I v
členení na dlhodobé a laátkodobé sú uvedené vtabul'ke č. 13.Zákonnérezervy boli vytvorené vo

výške 12 834,39 eur a tvoľili ich účtovné jednotky TT-IT, s.r.o. vo výške 7 754,13 euľ a Mestská

televízia, s.r.o. Vo výške 5 080,26 eur.

Udaje o ostatných rezervách konsolidovaného celku v členení na dlhodobé a kľátkodobé ľezervy

eviduje účtovná jednotka v tabul'ke č. 14.

V dlhodobých rezervách 3 003 256,17 eur vykázalo mesto Tľnava Íezervy na náklady súvisiace

s odstľánením znečistenia životného pľostľedia vo výške 2 923 747,38 eur, na pľebiehajúce a hľoziace

súdne spory 79 508,79 eur.

Kľátkodobé rezeÍvy v ľoku 202I v rámci konsolidačného celku vo výške 40 214,67 eur, vykázalo

mestoTrnavavovýške 16 190,10 ev, ZákladnáumeleckáškolaM.Sch'Trnavského vykáza\arezeÍvy

vo výške 12 190,70 eur a Správa majetku mesta vykáza|ar'ezeÍvy vo výške 1l 833,87 euľ.

4. Pľehlhd o pohybe dlhodobého majetku

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

a dlhodobého finančného majetku od I.I.202l do 3I.I2.2O21 je uvedený v tabuľke č.2.

Popis údajov vyplnených v pľehľade pohybov dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného

majetku:

' bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa chápe k3I.12.2020, bežné účtovné obdobie

sa vykazuje k 3I.12.2021,

' prírastok je vykázanie obstarania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

akoukoľvek formou - zvýšenie aktív,

. úbytok j e vykázanie zníŽenia aktív,

' presun jevykéuanie Zmeny hodnoty niektoľej položky bezzmeny celkovej hodnoty aktív.

Najvýznamnejšie pľírastky na dlhodobom majetku v rámci konsolidovaného celku vykazuje účtovná

jednotka mesto Tľnava. V roku 202l dosiahli príľastky na dlhodobom majetku Stavby t2 632140,72

eur, z toho významné čiastky:

12
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5I9 I04,45 eur Investičná akcia Cyklotrasa Spaľtakovská ulica napojenie k City

Aréne, časť A (cyklotrasa, chodník, sadové úpľavy, verejné osvetlenie'

elektľoinštalácia, autobusová zastávky,

43I 063,68 euľ Investičná akcia Cestička pre cyklistov a chodník na Špačinskej

ceste [. časť (cyklotľasa' chodník, sadové úpľavy, verejné osvetlenie),

939 580,82 euľ Investičná akcia rekonštrukcia mosta a miestnej komunikácie na

Mikovíniho ul.,

462 605,00 eur - obýná zóna Kamenný Mlyn II' etapa- ul. E. Kostolányiovej,

majetok získalo mesto za symbolickú cenu t. j kúpou za| euro,

374 507,00 euľ - obytná zóna Kamenný Mlyn III. Etapa _ ul. H Radvániho,

majetok získalo mesto za symbolickú cenu t. j kúpou zal elro,

193 568,63 euľ - Chodník a cyklochodník na Ulici Vetemá II (spevnené plochy,

verejné osvetlenie),

Yýznamné pohyby na dlhodobom majetku pľedstavovali o. i. zverenia majetku do spľávy

ľozpočtovým a príspevkovým organizáciámpri ktoľých je zriaďovateľom mesto:

1 855 3 17,33 eur (stavby) _ ZŠ s vĺŠ ĺ. Bottu 27 _ novostavba školskej jedálne

a učební' majetok zverený do správy Zátkladnej škole s materskou školou Ulica

JánaBottu27,

7g5 849,62 eur _ ZŠ Gorkého-športový ateál, majetok zverený do správy

Základnej škole s mateľskou školou Ulica Maxima Goľkého 21,

102 338,10 eur -Futbalové ihrisko s umelým povrchom, majetok zverený do

správy Základnej škole s materskou školou K.Mahra 11,

Účtovná jednotka eviduje v roku 2O2l aj pohyby na majetku Stroje prístroje Zveľenom do správy

rozpočtovým organizáciám pľi. ktorých je zriaďovateľom mesto. Základnej škole s materskou

školou Ulica Jána Bottu 27 , bol zverený majetok do správy novostavba školskej jedálne a učební

v hodnote 61239I,25 eur.

