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Návrh uznesenia 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

 

1. Berie na vedomie 

a) vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Trnavy za 1. polrok 2012 a monitorovaciu správu za 

1. polrok 2012  

b) stanovisko Finančnej komisie MZ k 2. aktualizácii rozpočtu mesta Trnavy na rok 2012, 

vyhodnoteniu plnenia rozpočtu za 1. polrok 2012 a monitorovacej správe za 1. polrok 2012  

 

2. Schvaľuje 

a) 2. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15-4/1/3    

  

       

 

 

Dôvodová správa 

 

V súlade s § 11, ods. 4, písm. b  zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a § 14 zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je na rokovanie 

mestského zastupiteľstva   predkladaná  správa o plnení rozpočtu za 1. polrok 2012, 

monitorovacia správa o plnení merateľných ukazovateľov a 2.  aktualizácia rozpočtu mesta 

Trnavy na rok 2012. 
 
Rozpočet mesta Trnavy na rok 2012 bol schválený uznesením MZ č. 193/2011 z  13. 12. 2011. 

Zmeny rozpočtu od začiatku roka boli realizované na základe uznesenia MZ č. 273/2012 

zo 17.4. 2012, ktorým bol schválený Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2011,  na základe 

uznesenia MZ č. 320/2012 z 26. 6. 2012, ktorým bola schválená prvá aktualizácia rozpočtu, na 

základe prijatých rozpočtových opatrení štátu, ktorými bola upravovaná výška transferov zo 

štátneho rozpočtu a na základe prijatých rozpočtových opatrení schválených primátorom mesta 

v súlade s Rozpočtovými pravidlami mesta Trnavy. 
 
Polročné plnenie rozpočtu v beţných príjmoch a beţných výdavkoch je na úrovni 50% ročného 

rozpočtu. Plnenie kapitálového rozpočtu je štandardne v prvom polroku niţšie a dosiahlo cca 

30 % ročného rozpočtu, čo súvisí  s neskorším rozbehom stavebných prác v závislosti od 

klimatických podmienok, s časovou náročnosťou verejného obstarávania a tieţ  s časovým 

posunom v  projektoch financovaných z grantových zdrojov.  
 
Predkladaná 2. aktualizácia rozpočtu navrhuje zmeny v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu. 

V aktualizácii je navrhované zvýšenie príjmov  o 1 249 tis. eur a to hlavne príjmu z poplatku za 

zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a príjmu z predaja majetku. Vo 

výdavkovej časti rozpočtu je výsledkom návrhu 2. aktualizácie zníţenie výdavkov o 415 tis. 

eur. Zároveň sa prostredníctvom príjmových finančných operácií vracajú do rezervného fondu 

zdroje, ktoré boli  rozpočtované na financovanie konkrétnych investičných akcií, ktoré nebudú 

do konca roka 2012 realizované (rekonštrukcia Pešej zóny, prestavba nebytového priestoru – 

Mestská ubytovňa na Kollárovej ulici a ďalšie) vo výške 644 tis. eur a budú zdrojom 

financovania investičných akcií v rozpočte na rok 2013. Konkrétne zmeny navrhované v 2. 

aktualizácii rozpočtu sú podrobne uvedené v textovej časti predkladaného materiálu.   
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  PRÍJMY 

 

 

I   MIESTNE DANE 
     A  POPLATKY 

10 858 599 10 858 599 6 049 480 11 295 452 

 

Bežné príjmy 10 858 599 10 858 599 6 049 480 11 295 452 
 

1. Daň z nehnuteľností 6 300 000 6 300 000 3 568 421 6 300 000 

 z pozemkov 980 085 980 085 541 808 980 085 

 zo stavieb 4 897 749 4 897 749 2 722 636 4 897 749 

 z bytov 422 166 422 166 303 977 422 166 

Schválený rozpočet dane z nehnuteľností na rok 2012 bol zostavený na základe vývoja dane  v 

roku 2011 a  v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 390 o dani z nehnuteľností, ktoré 

bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava 13.12.2011. 
Plnenie dane z nehnuteľností k 30.6.2012 bolo vo výške 3 568 421 eur, čo je 56,6 % 

z celkového rozpočtovaného príjmu. 

 
2. Daň za špecifické sluţby 3 174 899 3 174 899 2 062 631 3 789 890 

 

2.1 Daň za uţívanie verejného 

priestranstva 
17 200 17 200 26 334 33 300 

 umiestnenie predajných 

zariadení a technicko-

zábavných zariadení 

2 300 2 300 1 922 2 300 

 rozkopávky zelene 5 000 5000 4 873 6 000 

 umiestnenie stavebného 

materiálu, kontajnerov, lešenia 

 9 900 9 900 19 539 25 000 

Na základe vyššieho počtu podaných ţiadostí na zvláštne uţívanie miestnych komunikácií 

v priebehu roka je navrhované navýšenie rozpočtu. 
 

2.2 Daň za psa 48 500 48 500 44 951 48 500 
K 30.6.2012 bol príjem na dani 44 951 eur, čo predstavuje plnenie 93 % ročného rozpočtu.  

Registrovaných je 3 830 daňovníkov. Daň je splatná v januári, v druhom polroku sú očakávané  

platby od novo registrovaných daňovníkov a za vymoţené pohľadávky po lehote splatnosti.  
 

2.3 Daň za nevýherné hracie 

prístroje 
3 000 3 000 1 842  2 000 

Príjem k 30.6.2012 predstavujú platby beţného roka. Na dani je evidovaných 9 daňovníkov. 

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 317 o miestnych daniach, v znení Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 347 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 367 je daňovník povinný 

uhradiť daň bez vyrubenia do 31. januára zdaňovacieho obdobia. Pri tvorbe rozpočtu bol 

východiskom príjem v roku 2011. Vzhľadom k tomu, ţe sa zníţil počet prevádzkovaných 

nevýherných hracích prístrojov, nie je predpoklad ďalších príjmov do konca roka a navrhovaná 

je úprava rozpočtu. 
 

2.4 Daň za ubytovanie 62 000 62 000 36 718 62 000 
K 30.6.2012 bol príjem na dani 36 718 eur, čo predstavuje plnenie na 59,2 %. Príjem 

predstavujú platby beţného roka 2012. Registrovaných je 49 daňovníkov. 
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2.5 Poplatok za znečisťovanie 

ovzdušia 
1 200 1 200 1 019 1 081 

Rozpočet je upravený na základe výšky vyrubeného poplatku v roku 2012. 
 

2.6 Poplatok za zber, prepravu 

a zneškodnenie komunálneho 

odpadu 

2 400 000 2 400 000 1 560 924 3 000 000 

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mesto vyberá v zmysle zákona č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady okrem elektroodpadov, ktoré vznikajú na území obce. Poplatok platí fyzická 

osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, právnická osoba, ktorá je 

oprávnená uţívať alebo uţíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na 

podnikanie a podnikateľ, ktorý je oprávnený uţívať alebo uţíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 

na území obce na účel podnikania. Na základe skutočnosti, ţe od 1.1.2012 vstúpilo do platnosti 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 391, ktorým prišlo k úprave poplatku, je navrhované zvýšenie 

rozpočtu. 
 

2.7 Daň za jadrové zariadenie 92 999 92 999  92 999 92 999 
Príjem na dani predstavuje platbu beţného roka 2012. Registrovaný je 1 daňovník. 

 

2.8 Daň za vjazd a zotrvanie 

motorového vozidla v historickej 

časti mesta 

550 000 550 000  297 834 550 000 

Vývoj príjmu dáva predpoklad naplnenia rozpočtu. 
 

2.9 Iné dane 0 0  10 10 
Nedoplatok z minulých rokov zo zrušenej dane z predaja alkoholických nápojov a tabakových 

výrobkov. 
 

3. Správne poplatky 778 700 778 700 69 887 568 930 
 

 za prevádzkovanie výherných 

prístrojov 

660 000 660 000 3 487 450 000 

Príjem za licenciu na prevádzkovanie výherných prístrojov býva napĺňaný koncom 

kalendárneho roka. Z dôvodu zníţeného záujmu prevádzkovateľov o umiestnenie výherných 

prístrojov na území mesta je navrhovaná úprava rozpočtu. 

 za úkony stavebného úradu 30 000 30 000 15 276 30 000 

 za osvedčovaciu činnosť 22 000 22 000 10 372 22 000 

 odpis úradných kníh, rodných 

listov a iných dokumentov 

25 000 25 000 11 792 25 000 

 za rybárske lístky 8 700 8 700 8 826 8 930 

 ostatné správne poplatky 33 000 33 000 20 134 33 000 

 

4. Poplatok za uloţenie odpadu 500 000 500 000 250 298 500 000 
Poplatok za uloţenie odpadu na skládku odpadu na Zavarskej ceste, ktorej vlastníkom je mesto 

Trnava, vyberá spoločnosť .A.S.A. Trnava s.r.o.  v zmysle zákona č.17/2004 o poplatkoch za 

uloţenie odpadu. V zmysle § 4, písm. 3 uvedeného zákona sú príjmy z poplatkov za uloţenie 

odpadu na skládku príjmom rozpočtu obce, v ktorej katastrálnom území sa skládka nachádza. 

Suma vybraného poplatku k 30.6.2012 predstavuje 50,1 % z plánovaného objemu na rok 2012. 

Výška poplatku za uloţenie odpadu je priamo úmerná mnoţstvu a druhu ukladaného odpadu na 

skládke. 



10-4/1/11 

 Rozpočet 2012 v eurách 

 schválený upravený plnenie 

k 30.6. 

2.aktualizácia 

                                                                               

 

 

5. Pokuty 103 000 103 000 95 611 134 000 
Na základe vývoja príjmu za obdobie 1. - 8. mesiac je navrhované zvýšenie rozpočtu. 

 pokuty uložené mestskou 

políciou 

80 000 80 000 73 917 100 000 

 pokuty uložené mestským 

úradom (za porušenie 

stavebného zákona a iných 

predpisov) 

18 000 18 000 16 119 26 000 

 pokuty uložené obvodným 

úradom (v zmysle zákona č. 

372/1990 Zb. sú príjmom 

rozpočtu mesta) 

4 000 4 000 2 808 4 000 

 úroky z omeškania 1 000 1 000 1 075 2 308 

 zmluvná pokuta 0 0 1 692 1 692 

 

6. Finančná náhrada za výrub drevín 2 000 2 000 2 632 2 632 
Finančná náhrada za výrub drevín je ukladaná v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.  Rozpočet je navrhované upraviť na skutočnú 

výšku zaplatenej finančnej náhrady. 
 

 

II   VÝNOSY Z MAJETKU 
      MESTA 

5 000 101 5 123 450 3 597 056 6 128 781 

 

Bežné príjmy 4 350 101 4 473 450 2 054 588 4 470 398 
 

1. Nájomné 2 665 571 2 666 071 1 173 057 2 463 630 

 pozemky pod predajnými 

stánkami 

50 000 50 000 40 545 60 000 

 ostatné pozemky 200 000 200 000 96 082 200 000 

 byty a nebytové priestory 1 650 175 1 650 175 917 938 1 725 000 

Príjem z prenájmu pozemkov, na ktorých sú na základe stavebného povolenia umiestnené 

predajné stánky, príjem z prenájmu poľnohospodárskej pôdy, pozemkov pod garáţami, 

reklamami a na záhrady, ďalej príjem z prenájmu bytov a nebytových objektov v správe 

spoločnosti  TT- KOMFORT s.r.o. vrátane nájomného za prenájom priestorov pre prevádzku 

tepelného hospodárstva bol rozpočtovaný vo výške  uzatvorených nájomných zmlúv. Na 

základe aktuálneho vývoja v príjmoch nájomného za pozemky pod predajnými stánkami a za 

byty a nebytové priestory je navrhované zvýšenie rozpočtu. 

 prenájom priestorov Mestského 

priemyselného a technologického 

parku (MPaTP) 

577 402 577 402 97 060 290 000 

Príjem za prenájom nebytových priestorov v objekte Mestského priemyselného 

a technologického parku Trnava a za súvisiace sluţby (elektrická energia, vodné a stočné, 

ohrev teplej úţitkovej vody). Plánovaný príjem z prenájmu nebytových priestorov je 

navrhované zníţiť vzhľadom na niţšiu aktuálnu obsadenosť priestorov v objektoch MPaTP 

oproti predpokladu v pôvodnom rozpočte. 

 exteriérové sedenia  24 000 24 000 12 465 24 000 

 prenájom priestorov počas 

Tradičného trnavského jarmoku 

153 500 154 000 3 120 154 000 

 prenájom strojov 9 894 9 894 5 111 9 894 



10-4/1/12 

 Rozpočet 2012 v eurách 

 schválený upravený plnenie 

k 30.6. 

2.aktualizácia 

                                                                               

 

 

 prenájom priestorov na Dni 

zdravia 

600 600 736 736 

 

2. Príjem z finančného hospodárenia 549 700 549 700 300 382 670 581 

 podiel na zisku TT-KOMFORT 

s.r.o. 

200 000 200 000 275 881 275 881 

 podiel na zisku .A.S.A. Trnava  
s. r. o.  

300 000 300 000 0 345 000 

Valnými zhromaţdeniami spoločností .A.S.A. Trnava s.r.o. a TT-KOMFORT s.r.o. bolo 

schválené rozdelenie zisku spoločností za rok 2011 a rozpočet je aktualizovaný na skutočne 

schválený podiel na zisku. 

 úroky z účtov a viazaných 

vkladov 

49 700 49 700 24 501 49 700 

 

3. Príjem zo skládky komunálneho 

odpadu 
800 000 800 000 297 422 800 000 

 

Príjem zo skládky komunálneho odpadu predstavuje finančné plnenie, ktoré odvádza 

spoločnosť .A.S.A. Trnava s.r.o. ako prevádzkovateľ skládky tuhého komunálneho odpadu na  

Zavarskej ceste mestu Trnava na základe zmluvných vzťahov. Finančné plnenie predstavuje 

návratnosť investícií, ktoré mesto Trnava vynaloţilo na vybudovanie skládky odpadov. Výška 

finančného plnenia je priamo úmerná druhu a mnoţstvu ukladaného odpadu na skládke. Vyššie 

mnoţstvo odpadu je na skládku ukladané v letných a jesenných mesiacoch. 
 

4. Ostatné príjmy 334 830 457 679 283 727 536 187 
 

 predaj propagačného materiálu, 

upomienkových predmetov 

4 000 4 000 1 197 4 000 

  zrealizované prehliadky mesta 

(sprievodcovská činnosť) 

1 200 1 200 615 1 200 

 vstupné z kultúrnych podujatí 2 500 2 500 1 448 2 500 

  čítanie oznamov v mestskom 

rozhlase v Modranke 

80 80 33 80 

 odvod z hazardných hier 200 000 200 000 97 574 200 000 

Príjem na odvode z hazardných hier za 1. polrok 2012 tvoria preddavky odvodu za december 

2011 a vyúčtovanie roku 2011 vo výške 6 989 eur, mesačné preddavky odvodov z hazardných 

hier za obdobie 1.-5.2012 vo výške 37 585 eur a polovica zákonného odvodu splatného 

v termíne do 1.5.2012 za technické zariadenie obsluhované hráčmi a videohry vo výške 53 000 

eur podľa zákona č. 171/2005 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Na odvode z hazardných hier je evidovaných 27 

prevádzkovateľov hazardných hier. 

 úhrada nákladov za 

poskytované služby na 

autobusovej stanici 

7 593 7 593 0 7 593 

 reprezentačný ples mesta (z 

predaja vstupeniek) 

19 000 19 000 16 820 16 820 

 vecné bremeno za odplatu 860 860 2 011 2 011 

 dobropisy, vratky 32 500 47 500 119 546 150 400 

Navrhovaná úprava rozpočtu vychádza z plnenia príjmu za obdobie 1. – 8. mesiac 

a z avizovaných príjmov do konca roka (preplatky energií na školských zariadeniach). 
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 spoločenské obrady 1 000 1 000 750 1 000 

 akcia Víno Tirnavia 14 000 18 000 19 492 21 557 

Príjmy z účastníckeho poplatku na akcii Víno Tirnavia , ďalej z predaja grošov na nákup vína, 

katalógov a pohárov počas verejnej degustácie  a z predaja samolepiek s logom súťaţe. Na 

základe aktuálneho plnenia rozpočtu k 31.8.2012 je navrhovaná úprava rozpočtu. 

 iné príjmy 52 097 155 946 24 241 129 026 

 sponzorské za reklamu - 

reprezentačný ples mesta 
  17 153 17 153 

 sponzorské za reklamu - 

Dobrofest 
  0 1 000 

 sponzorské za reklamu – 

aktivity Mestskej polície 
  0 4 000 

 sponzorské za reklamu – 

Dni zdravia 
  1 500 1 500 

 sponzorské za reklamu – 

Trnavský jazzyk 
  0 1 800 

 sponzorské za reklamu – 

Radničné hry 
  0 2 100 

 náhrady z poistného plnenia   585 585 

 úhrada pohľadávok od 

spoločnosti Blesk - zápočet 
  0 94 803 

Mesto Trnava voči Františkovi Pokusovi - BLESK eviduje pohľadávky z titulu dlţného 

nájomného za prenájom nebytových priestorov na Zelenečskej ul. 24 v Trnave (nájomná 

zmluva z 1.5.1994) vo výške 39 088,50 eura a súvisiace úroky z omeškania vo výške 55 714,98 

eura. 
Vyššie uvedené pohľadávky Mesta Trnava sa započítajú s pohľadávkou Františka Pokusu - 

BLESK - úrokmi z omeškania vo výške 142 906,17 eura v súvislosti s nezaplatením ceny diela 

v lehote splatnosti, t.j. do 31.10.1998 Správou mestského majetku Trnava, príspevkovou 

organizáciou mesta Trnavy za výkon prác spočívajúcich v chemickom čistení výhrevných 

vloţiek z nádob a výroba a oprava výhrevných vloţiek (zmluva o dielo zo dňa 17.6.1994 

uzatvorená medzi Správou mestského majetku Trnava a Františkom Pokusom - BLESK). 
 príspevok mesta Varaždín 

pre partnerov projektu A-

SCENE 

  1 000 1 000 

 vrátenie časti dotácií 

poskytnutých v roku 2011 
  181 181 

 výrezy z Technickej mapy 

mesta 
  357 500 

 známky pre psov   475 500 

 úhrada nákladov za chatu 

Jahodník 
  480 900 

 orientačné a súpisné čísla   48 90 

 sprístupnenie informácií   4 4 

 súdny poplatok   122 122 

 predaj knihy Dejiny Trnavy   1 425 1 425 

 poplatok za vystavenie  

parkovacej karty resp. 

duplikát karty poslancom 

MZ a  zamestnancom MsÚ 

  400 400 

 provízia ČSOB   4 4 

 úhrada pohľadávok   397 397 
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vedených na podsúvahových 

účtoch 

 vyúčtovanie poistného za 

rok 2011 od poisťovne 

Alianz a.s. 

  62 62 

 ostatné nepredvídané príjmy   48 500 

 

Kapitálové  príjmy 650 000 650 000 1 542 468 1 658 383 
 

5. Príjem z predaja majetku 650 000 650 000 1 542 468 1 658 383 
 

 z predaja pozemkov 312 055  

- predaj pozemku na ul. Dedinská MZ 198/2011 464  

- predaj pozemku na ul. Prechodná MZ 200/11 109  

- predaj pozemku na ul. Jarná MZ 199/2011 512  

- predaj pozemku na ul. Bratislavská MZ 202/2011 42  

- predaj pozemku na ul. L.Janáčka MZ 244/2012 4 560  

- predaj pozemku na ul. Kapitulská MZ 246/2012 18 985  

- predaj pozemku na ul. Rybníková MZ 208/2012 16 600  

- preddavok kúpnej ceny, predaj pozemku na ul. 