Účtovná jednotka mesto Trnava eviduje v ľoku 2O2I presuny na dlhodobom majetku, ktoré vznikli

z dôvodu novej príspevkovej organizácie Zaži v Tmave - Mestské kultúrne stľedisko Yýznamné

čiastky majetku zvereného do spľávy: Stavby vo výške 4 593 963,39 euľ, Samostatné hnutel'né veci

asúboryhnutel'nýchvecívovýške 4l7097,I9 eur,Dopľavnéprostriedky 138395,7I euľ, ostatný

dlhodobý hmotný majetok vo výške 2 703 547,30' Dlhodobý majetok bol odňaty zo

správy pľíspevkovej otganizácie Mestské služby mesta Trnava.

13
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Ďalší významný presun majetku bol na majetku Stavby 734 234,31 eur, Samostatné hnuteľné veci
a súbory hnuteľných vecí vo výške 32 421,86 eur a Umelecké diela a zbierky 19 4O5,4O eur. Tento

presun bol z príspevkovej organizácie Stredisko sociálnej starostlivosti na príspevkovú organizárciu

Mestské sluŽby mesta Trnava.

Pľírastky na dlhodobom majetku v kategórií Pozemky eviduje účtovná jednotka mesto Tmava vo

výške 474033-8'1iľ'::;;:'TTJ':Jľ'|Lo""u 
bezodplatne na základe Zmluvy

o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov ROEP,

2 093 065 eur kúpa ornej pôdy vo výmeľe 1 610 005 m2,

300 000 eur kúpa pozemkov v lokalite Farský Mlyn.

Dlhodobý finančný majetok

Konsolidovaný celokvykazuje dlhodobý finančný majetokvo výške 24 645 656,ll eur, čo predstavuje

zvýšenie dlhodobého finančného majetku o 256 518,34 eur opľoti roku 2020.

Zásoby

Konsolidovaný celok vykazuje celkové zásoby vo výške 267 370,72 eur, čo pľedstavuje zníženie stavu

zásob oproti ľoku 2020 o 14 533,92 euľ. opravná položka k zásobám v roku 2021 nebota vytvorená.

Tľansfery

Účtovná jednotka mesto Tmava vykazuje v ľámci konsolidovaného celku k 31.l2.2O2I na účte 355

ZÚčtovanietransfeľov ľozpočtu obce a vÚc v;;st<u 48 2O5 334,l6eur. V rámci konsolidovaného celku

došlo k eliminácii transferov na účte 355 Zilčtovanie tľansferov ľozpočtu obce a VÚC vo ýške
48 205 334,16 eur. Zvýšenie objemu transfeľov ovplyvnilo zriadenie novej pľíspevkovej organizácie

Zaži v Trnave _ Mestské kultúrne stľedisko, ktorá vznikla I.5.2O2! a vykazuje transfer vo výške
3 276 480,53 eur.
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Výška tľansfeľov podl'a j ednotlivych účtovných j ednotiek:

N tÍzov ú čtov n ej j e dn ot ky
Hodnota

k 31.12.2021

Hodnota

k 31.12.2020

Zál<ladná škola s mateľskou školou, Andľeja Kubinu 34,Tmava 1346 162,51 I 373 867,50

Základná škola s mateľskou školou, Atómová 1, Trnava 1 806 608,67 1897 015,67

Záklaďná škola s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27 , Tmava 3 644 679,49 r 19r 292,46

Záklaďnáškola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 2Í,Tmava 5 010 172,00 4 370 439,06

Základná škola s mateľskou školou, Ulica Ivana Krasku 29,Trnava 539 251,56 563 556,86

Zálk\adná škola s mateľskou školou, Ulica Koľnela Mahĺa 11' Trnava I 306 548,99 1241 678,39

Záklaďná škola s mateľskou školou, Nám. Slov. uč. tovaľišstva15,Tmava 1263 321,60 1300 469,61