Rybníková ZoBKZ MZ 208/2012 
41 832  

- predaj pozemku pod nehnuteľnosťou na ul. Študentská 

MZ 286/2012 
210  

- doplatok kúpnej ceny za pozemky na ul. Hornopotočná 

MZ 597/2005 

219 364  

- predaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch pod 

bytovými domami 
9 377  

   

 z predaja nehnuteľností 1 228 900  

- odpredaj bytov 28 900  

- odpredaj nehnuteľností Štefánikova 4, Trojičná nám. 5 1 200 000  

   

 predaj ostatného dlhodobého majetku 1 513  

- odpredaj motorového vozidla 1 513  
 

V 2. polroku sú očakávané nasledovné príjmy:  
doplatok kúpnej ceny - predaj pozemku ul. J.Slottu, MZ 137/07 12 525 

predaj pozemkov v záhradkárskej osade Štrky, MZ 816/2010 4 060 

predaj pozemku na ul. Coburgova, MZ 245/2012 22 330 

zámena pozemkov s COOP Jednota, MZ 297/2012 23 600 

predaj trafostanice a pozemku ul. Rybníková, MZ 288/2012 13 400 

odpredaj obecných bytov 40 000 
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III  PODIELOVÉ DANE 14 450 000 14 450 000 7 074 378 14 450 000 

 

Bežné príjmy 14 450 000 14 450 000 7 074 378 14 450 000 
 

 podiel na výnose dane z príjmov 

fyzických osôb 

14 450 000 14 450 000 7 074 378 14 450 000 

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb 

územnej samospráve v znení noviel bol mestu mesačne poukazovaný podiel na výnose dane. 
 

 

IV OSTATNÉ PRÍSPEVKY 

A DÁVKY PRE ŠKOLSTVO 

163 900 163 900 83 775 163 900 

 

Bežné príjmy 163 900 163 900 83 775 163 900 
 

 príspevok pre školy zo školného 163 900 163 900 83 775 163 900 

 

 

V  VLASTNÉ PRÍJMY 

ROZPOČTOVÝCH 

ORGANIZÁCIÍ 

668 000 728 789 349 972 728 789 

 

Bežné príjmy 668 000 728 789 349 972 728 789 
 

 školy 320 000 374 095 198 406 374 095 

 Zariadenie pre seniorov v 

Trnave 

348 000 354 694 151 566 354 694 

 

 

VI  TRANSFERY, GRANTY A  

       PRÍSPEVKY 

10 377 093 11 147 259 2 510 807 10 953 778 

 

Bežné príjmy 992 226 1 468 926 1 077 263 1 364 639 
 

 grant z EÚ -  projekt CIRCUSE 58 383 58 383 9 094 58 383 

Projekt pokračuje v roku 2012 tretím rokom realizácie, pričom čiastočný príjem vo výške 

9 903,90 eura predstavuje prijatú refundáciu vo výške 85% z programu CentralEurope za 

vynaloţené výdavky v podanej Ţiadosti o overenie výdavkov č. 2 za obdobie 9/2010 -2/2011. 

Ďalšie očakávané príjmy predstavujú refundáciu výdavkov zo ţiadosti č.3 za obdobie 3-

8/2011. 
 

 príspevok z Recyklačného fondu 

- separovaný zber  

32 348 32 348 0 32 348 

Mesto sa kaţdoročne uchádza o príspevok za separáciu komodít. Príjem je očakávaný v 2. 

polroku. 
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 grant z EÚ - projekt 

Rekultivácia skládky 

komunálneho odpadu Boleráz 

34 395 0 0 0 

Refundácia výdavkov na riadenie projektu, verejné obstarávanie a publicitu bude uplatnená aţ 

v záverečnej ţiadosti o platbu v roku 2013. 
 

 dotácia z Recyklačného fondu - 

projekt Intenzifikácia 

separovaného zberu 3. etapa 

0 47 787 0 47 787 

Dotácia z Recyklačného fondu na nákup odpadových nádob a kontajnerov bola schválená 

v máji 2012. Po podpise zmluvy o poskytnutí prostriedkov bude dotácia poukázaná na účet 

mesta. 
 

 grant z EÚ na projekt  

Intenzifikácia zhodnotenia 

biologických odpadov 

18 734 0 0 0 

Mesto Trnava podalo v novembri 2011 ţiadosť o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku v rámci operačného programu Ţivotné prostredie. Projekt nebol zatiaľ definitívne 

schválený a nie je predpoklad získania finančných prostriedkov v tomto roku. 
 

 príspevok z Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny –

menšie obecné služby 

9 792 9 792 2 391 9 792 

Čiastočná refundácia výdavkov na mzdy a poistné zamestnancom vykonávajúcim menšie 

obecné sluţby v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. 
 

 dotácia Ministerstva vnútra SR 

na vojnové hroby 

0 686 686 686 

Z rozpočtu Ministerstva vnútra SR bola poukázaná dotácia  na zabezpečenie starostlivosti 

o vojnové hroby. 
 

 grant z EÚ - projekt  

Zlepšenie kvality ovzdušia 

nákupom čistiacej techniky 

pozemných komunikácií 

14 560 14 560 0 14 560 

Projekt bol ukončený k 31. 3. 2012. V júni 2012 bola predloţená záverečná ţiadosť o platbu na 

refundáciu výdavkov na verejné obstarávanie a externý manaţment. Po vykonaní 

administratívnej kontroly je očakávané jej schválenie a následne poukázanie finančných 

prostriedkov. 
 

 dotácia zo štátneho rozpočtu SR 

– zariadenie pre seniorov 

576 000 643 678 643 678 643 678 

V 1. polroku bola z Ministerstva financií SR poskytnutá dotácia pre Zariadenie pre seniorov 

v Trnave vo výške 163 678 eur. Novelou zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách prišlo 

od 1. 3. 2012 k zmene financovania sociálnych sluţieb a poskytovanie sluţieb prešlo do 

pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré poskytlo mestu  na základe   

zmluvy finančný príspevok na financovanie sociálnych sluţieb v Zariadení pre seniorov vo 

výške 480 000 eur. 
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 príspevky Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR pre 

neverejných poskytovateľov 

sociálnej služby 

0 132 640 132 640 132 640 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo Mestu Trnava finančné prostriedky  

na zabezpečenie poskytovania sociálnej sluţby neverejnými poskytovateľmi. 
 

 príspevky Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR na 

financovanie sociálnych služieb 

v zariadeniach zriadených 

obcou 

0 215 200 215 200 215 200 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo Mestu Trnava finančný príspevok 

na financovanie sociálnych sluţieb v zariadeniach sociálnych sluţieb zriadených alebo 

zaloţených obcou. 
 

 grant z EÚ - projekt Nákup 

materiálno-technického 

vybavenia pre ZOS na 

Hospodárskej 62 v Trnave 

49 500 49 500 0 6 000 

Na základe rozhodnutia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR bola schválená dotácia 

na nákup elektrických polohovateľných postelí len vo výške 6 000 eur. Dotácia bude 

poskytnutá po zrealizovaní verejného obstarávania a podpise zmluvy. 
 

 grant z EÚ - projekt Program 

podpory komunitno-sociálnych 

pracovníkov 

11 799 0 0 0 

Ţiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola stiahnutá, nakoľko mesto 

Trnava sa zapojilo do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach a nie je moţné 

duplicitné financovanie rovnakého zámeru. 
 

 príspevok z Fondu sociálneho 

rozvoja - národný projekt 

Terénna sociálna práca 

0 12 669 0 12 669 

Mesto Trnava sa zapojilo do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach, v rámci 

ktorého získa grant na činnosť terénnych pracovníkov v lokalite Coburgova na obdobie od 

6/2012 do 10/2015. Grant bude poskytovaný formou refundácie výdavkov. 
 

 grant z programu cezhraničnej 

spolupráce Slovensko – 

Rakúsko – projekt 

Interkulturálne vzdelávanie pre 

deti a dospelých 

17 500 17 500 8 849 17 500 

V 1. polroku boli uhradené oprávnené náklady zo 4. ţiadosti o platbu. V 2. polroku by mali byť 

preplatené oprávnené náklady z 5. ţiadosti o platbu. 
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 grant z EÚ - projekt  

Rekonštrukcia a modernizácia 

ZŠ Gorkého 

10 080 10 080 0 10 080 

Projekt bol ukončený v roku 2011a v marci 2012 bola predloţená záverečná ţiadosť o platbu 

na refundáciu neinvestičných výdavkov. V apríli 2012 bola vykonaná kontrola zo strany 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Závery kontroly doteraz neboli 

oznámené. 
 

 dotácia Ministerstva kultúry SR 

– Trnavský jazzyk       

0 3 000 3 000 3 000 

Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie boli  mestu poskytnuté finančné prostriedky 

z Ministerstva kultúry SR. 
 

 granty na reprezentačný ples 

mesta 

0 0 850 850 

Poskytnuté boli 2 granty na reprezentačný ples mesta.  
 

 dotácia z Medzinárodného 

Vyšehradského fondu - 

Trnavská brána 

7 500 10 000 0 10 000 

Mesto Trnava uzatvorilo zmluvu s Medzinárodným Vyšehradským fondom na poskytnutie 

dotácie na čiastočné financovanie  kultúrneho podujatia Trnavská brána. Príjem vo výške 

10 000 eur je očakávaný v druhom polroku 2012. 
 

 dotácia Ministerstva kultúry SR 

– Trnavská brána 

0 3 000 3 000 3 000 

Na základe podanej ţiadosti mesto Trnava získalo dotáciu vo výške 3 000 eur. 
 

 grant z EÚ - projekt Komplexná 

podpora cestovného ruchu 

v Trnave 

67 925 67 925 0 0 

Projekt je financovaný formou refundácie. Vzhľadom na časovo náročné verejné obstarávanie 

aktivít projektu sa ich realizácia a teda i následná refundácia výdavkov posúva do roku 2013. 
 

 grant z EÚ na projekt Centrope 

Capacity 

70 288 70 288 0 70 288 

Na základe schválenej ţiadosti o platbu č. 3 je očakávaný  príjem v 2. polroku  vo výške 

46 976 eur. Zvyšné príjmy predstavujú očakávanú refundáciu výdavkov ţiadosti č. 4 za 

obdobie 9/2011-2/2012, ktorá zatiaľ nebola schválená. 
 

 dotácia Ministerstva vnútra SR - 

projekt Zabezpečenie úloh 

prevencie kriminality 

0 1 600 1 600 1 600 

Mesto získalo dotáciu v sume 1 600 eur na projekt realizovaný Mestskou políciou. 
 

 grant z EÚ na projekt Autoplast 11 952 11 952 0 15 500 

V 1. štvrťroku 2012 bola predloţená záverečná ţiadosť o platbu. Očakávaný príjem z tejto 

a predchádzajúcej ţiadosti je v 2. polroku 2012. Navýšenie príjmov je z dôvodu oneskorenej 

refundácie výdavkov, ktorá bola pôvodne plánovaná v roku 2011. 
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 grant z EÚ na projekt AC 

Centrope 

1 470 1 470 0 0 

Vzhľadom na predĺţenie trvania projektu do 6/2012 sa refundácia výdavkov súvisiacich s jeho 

aktivitami očakáva v roku 2013 vo výške 95 %. Predĺţenie projektu a navýšenie grantu bolo 

schválené v 12/2011. 
 

 dotácia z Ministerstva kultúry - 

projekt Veľtrh pre seniorov 

0 0 1 500 1 500 

Mesto Trnava na základe podanej ţiadosti získalo dotáciu z Ministerstva kultúry SR vo výške 

1 500 eur na uskutočnenie podujatia “Veľtrh pre seniorov“, ktorý sa bude konať v mesiaci 

október 2012. 
 

 príspevok obce Zavar – 

spoločný stavebný úrad 

0 1 596 798 1 596 

Príspevok je v mesačných alikvotných čiastkach poukazovaných obcou Zavar na beţné 

výdavky súvisiace s činnosťou spoločného stavebného úradu v zmysle uzatvorenej zmluvy 

s obcou Zavar. 
 

 príspevok z Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny - 

aktivačná činnosť formou 

dobrovoľníckej služby 

0 20 20 20 

Príspevok poukázaný na základe dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. 
 

 dotácia z Trnavského 

samosprávneho kraja – Dni 

zdravia 

0 0 0 1 300 

Trnavský samosprávny kraj poskytol  na realizáciu projektu Dni zdravia 2012 účelovú dotáciu. 
 

 dotácia od Obvodného úradu na 

odmeny skladníkov civilnej 

ochrany 

0 0 705 1 410 

Obvodný úrad v Trnave formou dotácie refunduje mestu výdavky na odmeny skladníkov 

materiálu civilnej ochrany. 
 

 dotácia od Obvodného úradu - 

parlamentné voľby 2012 

0 53 252 53 252 53 252 

Obvodný úrad v Trnave poukázal mestu dotáciu na parlamentné voľby konané v marci 2012. 
 

Kapitálové príjmy 9 384 867 9 678 333 1 433 544 9 589 139 
 

 grant z EÚ - projekt 

Rekultivácia skládky 

komunálneho odpadu Boleráz 

2 031 600 2 031 600 0 2 031 600 

Realizácia stavebných prác začala v júni 2012. Následne po predloţení priebeţných ţiadostí 

o platbu na predfinancovanie projektu je očakávaný príjem prvých grantových prostriedkov na 

jeseň 2012. 
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 grant z EÚ - projekt Zariadenie 

na zhodnocovanie odpadov 

Trnava - 2. etapa výstavby 

3 077 867 3 077 867 0 3 077 867 

Grant bol získaný v roku 2010 a príjem grantových prostriedkov je očakávaný v druhej 

polovici 2012. 
 

 grant z EÚ na projekt 

Intenzifikácia zhodnotenia 

biologických odpadov 

623 941 0 0 0 

Mesto Trnava podalo v novembri 2011 ţiadosť o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku v rámci operačného programu Ţivotné prostredie. Projekt zatiaľ nebol schválený. 
 

 dotácia z Recyklačného fondu- 

projekt Intenzifikácia 

separovaného odpadu 3. etapa 

66 500 24 090 0  24 090 

Dotácia z Recyklačného fondu na nákup odpadových nádob a kontajnerov bola schválená. Po 

podpise zmluvy o poskytnutí prostriedkov bude zrealizované verejné obstarávanie a poskytnutá 

dotácia. 
 

 grant z EÚ - projekt 

Rekonštrukcia a modernizácia 

verejného osvetlenia v obytných 

súboroch Prednádražie 

a Hlboká 

11 656 244 757 233 101 244 757 

V rámci projektu bola preplatená prvá ţiadosť o platbu. Realizácia aktivít projektu bola 

ukončená a bude predloţená záverečná ţiadosť o platbu na refundáciu zostávajúcej časti 

investičných výdavkov. 
 

 grant z EÚ - projekt Zlepšenie 

kvality ovzdušia nákupom 

čistiacej techniky pozemných 

komunikácií 

485 298 485 298 473 727 485 298 

V rámci projektu bola preplatená prvá ţiadosť o platbu. Realizácia aktivít projektu bola 

ukončená k 31.3.2012 a v júni 2012 bola predloţená záverečná ţiadosť o platbu na refundáciu 

zostávajúcej časti investičných výdavkov. 
 

 grant z EÚ na projekt 

Rekonštrukcia a modernizácia 

ZŠ Gorkého 

94 000 94 000 0 94 000 

Projekt bol ukončený v roku 2011 a v marci 2012 bola predloţená záverečná ţiadosť o platbu 

na refundáciu časti investičných výdavkov. V apríli 2012 bola vykonaná kontrola zo strany 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Závery kontroly doteraz neboli 

oznámené. 
 

 dotácia zo ŠR SR – projekt 

Rozšírenie kamerového systému 

v meste Trnava 

0 5 000 5 000 5 000 
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Zo štátneho rozpočtu SR mesto získalo dotáciu na financovanie kapitálových výdavkov 

projektu prevencie kriminality „Rozšírenie kamerového systému v meste Trnava“. 
 

 grant z EÚ na projekt Mestský 

priemyselný a technologický 

park v Trnave 

2 994 005 3 715 721 721 716 3 626 527 

V roku 2012 boli na účet mesta Trnava zaslané prostriedky vo výške 721 716 eur, ktoré 

predstavujú refundáciu oprávnených výdavkov za zrealizované stavebné práce v mesiacoch 

august a september 2011. Príjem za stavebné práce zrealizované v októbri 2011 aţ januári 2012 

je očakávaný po kontrole Úradu pre verejné obstarávanie a následnom rozhodnutí 

poskytovateľa grantu. 
 

 

VII  TRANSFERY NA 

PRENESENÝ VÝKON 

ŠTÁTNEJ SPRÁVY 

6 045 591 6 181 896 3 140 376 6 181 896 

 

Bežné príjmy 6 045 591 6 181 896 3 140 376 6 181 896 

 

 matrika 70 270 78 568 39 284 78 568 

 školy 5 688 583 5 810 982 2 941 917 5 810 982 

 školský úrad 37 423 38 226 9 349 38 226 

 výchova a vzdelávanie detí MŠ 82 089 82 089 59 891 82 089 

 prídavky na deti 10 800 10 800 4 153 10 800 

 príspevok na pomoc v hmotnej 

núdzi 

33 000 33 000 21 683 33 000 

 stavebný úrad Trnava 58 922 62 652 31 324 62 652 

 stavebný úrad Zavar 2 164 2 196 549 2 196 

 špeciálny stavebný úrad pre 

miestne komunikácie a účelové 

komunikácie Trnava 

3 515 3 515 0 3 515 

 špeciálny stavebný úrad pre 

miestne komunikácie a účelové 

komunikácie Zavar 

120 120 0 120 

 agenda Štátneho fondu rozvoja 

bývania 

26 489 27 651 13 826 27 651 

 starostlivosť o životné 

prostredie 

9 866 9 866 7 284 9 866 

 hlásenie pobytu občanov 

a register obyvateľov SR 

22 350 22 231 11 116 22 231 
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     VÝDAVKY 

 

1   Program  DOPRAVA 2 977 697 3 322 991 1 095 348 3 183 311 
 

Zámer programu: 
Dopravný systém optimálne slúžiaci životu mesta 

 

1.1   Podprogram MIESTNE 

KOMUNIKÁCIE 
1 977 697 2 123 991 532 761 1 984 311 

 

Ciele podprogramu: 
1.Zlepšiť plynulosť a priechodnosť dopravných prieťahov budovaním okružných križovatiek 
2.Pokračovať v budovaní parkovacích miest v obytných súboroch 
3.Udržiavať miestne komunikácie a ich súčasti 
4.Skvalitniť sieť dopravného značenia 

 

1. Merateľný ukazovateľ Počet okružných križovatiek 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Plánovaná hodnota   2 1 0 0 

Skutočná hodnota   2 0 0 0 
Monitorovacia správa: 

Hodnota merateľného ukazovateľa nebola pre rok 2012 stanovená. 

 

2. Merateľný ukazovateľ Počet novovybudovaných parkovacích miest 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Plánovaná hodnota 115 138 60 240 57 230 
Skutočná hodnota 115 138 99 133 197 77 
Monitorovacia správa: 

S cieľom riešiť organizáciu statickej dopravy na území mesta, bolo v 1. polroku 2012 stavebnými 

úpravami a rozšírením jestvujúcich spevnených plôch vybudovaných a dopravným 

značením zadefinovaných 77 nových parkovacích miest. 
 