Základná škola s materskou školou, Ulica Spartakovská 5,Tmava 2 586 078,27 2 648 337,07

Základná škola s materskou školou, Vančuľova 38, Tľnava r 902 027,13 1 987 300,03

Zákl'adnáumelecká škola, Ulica Mozartova 10' Tľnava 919,00 1 403,00

Centrum vol'ného času v Tľnave, V Jame 3 0,00 0,00

Zariaďenie pre senioľov v Tmave I 174 8r',7,76 I 104'714,29

Zél<Iadná umelecká škola Mikulaša S chneideľa Tľnavského, Ul ica

Štefánikova 2,Trnava
89 809,86 99 843,18

Stredisko sociálnej staľostlivosti Trnava 5 862 820,37 6 337 180,19

Mestské služby mesta Tľnava
8 864 543,91 1 1 4 I I 843 31

Spľáva majetku mesta Tmava, p.o. 9 531092,51 10 155 956,28

Zaživ Tmave - Mestské kultúľne stredisko 3 276 480,53 0,00

SpoIu 48 205 334,16 45 684 896,90
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Pohl'adávky

Konsolidovaný celok vykazuje pohľadávky (brutto) v celkovej výške 10 4l5 737,28 eur.

Z toho: dlhodobé pohl'adávky (brutto) vo výške 3 322 516,79 eur, krátkodobé pohľadávky (brutto)

vo výške 7 093 220,49 eur.

Prehl'ad pohľadávok z hl'adiska ich vekovej štľuktúry a z hl'adiska splatnosti je uvedený v

tabul'ke č' 9'

K pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje ľiziko nevymožiteľnosti boli vytvoľené

opravné položky.

Vývoj opravných položiek k pohl'adávkam je uvedený v tabuľke č. 8.

Finančné účty

Konsolidovaný celok mesto Trnava vykazuje k3I.I2.2021 hodnotu finančných účtov vo výške

23 020 940,73 eur.

Podľobné členenie j ednotlivých druhov finančných účtov je nasledovné :

Finančné účty
Hodnota

k 31.12.2021

Hodnota

k 31.12.2020

Pokladnica 19 790,47 62 389,25

Ceniny 40 346,50 29 442,50

Bankové účty 22 960 803,76 24 866 470,09

Príj movy ľozpočtorr'ý účet 0 0

Spolu 23 020 940,73 24 958 301,84

Poskytnuté finančné qýpomoci

V ľámci konsolidovaného celku neboli v roku 2021 poskytnuté návratné ťrnančné výpomoci

Casové rozlíšenie na stľane aktív

Konsolidovaný celok mesto Tľnava vykazuje v ľoku 2021 č,asové rozlíšenie vo výške 270 I2I,30 eur,

ztoho: Náklady budúcich období vo výške 116030,36 eur a Pľíjmy budúcich období vo výške

I54 090,94 eur. Významné poloŽky Nákladov budúcich období sú uvedené v tabuľke č. 10 a významné

položky Pľíjmov budúcich období sú uvedené v tabul'ke č. 11.
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Dlhodobé záväzky

Prehľad záväzkov z hľadiska ich vekovej štruktúry a z hľadiska splatnosti je uvedený v tabuľke č. 1 5

Konsolidovaný celok vykazuje dlhodobé zénázky vo výške 4575525,83 eur, ztoho ostatné

dlhodobé záväzky 3944965,74 eur Iné zánäzky 500000,00 ew aZáväzky zo sociálneho fondu

l30 560,09 euľ. Najväčší podiel na ostatných dlhodobýchzáväzkoch má mesto Tľnava vo výške

3 g24 445,98 eur' čo prestavujú zátväzky z úverov 
"o 

ŠFRB a záväzky zo zádrŽného pri investičných

akciách mesta. Stľedisko sociálnej starostlivosti vykazuje na ostatných dlhodobý ch zátväzkoch čiastku

20 519,76 eur, čo predstavujú finančné zábezpeky nájomníkov na Ul. Veterná.

Iné záväzky vo výške 500 000 euľ vykazuje Mesto Tľnava za kúpu pozemku.