3. Merateľný ukazovateľ Plocha opravených miestnych komunikácií v m² 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Plánovaná hodnota 3 500 3 300 3 600 4 000 4 600 4 600 
Skutočná hodnota 3 500 4 000 4 250 4 800 4 870 5 756 
Monitorovacia správa: 

Závady v zjazdnosti miestnych komunikácií sú bez prieťahov povinní odstraňovať ich správcovia. Pre 

zabezpečenie bezpečnej a plynulej premávky na miestnych komunikáciách boli v 1. polroku 2012 na 

území mesta Trnava realizované opravy výtlkov, trhlín, sieťových rozpadov a poklesov telies 

komunikácií a výmere: 5 756 m
2
. 

 

4. Merateľný ukazovateľ Podiel novo osadených dopravných značiek 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Plánovaná hodnota kusov 1 % 1 % 1 % 2 % 6 % 4 % 
Skutočná hodnota kusov 3 % 4 % 2,6 % 4,4 % 4,2 % 2 % 
Monitorovacia správa: 

Podiel novo osadených dopravných značiek vyplýva z rozvoja dopravy a zabezpečenia jej bezpečnosti, 

čo na základe vydaných určení pre pouţitie trvalého dopravného značenia predstavuje v 1. polroku 2012 

2 %. 
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1.1.1 Bežné výdavky 694 397 696 597 436 270 837 048 
 

1.1.1.1  Projektová dokumentácia 15 000 17 200 17 199 40 651 
 

 dopravné štúdie 15 000 17 200 17 199 27 200 

Rozpočtovaná suma bola vyuţitá na vypracovanie dopravno - inţinierskych dokumentácií 

externým dodávateľom na základe vzniknutých poţiadaviek: 
- dopravný posudok na zmenu organizácie dopravy v MČ Trnava – Sever (Kopánka), 
- štúdia riešenia ľahkého dvojpodlaţného parkingu – Starohájska, 
- dopravný posudok k urbanistickej štúdii City aréna Trnava, 
- 3D vizualizácia ľahkého dvojpodlaţného parkingu – Starohájska. 
Rozpočet je navrhované navýšiť o 10 000 eur v zmysle prijatých záverov z rokovania dňa 

13.7.2012 so Slovenskou správou ciest a ostatnými orgánmi participujúcimi na príprave 

realizácie juţného obchvatu mesta. Na základe týchto rokovaní by malo mesto zabezpečiť  

spracovanie nevyhnutnej doplňujúcej štúdie posúdenia vplyvu stavby na ţivotné prostredie 

a doplňujúceho dopravného prieskumu (na uliciach Jabloňová, Rajčúrska, Seredská, Hraničná 

v Modranke) v zmysle poţiadaviek Najvyššieho súdu SR. 
 

 Inteligentné dopravné systémy 

(IDS) 

0 0 0 13 451 

Zriadenie tejto rozpočtovej poloţky vyplýva zo zapoţičania systému IDS z majetku 

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Finančné prostriedky boli rozpočtované na 

základe cenovej kalkulácie na prevádzku IDS vyčíslenej spoločnosťou ASSECO (správca 

systému) do konca roka 2012, t. j. za 6 mesiacov prevádzky. 
 

1.1.1.2  Oprava a údrţba miestnych 

komunikácií 
520 600 520 600 313 192 637 600 

 

 opravy miestnych komunikácií a 

parkovacích plôch 

300 000 300 000 197 994 330 000 

V 1.polroku 2012 boli zrealizované opravy nerovností, výtlkov a stavebné úpravy na 

poškodených komunikáciách a parkovacích plochách na uliciach: 
Mestská časť stred - Hospodárska pri stanici, Kapitulská č. 25, Juraja Fándlyho, Kvetná č. 4, 

11, 12, 16, 18, Juraja Fándlyho č. 9, 18, Jána Bottu č. 46, Jána Hollého (pred Leonardo), 

Hospodárska č. 24, 28, 29, 45, Jána Sambucusa č. 34, Petra Pazmáňa č. 7, Paulínska č. 12, 

Halenárska – Dolnopotočná, Kalinčiakova č. 2514/9, Halenárska (ZŠ A. Merici), Kalinčiakova 

(pri budove bývalej Štatistiky) 
Mestská časť západ - Leoša Janáčka, Mierová, Kornela Mahra, Terézie Vansovej, Šafárikova 

v kriţovatke Bottova - Ovocná - areál Fortuna, J. G. Tajovského, Mozartova, Ovocná, 

Kamenná cesta,  Slovenská č. 4-27, Západná č. 3, 11, 18, 21, Terézie Vansovej č. 34-48, 

Okruţné námestie, Kamenný mlyn - po Biely Kostol, Čajkovského č. 25-27, 51-54, Andreja 

Kubinu č. 21, Ludvika van Beethovena (parkovisko pred Bytovým druţstvom Trnava), 

Ludvika van Beethovena č. 3, 5, 19, 22, Štefana Moyzesa č. 42, J. G. Tajovského (od 

CASSALE po ul. B. Smetanu), Botanická č. 3, 4-6, 7-11, 13-16, 17-29, 24-28, 30, 49, J. G. 

Tajovského č. 4-11, Čajkovského č. 42-45, 46-49, Gejzu Dusíka č. 32 
Mestská časť sever - Špačinská č. 19, 25-29, Francisciho, Kukučínova, Skladová, Veterná, 

Olympijská, Chovateľská, Krajná č. 35-37, Murgašova, Šrobárova, Rovná č. 7, Kriţovatka 

Jána Hajdóczyho – Cukrová, Legionárska č. 6, Okruţná č. 16 - po centrum DÚHA, Paţitná č. 

51, okruţná kriţovatka Veterná – Okruţná, Na hlinách č. 4, Rybníková – parkovisko, Okruţná 

č. 79, Ustianska č. 44, Slnečná č. 46 
Mestská časť východ - Tehelná, Starohájska, kriţovatka ulíc Spartakovská - Sasinkova, 
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Spartakovská č. 8 (parkovisko), Starohájska (od Tehelnej po Vladimíra Clementisa), Juraja 

Slotu č. 21, 22, 27-29, 41, Spartakovská č. 8 (výmenník. stanica-plocha na parkovisko), 

Vladimíra Clementisa č. 1-3, 5, 10, Bučianska č. 8 
Mestská časť juh - Automobilová, Priemyselná, Odbojárska, Bulharská, gen. Goliána č. 4-25, 

Mikovíniho, Fraňa Kráľa (pred TAVOS), gen. Goliána (vjazd k zberným surovinám), 

Coburgova, Nerudova č. 11 po ul. Bratislavskú, kriţovatka Mikovíniho - Bulharská, 

Markovičova, kriţovatka Nerudova – Bratislavská, Jasná č. 12, Markovičova č. 45, gen. 

Goliána č. 65, Limbová pri COOP Jednota 
Mestská časť Modranka - Ivana Krasku, Jarná. 
Vzhľadom na aktuálny konštrukčne - technický stav miestnych komunikácií a ich 

poruchovosť, spôsobenú najmä sieťovým rozpadom ţivičných krytov vozoviek a výtlkmi, je 

potrebné zabezpečiť ich zjazdnosť a tým i bezpečnosť cestnej premávky a zamedziť moţnosti 

vzniku škodových udalostí. Z tohto dôvodu je navrhované navýšenie rozpočtu o 30 000 eur. 
 

 opravy chodníkov 100 000 123 000 84 420 190 000 

V 1. polroku 2012 boli vykonané opravy priečnych a pozdĺţnych nerovností, poruchy 

vrchných ţivičných krytov a poškodených chodníkov z betónovej dlaţby na uliciach: 
Mestská časť stred - Vajanského, Andreja Ţarnova (pred Fakultnou nemocnicou), 

Halenárska, Divadelná, Paulínska, Pekárska č. 6, 19, Jána Bottu (od ZŠ - ul. Šafárikova), 

Paulínska (MsÚ), Radlinského, Hospodárska č. 31-36, Hodţova č .30, Halenárska - parkovisko 

amfiteáter, Paulínska k MsÚ, Františkánska č. 1-6, 7-17, Dolnopotočná (pred firmou 

GLOBUS), Hodţova č. 1, 2 
Mestská časť západ - Čajkovského č. 10-13, Gejzu Dusíka č. 57-59, sv. Cyrila a Metoda č. 

11, J. G. Tajovského č. 4-13, Botanická č. 46 Jednota COOP po zastávku MAD, Kamenný 

mlyn, 
Mestská časť sever - Špačinská (pri okruţnej kriţovatke), Sibírska č. 17, Krajná č. 3, 

Špačinská č. 29, 68, Murgašova č. 29 
Mestská časť východ - Vladimíra Clementisa (prepoj Piešťanskej ku Kauflandu), 

Spartakovská (zimný štadión), Tehelná (oprava schodov na lávke pre peších), Juraja Slottu č. 

24 
Mestská časť juh - Bulharská č. 9, Bulharská (dilatácie), gen. Goliána č. 35, 50-54, 64, 

Jiráskova č.17, priečny k nákupnému stredisku, spevnené plochy pred nákupným strediskom 

TULIPÁN, Limbová (od trafostanice po ZŠ) 
Mestská časť Modranka - Seredská č. 15-229, Ivana Krasku (od mosta k štadiónu), Ivana 

Krasku č. 25-27, Javorová (pri schodoch), Dedinská( pri obchode). 
Na základe poţiadavky VMČ Modranka na opravu prepojovacieho chodníka /pre peších 

a cyklistov/, z Modranky do Trnavy a úpravu nespevneného úseku medzi ulicou Mikovíniho 

a ulicou Vlárska, ktorého trasa je vedená povedľa toku Trnávka a tieţ vzhľadom na súčasný 

konštrukčne - technický stav chodníkov a ich poruchovosť je navrhované navýšenie rozpočtu 

o 67 000 eur. 
 

 čistenie kanalizačných vpustov 

a olejových lapolov 

45 000 45 000 15 562 45 000 

V 1. polroku 2012 boli čistené uličné vpuste, rigoly, odvodňovacie ţľaby, realizovaná ich 

oprava, stavebné úpravy a doplnenie mreţí na ulici: 
Mestská časť stred - Sadová č. 6, Štúrova, Kapitulská č. 25, Halenárska, Paulínska, Dolné 

Bašty, Kapitulská, Jeruzalemská, Hviezdoslavova, Jána Holého, Športová, Hornopotočná, 

Ľudmily Podjavorinskej, Pekárska, Horné Bašty, Invalidská, Univerzitné námestie, Veselá, 

Františkánska, Antona Malatinského, Jerichova, Kollárova, Andreja Ţarnova, Hlavná, 

Vajanského, Radlinského, Františka Veselovského, Ferka Urbánka, Jána Bottu, Petra Pazmáňa, 

Tomášikova, E. M. Šoltésovej, Andreja Hlinku, Vladimíra Roya, Tomášikova 
Mestská časť západ - Lomonosova, Leoša Janáčka, Kamenná cesta, Štefana Moyzesa 
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Mestská časť sever - Oblúková č. 27, Na hlinách, Olympijská, Pri kalvárii 
Mestská časť východ - Starohájska – lávka, Spartakovská, Hlboká, Starohájska + parkovisko, 

Vladimíra Clementisa, Juraja Slotu č. 22, 41 
Mestská časť juh- Konvalinková, Mikovíniho, Šípová, Letná, Vlárska, Jasná, Bulharská, 

Stredná 
Mestská časť Modranka – Jarná, Pútnicka, Dedinská, Dialničná 

 

 údržba a opravy súčastí 

miestnych komunikácií 

40 000 25 000 6 486 45 000 

V 1. polroku 2012 boli zrealizované opravy súčastí a zariadení miestnych komunikácií 

na uliciach: 
Mestská časť stred- Hornopotočná ( betónové pätky pod parkovacie automaty), 

Hospodárska č. 4 (oceľové zábrany), Kalinčiakova č. 64 (oceľové zábrany 6), Františkánska 

(demontáţ a oprava biskupských klobúkov) 
Mestká časť západ - Gejzu Dusíka (oprava a doplnenie plotovej výplne a stĺpikov na stojisku 

2x), Andreja Kubinu č. 19-21 (oceľové zábrany v zeleni 9 kusov), Ludvika van Beethovena č. 

17 (oprava a doplnenie plotovej výplne a stĺpikov na stojisku), Botanická č. 24  (oprava a 

doplnenie plotovej výplne na stojisku) 
Mestská časť sever- Saleziánska (oprava a doplnenie plotovej výplne a stĺpika na stojisku), 

Jána Hajdóczyho (osadenie poškodeného cestného zábradlia), Špačinská č. 7-11 (osadenie 

oceľových zábran do zeleného pásu 21 kusov) 
Mestská časť východ- Starohájska (zastavaný priestor pod rampou na lávke pre peších) 
Mestská časť juh - gen. Goliána č. 18 ( oprava a doplnenie plotovej výplne a stĺpikov stojiska), 

gen. Goliána č. 23 (oprava a doplnenie plotovej výplne a stĺpikov stojiska), Zelenečská č. 87 

(oprava a doplnenie plotovej výplne stojiska), gen. Goliána (oprava a doplnenie plotovej 

výplne a stĺpikov stojiska) 
Na základe schváleného VZN č. 400 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

na vymedzenom území Mesta Trnava zo dňa 26.6.2012 a z neho vyplývajúcich nevyhnutných 

opatrení pre plnenie je potrebné navýšenie rozpočtu. Prostriedky budú pouţité na stavebné 

úpravy spojené s inštaláciou závorového systému v Zóne C a inštaláciu parkovacích automatov 

v Zóne A a B. 
 

 bezbariérová úprava chodníkov 10 000 10 000 3 794 10 000 

V 1. polroku 2012 bola zrealizovaná bezbariérová úprava chodníkov na ulici Bratislavská č. 6-

16.  
 

 údržba prístreškov mestskej 

autobusovej dopravy 

10 000 2 000 0 2 000 

Rozpočet bude čerpaný v 2. polroku. 
 

 havarijný fond 15 600 15 600 4 936 15 600 

V 1. polroku 2012 boli z havarijného fondu čerpané finančné prostriedky na odstránenie 

porúch na uliciach: K. Mahra (prepad komunikácie pri garáţach za objektom Tácky) a Na 

hlinách č. 4 (prepad komunikácie). 
 

1.1.1.3  Kriţovatky 55 000 55 000 48 203 55 000 

 oprava a údržba cestnej 

svetelnej signalizácie 

križovatiek 

55 000 55 000 48 203 55 000 

V 1. polroku 2012 bola zrealizovaná výmena LED elektroniky cestnej svetelnej signalizácie na 

kriţovatkách: 
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Hlboká – Spartakovská 
Hospodárska – Šrobárova, Hospodárska – Zelený kríčok 
Hospodárska – Kollárova – Dohnányho 
Bučianska – Špačinská, Rybníková – Jerichová. 

 

1.1.1.4  Dopravné značenie 70 000 70 000 49 539 70 000 

 údržba a oprava vodorovného 

a zvislého dopravného značenia 

70 000 70 000 49 539 70 000 

V 1. polroku 2012 bola zrealizovaná oprava a údrţba vodorovného a zvislého dopravného 

značenia na území mesta v celkovej hodnote 49 539 eur. 
 

1.1.1.5  Parkovacia sluţba 14 200 14 200 2 157 14 200 
 

 prevádzka a servis parkovacích 

automatov 

12 000 12 000 525 12 000 

Plánované výdavky na nákup náhradných dielov do parkovacích automatov, v prípade 

závaţnejšej poruchy na ich odstránenie servisnou firmou, ako aj na pravidelný generálny servis 

automatov. 

 nákup termopapiera 2 200 2 200 1 632 2 200 

Výdavky na nákup termopapiera do parkovacích automatov. 
 

1.1.1.6  Výbory mestských častí 16 597 16 597 3 852 16 597 
 

V 1. polroku 2012 bolo z finančných prostriedkov VMČ hradené: 
Mestská časť Modranka - úprava povrchu nespevnených plôch (komunikácií) vyfrézovaným 

asfaltom na uliciach: Ivana Krasku (505 m
2
), Topoľová (600 m

2
), Seredská-záhradky (180 m

2
) 

Mestská časť stred - úprava povrchu nespevnenej plochy (komunikácie) smerom ku garáţam 

vyfrézovaným asfaltom na ulici Hospodárska č. 4-6 
Mestská časť východ – oprava stupníc schodiska prepojujúceho ulicu Konštantína Čulena 

a Spartakovskú. 
 

1.1.1.7  Oprava a údrţba mestského 

informačno-navigačného systému 

(MINS) 

3 000 3 000 2 128 3 000 

 

V 1. polroku 2012 bola zrealizovaná kontrola, oprava, údrţba a doplnenie tabuliek na zariadení 

mestského informačno-navigačného systému na území mesta v hodnote 2 128 eur. 
 

1.1.2  Kapitálové výdavky 1 283 300 1 427 394 96 491 1 147 263 
 

1.1.2.1  Projektová dokumentácia 47 300 49 500 13 337 48 000 
 

 miestne komunikácie 40 000 40 000 10 844 40 000 

 pešia zóna 40 000 40 000 10 844 40 000 
Finančné prostriedky vo výške 90 % z celkovej zmluvnej ceny boli uhradené projektantovi za 

vypracovanie projektovej dokumentácie ako aktualizácie a ekonomizácie projektu pre stavebné 

povolenie z roku 2007. Ďalšie finančné prostriedky boli pouţité na vyplatenie geodeta za 

polohopisné a výškopisné domeranie Hlavnej ulice. 
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 chodníky a cyklochodníky 800 3 000 2 448 3 000 

 bezbariérové prepojenie 

obytného súboru Na hlinách 
800 3 000 2 448 3 000 

Zámerom je umoţniť osobám na vozíku, matkám s kočíkmi ale i cyklistom a korčuliarom 

prekonať výškový rozdiel pri vstupe do a zo sídliska, ktorý je v súčasnosti umoţnený len 

schodiskom. Na zhotovenie projektovej dokumentácie bola podpísaná 20.3.2012 zmluva 

o dielo, s termínom plnenia 23.4.2012. V 1. polroku bola uhradená cena za geodetické 

zameranie a 80 % z ceny projektovej dokumentácie. V 2. polroku bude uhradených zvyšných 

20% ceny projektovej dokumentácie a autorský dozor. 
 

 ostatné stavby 1 500 1 500 0 0 

 dokumentácia pre stavebné 

povolenie chodníkov 

menších plôch 

1 500 1 500 0 0 

Nakoľko nie je predpoklad čerpania finančných prostriedkov v tejto poloţke, je navrhované 

finančné prostriedky z rozpočtu vyradiť. 
 

 parkoviská 5 000 5 000 45 5 000 

 ostatné parkoviská 5 000 5 000 45 5 000 
Na konci roku 2011 bola spracovaná a odovzdaná projektová dokumentácia pre stavebné 

povolenie a realizáciu stavby parkoviska pri obytných domoch na ulici Mozartova. V júni 2012 

podľa platnej zmluvy o dielo bolo doplatených 15 % z ceny za projektovú dokumentáciu. 

Projektová dokumentácia na vybrané parkoviská  bude spracovaná na základe poţiadaviek v 2. 

polroku 2012. 
 