Kľátkodobé záväzky

Prehľad záväzkov z hľadiska ich vekovej štľuktúry a z hľadiska splatnostije uvedený v tabuľke č. 15

Konsolidovaný celok vykazuje kľátkodobé záväzky vo výške 7 899 127,95 eur, ktoľé sa týkajú

napríklad týchto druhov ekonomických transakcií: dodávateľské vzťahy

I 320 944,51 eur, prijaté preddavky l 2I0 097,64 eur, ostatné záväzky 875 353,62 eur, iné zéndzky

I I74192,16 eur, záväzky voči zamestnancom 1 803 584,14 eur, zúčtovanie s oľgánmi sociálneho

azdravotného poistenia I 167 995187 eur a ostatné priame dane286 470,86 eur.

Vydané dlhopisy

Konsolidovaný celok nevykazuje v roku 202I vydané dlhopisy.

Bankové úvery a návľatné ýpomoci
Konsolidovaný celok vykazuje bankové úvery a výpomoci vo výške 886486l,21 euľ vúčtovnej

jednotke mesto Tmava . Poskytovatel'om bankových úverov je Pľima banka Slovensko, a. s.,

Československá obchodná banka, a. s., Všeobecná úveľovábanka, a. s. a Slovenská sporiteľňa, a. s..

Účtovnájednotka vykazuje dlhodobú časť úveľov vo výške 5 643 846,50 eur a kľátkodobú časť úverov

vo výške I 758 585,71 euľ. Výška splatenej istiny v roku2021bola vo výške 2 169 192,49 eur. V roku

2020 mesto Tmava pľijalo návratn'Ú Íinančnú výpomoc z Ministeľstva financií zo štátnych finančných

aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácií výpadku dane z pľíjmov fyzických osôb

v ľoku 2O2O v dôsledku pandémie ochoľenia COVID-19 vo výške I 462 429 eur. Návľatná finančná

výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne a splácanie začne v roku2024'

Prehľad ojednotlivých bankových úveroch podľa splatnosti, chaľakteľu' úľokovej sadzbyje uvedený

v tabuľke č. 16.
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Casové ľozlíšenie na stľane pasív

Konsolidovaný celok mesto Tmava vykazuje v roku 2021 časové ľozlíšenie vo výške 26 585110,35

eur, z toho výdavky budúcich období 963,50 eur a výnosy budúcich období 26 584 146,85eur.

Yýznamné položky časového rozlíšenia pasív - výdavky budúcich období sú uvedené v tabuľke č. 17.

Yýznamné položky časového rozlíšenia pasív - výnosy budúcich období sú uvedené v tabuľke č. 18.

Náklady

Celkové náklady za konsolidovaný celok vykázané v roku 2O2l v hlavnej a podnikateľskej činnosti

sú vo výške 71 577 105,62 eur. Ztoho v hlavnej činnosti vo výške 69 050 690,84 eur

a v podnikateľskej činnosti vo výške 2 526 414,78 eur.

V tabul'kách č. 19, 20,2I sú uvedené náklady podľa nákladových skupín a členenie vybraných

položiek nákladov konsolidovaného celku za účtovné obdobie roku 2O2L

Prehľad konsolidovaných nákladov podľa nákladových skupín a činností:

NtÍzov
Hlavnú

činnost'

Podnikateľ.

činnost'
Spolu

Konsolidačné

operúcie

Hodnota k

31.12.2021

50
Spotľebované

nákupy
5 999 345,21 334 572,54 6 333 917,75 -40 233,68 6 293 684,07

51 SluŽby 13 423 4t5,29 575 664,t7 13 999 079,46 -921005,35 t3 078 074,11

52 osobné náklady 35 537 179,37 766 900,',70 36 304 080,07 0 36 304 080,07

53
Dane

a poplatky
622145,48 7 683,56 629 829,04 -238 864,74 390 964,30

54

ostatné náklady

na prevádzkovú

činnosť

1230 933,72 40 894,01 I 271 827,7.3 0 I 271 827,73

55
Odpisy, rezerry

aOP
8 055 914,27 827 664,52 8 883 578,79 0 8 883 579 ,79

56
Finančné

náklady
342 627,79 1861,52 344 489,31 0

344 489,31

57
Mimoriadne

náklady
897,06 0 897,06 0 897,06

s8
Náklady na

tľansfery
27 43190r,76 0 27 431901,76 -22 422 391,58 5 009 510,18

Nóklady spolu 92 644 359,95 2 555 241,02 95 199 600,97 -23 622 495,35 71 577 105,62

18
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Výnosy

Celkové výnosy za konsolidovaný celok sú vykázané v ľoku 202I v hlavnej a podnikateľskej činnosti

vo výške 79 166 817,23 eur. Z toho v hlavnej činnosti vo výške 78 180 134,76 eur a v podnikateľskej

činnosti vo výške 986 682,47 eur. Údaje o ostatných výnosoch z prevídzkovej činnosti sú uvedené

v tabuľke č.22.

Pľehľad konsolidovaných výnosov podl'a výnosových skupín a činností:

čl rv
Iné aktíva a pasíva

Udaje o iných aktívach a iných pasívach sanachádzajú v tabuľke č. 23

Ndzov
Hlavnú

činnost'

Podnikateľ.

činnost'
Spolu

Konsolidačné

operdcie

Hodnota k

31.12.2021

60
Tržby zavlastné

vykony a tovaľ
4 079 490,79 1 049 759,70 5 Í29 250,49 -897 339,79 4 231 910,70

63

Daňové a colné

výnosy a qýnosy

z poplatkov

46719 827,45 0 46719 827,45 -238 864,74 46 480 962,71

64

Ostatné ýnosy
zpreváďzkovej

činnosti

6100 453,45 844 647,44 6 945 100,89 -63 899,24 6 881 201,65

65
Ztlčtovanie tezetv

a opr. položiek
1 406 869,37 0 I 406 869,37 0 1 406 869,37

66 Finančné ýnosy 926 450,19 0 926 450,19 256 518,34 I r82 968,53

67
Mimoľiadne

ýnosy
0 0 0 0 0

69
Výnosy z

tľansferov
40 695 935,85 709 360,00 41 405 295,85 -22 422 391,58 l8 982 904,27

Výnosy spolu 99 929 027,10 2 603 767,14 102 532 794,24 -23 365 977,01 79 166 817,23
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Konsolidovaný celok mesto Trnava eviduje ostatné iné aktíva vo výške 158 491,86 eur.

Mesto Trnava podpísalo so Slovenským olympijským a športovým výboľom zmluvu o finančnom
pľíspevku vo výške l00 000 euľ, ktoý je účelovo viazaný na modernizáciu,rekonštrukciu a budovanie

športovej infraštruktúry BeŽecká dráha 200 m v areáli eŠrc stevia' Finančný príspevok bude

poukazaný na účet mesta v roku2O22.

Účtovné jednotky, ktorými sú základné školy s materskými školami majtl uzatvoľené zmluvy
oposlqrtnutí nenávľatného finančného pľíspevku. Pľedmetom zmluvy je vzájomná spolupľáca pri
implementovaní projektových aktivít v rámci náľodného projektu ,' Pomáhajúce profesie v edukácii

detí ažiakov ". Projekt je spolufinancovaný zprostriedkov Európskeho sociálneho fondu vrámci
operačného progľamu Ľudské zdroje, Pľioritná os 1: Vzdelávanie, Investičná pľiorita. Zmluvy sú

uzatvorené na finančný príspevok vo výške:

- 3 591'86 ew -Zák|adná škola s materskou školou Andľeja Kubinu ,

- 15 875'15 ev - Zák|adná škola s mateľskou školou Kornela Mahra'

' 14 642,58 eur - Základná škola s mateľskou školou Námestie Slov. uč. Tovaľišstva,

- 9 721 eur _ Základná škola s materskou školou Maxima Goľkého,

- 14 66I,27 eur _ Základná škola s materskou školou Vančurova.