1.1.2.2  Realizácia 1 080 000 1 227 894 45 176 745 263 
 

 rekonštrukcia miestnych 

komunikácií a chodníkov 

660 000 815 464 715 407 463 

 pešia zóna 460 000 460 000 499 499 
V 1. polroku boli uhradené stavebné práce na sondách vyţiadaných projektantom spevnených 

plôch potrebných pre vypracovanie projektovej dokumentácie. Začiatok realizácie je 

predpokladaný v roku 2013, preto je navrhované v aktualizácii rozpočet zníţiť. 
 

 rekonštrukcia miestnych 

komunikácií a chodníkov 
200 000 200 000 0 251 500 

V 1.polroku 2012 neboli na rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov čerpané ţiadne 

finančné prostriedky. Plánované rekonštrukcie sú realizované v 2. polroku. 
Na základe poţiadaviek VMČ č. 2 – Západ na rekonštrukciu chodníkov na uliciach: Slovenská, 

Osvaldova, Gavlovičova, je navrhované navýšenie rozpočtu na zabezpečenie realizácie 

o celkovú sumu: 51 500 eur. 
 rekonštrukcia miestnej 

komunikácie Cukrová 
0 15 464 0 15 464 

Rekonštrukcia miestnej komunikácie bola zrealizovaná v roku 2011. V jesenných mesiacoch 

boli vysiate trávnaté plochy v zmysle projektovej dokumentácie. Z dôvodu nepriaznivých 

klimatických podmienok sa však vysadená tráva neujala a zhotoviteľovi boli v zmysle 

uzatvorenej zmluvy o dielo zadrţané finančné prostriedky v sume uvedenej v rozpočte. V 

jarných mesiacoch bola vykonaná opätovná výsadba trávnatých plôch, prvá kosba a chemické 

ošetrenie týchto plôch. Zadrţané finančné prostriedky budú uhradené zhotoviteľovi v 2. 

polroku. 
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 dobudovanie miestnej 

komunikácie Pri kalvárii, 

pripojenie streleckého 

centra 

0 140 000 216 140 000 

Finančné prostriedky vo výške 216 eur boli pouţité na kompenzáciu vzniknutej škody na 

poraste ozimnej pšenice akciovej spoločnosti SEMAT Trnava ako uţívateľovi pozemkov, na 

ktorých bola zrealizovaná dočasná komunikácia ako dobudovanie miestnej komunikácie Pri 

kalvárii. 
Stavba „Pripojenie streleckého centra“ bola zrealizovaná v 2. polroku. Rozpočet poloţky je 

ponechaný v pôvodnej výške, nakoľko v 2. polroku je plánované pouţitie finančných 

prostriedkov ešte na realizáciu akcie Dobudovanie miestnej komunikácie Pri kalvárii, pokiaľ 

dôjde k majetkovoprávnemu usporiadaniu cudzích pozemkov zasahujúcich do projektovaného 

riešenia.. 
 

 chodníky a cyklochodníky 160 000 152 430 0 237 800 

 bezbariérové prepojenie 

obytného súboru Na hlinách 
100 000 97 800 0 97 800 

Realizácia diela je predpokladaná v 2. polroku 2012, v súčasnosti prebieha verejné 

obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby a príprava zmluvy o dielo. 
 prepojovací chodník 

Kaufland - Družba 
10 000 4 630 0 0 

Na základe uznesenia 3/2012 Komisie dopravy a verejnoprospešných sluţieb z 18.04.2012 

bola investičná akcia zastavená. 
 cyklochodník T. Vansovej 

(pre rok 2012 – II. etapa) 
50 000 50 000 0 140 000 

Koncepcia úprav rozšírenia jestvujúceho chodníka na spojený chodník pre chodcov a cyklistov, 

ktorej náklady pri zostavovaní rozpočtu boli ocenené na 50 000 eur, bola z dôvodu potreby 

enormného výrubu (39 stromov a kríkov) a nutnosti niekoľkých prekládok telekomunikačných 

stĺpov zmenená Odborom územného rozvoja a koncepcií MsÚ na presmerovanie obojstranného 

cyklochodníka na ľavú stranu komunikácie a v zmysle situácie trasovania chodníka boli 

náklady prepočítané na cca 140 000 eur. Skutočná cena stavebných prác bude známa aţ po 

výbere zhotoviteľa stavby verejným obstarávaním. 

Realizácia diela je predpokladaná v 2. polroku 2012, v súčasnosti  vzhľadom na zmenu 

trasovania prebieha na stavebnom úrade konanie vo veci zmeny stavby pred jej dokončením.  
 

 parkoviská 174 000 174 000 44 461 100 000 

 rekonštrukcie parkovísk 50 000 50 000 44 429 50 000 
V 1. polroku 2012 boli zrealizované stavebné úpravy a rozšírenie jestvujúcich spevnených 

plôch (parkovísk) na uliciach:     v hodnote: 
Trhová (pred budovou MsÚ Trnava)    14 748 eur 
Rybníková       22 577 eur 
Rybníková (pri oplotení bývalého objektu Cukrovar)    7 104 eur 

 parkovisko G. Dusíka 38-41 50 000 50 000 32 50 000 
Na konci roku 2011 bola spracovaná a odovzdaná projektová dokumentácia pre stavebné 

povolenie a realizáciu stavby parkoviska pri obytných domoch na ulici G. Dusíka. V júni 2012 

podľa platnej zmluvy o dielo bolo doplatených 15 % z ceny za projektovú dokumentáciu. 

V septembri začala realizácia stavby a finančné prostriedky budú pouţité v 2. polroku. 
 parkovisko Mozartova 4-9 74 000 74 000 0 0 

Po konzultácii s vedením mesta bolo rozhodnuté, ţe výstavba parkoviska i vzhľadom na vyššie 

investičné náklady (cca 135 000 eur), vyplývajúce z projektových podkladov, nebude v roku 

2012 realizovaná a do plánu investícií bude zaradená v ďalšom rozpočtovom období. 



10-4/1/29 

 Rozpočet 2012 v eurách 

 schválený upravený plnenie 

k 30.6. 

2.aktualizácia 

                                                                               

 

 

 križovatky 86 000 86 000 0 0 

 pripojenie Chovateľskej 

ulice na Trstínsku cestu 
80 000 80 000 0 0 

Vzhľadom k tomu, ţe sa k dnešnému dňu nepodarilo usporiadať pozemky pod kriţovatkou 

ciest Chovateľská – Trstínska a nie je moţné v akcii pokračovať, rozpočtová poloţka je 

navrhnutá na vyradenie z rozpočtu 2012. 
 cestná svetelná križovatka 

Stromová - Dohnányho 
6 000 6 000 0 0 

Cestná svetelná signalizácia na kriţovatke Stromová – Dohnányho bola uţ zrealizovaná 

koncom roku 2011, akcia je z rozpočtu vyradená. 
 

1.1.2.3  Dopravné značenie 15 000 15 000 7 292 22 000 
 

V 1. polroku 2012 bolo na základe dopravného určenia osadené a vyznačené trvalé dopravné 

značenie na uliciach:      v hodnote: 
Kriţovatka ulíc Hajdóczyho – Paţitná – Cukrová  1 926,91 eura 
Átriová           341,42 eura 
9. mája           507,53 eura 
Štefana Moyzesa         215,93 eura 
Veselá        1 215,86 eura 
Jiráskova            35,28 eura 
Halenárska       1 210,76 eura 
Jiráskova č. 8            38,16 eura 
Rybníková (parkovisko)     1 025,57 eura 
Šafárikova          774,63 eura 
Na základe schváleného Všeobecne záväzného nariadenia č. 400 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Trnava zo dňa 26.6.2012 a z neho 

vyplývajúcich nevyhnutných opatrení pre plnenie je potrebné navýšiť rozpočtovú poloţku 

o 7 000 eur. Značky budú pouţité v zóne B a v zóne C. 
 

1.1.2.4  Výbory mestských častí 10 000 10 000 9 986 10 000 
 

V 1. polroku 2012 boli finančné prostriedky rozpočtu VMČ pouţité na riešenie statickej 

dopravy a nový spôsob parkovania pri obytnom dome na ulici Tamaškovičova č. 6 v Trnave. 

Stavebnými úpravami rozšírením jestvujúcich spevnených plôch a novým dopravným 

značením bolo zrealizované parkovisko pre 16 motorových vozidiel. 
 

1.1.2.5  Ostatné súčasti dopravy 131 000 125 000 20 700 153 000 
 

 stojiská na kontajnery 10 000 10 000 0 6 000 

Vzhľadom na evidované poţiadavky na realizáciu stojísk na kontajnery komunálneho odpadu 

nie je predpoklad čerpania finančných prostriedkov v plnej výške. Z tohto dôvodu je 

navrhované zníţenie rozpočtu. 
 

 autobusové niky – státia, 

optimalizácia MAD 

120 000 84 000 20 700 106 000 

V januári 2012 bola odovzdaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu 

na uvedenú investičnú akciu, po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia bolo 

uhradených 80 % z ceny za projektovú dokumentáciu a 100 % ceny geodetického zamerania. 
V mesiaci jún 2012 bola dokončená a skolaudovaná  autobusová zastávka na Bottovej ulici. 

Práce pozostávali z vybudovania odstavného pruhu pre dva autobusy v celkovej dĺţke 40,70 m 
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a šírke 3,00 m. Povrch odstavného pruhu je z betónu    hrúbky 20 cm. Súčasťou stavby bola i 

realizácia chodníka pre peších z betónovej dlaţby šírky od 2,20 m do 3,00 m a dĺţky 42,00 m. 

Chodník je doplnený o výstraţnú a vodiacu dlaţbu pre nevidiacich a slabozrakých. V rámci 

stavby bolo zrealizované i vodorovné a zvislé dopravné značenie. 
Finančné prostriedky určené na vybudovanie ostatných autobusových ník (Sladovnícka I, II 

a Hlboká I) budú pouţité v 2. polroku. 