Nehnutel'né kultúrne pamiatky

Konsolidovaný celok mesto Tľnava vykazuje k3L12.2O21 nehnuteľné kultúľne pamiatky vo výške

7 049 780,20 eur, z toho mesto Trnava v celkovej hodnote 6 73l 588,30 eur. Príspevkové organizácie

a to: Mestské služby mesta Trnava evidujú kultúrne pamiatky vo výške 19 4O5,40 eur aZaživ Tmave

- Mestské kultúrne stredisko vo výške 298 786,50 eur. Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok
je uvedený v tabuľke č' 24.

cl. v
Skutočnosti, ktoľé nastali po dni, ku ktoľému sa zostavuje účtovná závierka,do dňa jej

zostavenia

Najvýraznejšou skutočnosťou, ktoľá ovplyvnila rok 2O2I bolapandémia koronavírusu. pokračujúca

z roku 2O2O.IJčtovná jednotka pokračovala začiatkom roka v celoplošnom testovaní obyvatel'stva

v záujme ochrany verejného zdravia svojich občanov. Mesto si nad rámecpovinností stanovených
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štátom uvedomovalo dôležitosť antigénového testovania a dôležitosť poskytovania aj tejto ,,služby"

pre občanov mesta Trnavy. Niektoľé služby mesto poskytovalo v obmedzenom režime _ najmä

elektľonicky, služby realizované pľostľedníctvom ľozpočtových a príspevkových oľganizércií sa mesto

snaŽilo zabezpečiť v plnom rozsahu, či už pre kategóriu senioľov v zariadeniach, alebo pre kategóriu

detí a Žiakov v mateľských a zélkladných školách. V pľiebehu ľoka sa situácia stabilizovala a mesto

obnovilo fungovanie do normálneho režimu. Vedenie účtovnej jednotky pozorne monitoruje situáciu

a hľadá spôsoby, ako minimalizovať dopad na mesto s ohl'adom na všetky subjekty mesta _ aj

podnikate ľské subj ekty pô sob iace na území mesta.

Začiatkomroka2022vzniklanová mimoľiadna situácia súvisiaca so záchľannými pľácami v súvislosti

s hromadným prílevom cudzincov na'Územie Slovenskej ľepubliky. Na mestá boli delegované úlohy

v súvislosti s realizáciou záchranných prác v súvislosti s núdzovým ubytovaním, stravovaním,

zabezpečením dopravy a nevyhnutného materiálu, hygienických potrieb, umiestňovanie detí do škôl

a škôlok v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti mesta atd'. Vyvolanou reakciou na vojnový konflikt

s Ruskom je tiež nárast cien elektľickej energie a plynu, inflácia, zvyšovanie úrokových sadzieb

a celková nestabilita na svetových tľhoch. Učtovná jednotka prehodnocuje možné dopady na

rozpočtované výdavky, dopady na činnosť výkonných zložiek mesta a uvedomuje si negatívny vplyv

na celkové fungovanie účtovnej jednotky.

Mesto vyuŽije všetky možnosti na prefinancovanie ťrnančných výdavkov v zmysle šĺĺtnych

kompenzácií v súvislosti s mimoriadnymi situáciami.

Účtovná jednotka sa zaobera|a aj dopadom mimoriadnych situácií, dopadom legislatívnych zmien'

ktoré štát plánuje zaviesť a ktoré by mali výrazný vplyv na nasledovné oblasti:

a oblasť príjmov; štáú už dlhšiu dobu avizuje Zmenu vo financovaní subjektov verejnej správy

prostredníctvom podielových daní. Účtovná jednotka monitoruje dopady zmeny legislatívy na

príjmovú časť rozpočtu a to najmä v oblasti s pľiamym vplyvom na daň z príjmov fyzických

osôb. Štát vynakladá nemalé zdtoje na pomoc pľe Ukrajinu, niektoľé druhy príspevkov

poukazuje prostľedníctvom miest a obcí, dopad na rozpočet štátu je jednoznačný.

účtovná jednotka priebežne prehodnocuje výdavkovú časť rozpočtu. Pľivítala by novelu

zákona o rozpočtových pravidlách o použití zdľojov rezervného fondu do 3l.12.2022.

a
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Pozitívnou skutočnosťou je, Že mesto po covidovom období obnovuje oblasť spoločenského'

kultúľneho a špoľtového života.

Vedenie mesta bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné

kľoky na zmiernenie akýchkolŤek negatívnych účinkov na mesto, jeho zamestnancov a občanov

mesta. Zodpovednosť za občanov mesta a verejný záujem je prioritou vedenia mesta.
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