V rámci projektu optimalizácie autobusovej dopravy bolo rozhodnuté, ţe je potrebné 

vybudovať zastávku MAD aj na Tamaškovičovej ulici. Finančné prostriedky na túto investičnú 

akciu je navrhnuté navýšiť o 22 000 eur, ktoré budú pouţité na realizáciu stavebnej časti. 
 

 autobusové prístrešky – 

optimalizácia MAD 

0 30 000 0 40 000 

V súvislosti s optimalizáciou MAD  boli novovybudované autobusové státia na uliciach  

Sladovnícka I. a II, Hlboká I. Pôvodný model financovania prístreškov s financovaním 

súkromnou firmou na základe zmluvy o spolupráci, ktorá zatiaľ nebola uzatvorená. Vzhľadom 

k tomu, ţe prístrešky bolo potrebné vybudovať k termínu spustenia optimalizácie bola 

v rozpočte na základe prijatého rozpočtového opatrenia vytvorená táto poloţka, z ktorej sú 

prístrešky financované. V rámci projektu optimalizácie autobusovej dopravy je potrebné 

vybudovať zastávku MAD aj na Tamaškovičovej ulici. Vzhľadom na rozhodnutie o realizácii 

autobusovej zastávky je potrebné osadiť po zrealizovaní stavebnej časti  prístrešok spolu 

s infotabuľkou na cestovný poriadok, preto je v aktualizácii rozpočtu navrhované zvýšenie 

výdavkov o 10 000 eur. 
 

 mestský informačno-navigačný 

systém (MINS) 

1 000 1 000 0 1 000 

Finančné prostriedky na doplnenie informačno-navigačného systému budú čerpané v 2. 

polroku. 
 

1.1.2.6  Parkovacia sluţba 0 0 0 169 000 
 

Mestské zastupiteľstvo 26. 6. 2012   prijalo VZN č. 400 o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel na vymedzenom území mesta. V tomto VZN sú vytvorené tri parkovacie zóny, Zóna 

A, Zóna B, a Zóna C. V súčasnej dobe je spoplatnené parkovanie iba v Zóne A, spoplatnenie je 

realizované prostredníctvom parkovacích automatov. Nakoľko VZN č. 400 nadobudne 

účinnosť 1. 10. 2012 je potrebné zaobstarať potrebnú parkovaciu techniku, doplniť nové 

dopravné značenie,  zmeniť súčasné dopravné značenie a zabezpečiť všetky stavebné úpravy 

na nainštalovanie parkovacích automatov a parkovacieho závorového systému. 
 

 nákup parkovacích automatov 0 0 0 86 500 

Parkovacie automaty je potrebné nainštalovať v Zóne A (3 automaty) a v Zóne B (11 

automatov). 

 nákup závorového systému 0 0 0 82 500 

Závorový parkovací systém bude nainštalovaný v Zóne C (parkovisko Starohájska ulica). 
 

1.2    Podprogram   MESTSKÁ  

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 
1 000 000 1 199 000 562 587 1 199 000 

 

Ciele podprogramu: 
1.Zvýšiť kultúru cestovania obnovou vozového parku MAD 
2.Optimalizovať sieť liniek MAD 
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1. Merateľný ukazovateľ Počet novo zaradených autobusov 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Plánovaná hodnota 0 0 6 15 19 0 
Skutočná hodnota 6 6 0 0 19 0 
Monitorovacia správa: 

V roku 2012 nebola naplánovaná obnova vozového parku MAD. 

 

1.2.1 Bežné výdavky 1 000 000 1 199 000 562 587 1 199 000 
 

 úhrada služieb vo verejnom 

záujme 

1 000 000 1 199 000 562 587 1 199 000 

V zmysle uzatvorenej rámcovej zmluvy so SAD Trnava a.s. sú pravidelne uhrádzané finančné 

prostriedky za sluţby vo verejnom záujme spojené s prevádzkou mestskej autobusovej 

dopravy. Dňa 31.7.2012 bol podpísaný Dodatok č. 3 k Rámcovej zmluve o sluţbách vo 

verejnom záujme, ktorého prílohou je kalkulácia nákladov dopravcu. V kalkulácii je potreba 

náhrady straty  o 199 000 eur vyššia oproti schválenému rozpočtu Mesta Trnava pre rok 2012. 

Rozpočet bol na aktuálnu sumu upravený rozpočtovým opatrením pred podpisom Dodatku č. 

3. k Rámcovej zmluve. 
  

 

2   Program  ŽIVOTNÉ 

PROSTREDIE 

1 455 820 1 501 186 451 068 1 590 116 

 

Zámer programu: 

Kvalitné životné prostredie a atraktívne príležitosti pre život obyvateľov mesta 

 

2.1   Podprogram ZELEŇ 903 000 902 804 281 758 977 304 

 

Cieľ podprogramu: 

Udržať hygienickú a estetickú funkčnosť verejnej zelene 

 

1. Merateľný ukazovateľ Počet kosieb 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota - - 5 4 4 4 

Skutočná hodnota 4,5 5,5 4,5 4,15 4,5 1,5 
Monitorovacia správa: 

Merateľný ukazovateľ poukazuje na intenzitu kosenia trávnikových plôch v meste Trnava vyjadrenú 

počtom kosení uskutočnených celoplošne v priebehu vegetačného obdobia. V 1. polroku sa plochy 

trávnikov pokosili 1-krát celoplošne a ½ plochy výberovo z dôvodu pretrvávania suchého počasia, pri 

ktorom je síce obmedzený rast tráv, ale nie burinného porastu. Do konca roka predpokladáme splnenie 

plánovaného počtu kosieb. 

 

2. Merateľný ukazovateľ Počet novovysadených stromov 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota - 0 80 50 20 30 

Skutočná hodnota 19 161 96 150 78 8 
Monitorovacia správa: 

Predmetom merateľného ukazovateľa je preukázať presné mnoţstvo skutočne vysadených stromov na 

plochách zelene, ktoré má mesto vo vlastníctve a v oprávnenom uţívaní. V 1. polroku 2012 bolo na 

celom území mesta vysadených 8 kusov odrastených stromov. Ostatné stromy budú vysadené 

v jesennom termíne. 
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3. Merateľný ukazovateľ Plocha udržiavaných kvetinových a kríkových záhonov v m² 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota - - 31 556 31 800 34 000 35 700 

Skutočná hodnota 28 189 29 285 34 406 36 913 41 900 37 612 
Monitorovacia správa: 

Predmetom merateľného ukazovateľa je preukázať presnú výmeru kvetinových a kríkových záhonov, 

ktoré mesto ako vlastník a oprávnený správca udrţiava tak, aby bol zabezpečený ich rozvoj. V roku 2012 

bolo udrţiavaných 2 488 m
2
 kvetinových záhonov, 29 869 m

2
 kríkových záhonov a 5 255 m

2 
ruţí. 

 

2.1.1    Bežné výdavky 896 000 895 804 279 491 966 804 

 

2.1.1.1 Správa zelene 889 340 889 340 279 491 960 340 

 

 základná údržba zelene 823 340 823 340 259 588 872 340 

V 1. polroku 2012 boli vykonané v rámci údrţby verejnej zelene nasledovné pracovné činnosti:  

kosenie (1,5-krát), jarné vyhrabanie trávnikov, rez stromov, rez krov a ruţí, zálievka rastlín, 

okopávanie a odburiňovanie záhonov kvetín, ruţí, krov a solitérnych stromov, zber papierov 

a nečistôt. Z poloţky boli uhradené výdavky spojené s odvozom a uloţením triedeného 

biologického odpadu na skládku komunálneho odpadu na Zavarskej ceste a výsadba 6 717 

kusov letničiek do záhonov a mobilných nádob. 

Navrhované je navýšenie rozpočtu o 49 000 eur z nasledovných dôvodov: 

Vzhľadom na skutočnosť, ţe Mesto Trnava nemá dostatok pracovníkov na výkon menších 

obecných sluţieb, prostredníctvom ktorých bolo zabezpečované čistenie plôch zelene od 

papierov a nečistôt, je v aktualizácii navrhované navýšenie rozpočtu o 5 000 eur na 

zabezpečenie tejto činnosti prostredníctvom spravovateľov zelene. 

Napriek dlhotrvajúcemu nedostatku zráţok, ktorý sa odrazil na stave trávnatých plôch, hlavne 

na hustote porastu, bude potrebné na udrţanie štandardnej kvality trávnikov zvýšiť počet 

kosieb z plánovaných 4 kosieb na 4,5. Kvalita trávnikov je ohrozená  z dôvodu pomalého rastu 

tráv, ktorý je zapríčinený nedostatkom vlahy, na základe čoho je vytvorený priestor na rast 

a vývoj burín. V prípade, ak sa zaburinené trávnaté plochy nepokosia a buriny sa vysemenia, 

príde k zníţeniu kvality trávnikov v nasledujúcich rokoch, kedy výrazne stúpne percento 

zaburinenia udrţiavaných plôch. Suma 42 000 eur pokryje náklady spojené s pokosením 

polovice výmery udrţiavaných trávnatých plôch. 

Od konca minulého roka je evidovaných niekoľko podnetov obyvateľov a poţiadaviek VMČ 

týkajúcich sa odstránenia porastu krov lemujúceho bývalú ţelezničnú trať na Čajkovského a 

Beethovenovej ulici. V roku 2010 a 2011 sa odstránila pribliţne 1/3 porastu, v ktorom sa 

zdrţiavali neprispôsobiví občania a znečisťovali toto územie zhromaţďovaním odpadu. Za 

sumu 2 000 eur sa bude pokračovať vo vyčistení ďalšieho úseku po výmenníkovú stanicu na 

Beethovenovej ulici. 

 

 údržba PSA 20 000 20 000 0 20 000 

V mesiaci jún bola začatá kosba kruhových kriţovatiek. Do konca roka budú zrealizované 2 

kosby všetkých pozemkov vo vlastníctve mesta. 

 

 údržba Kamenný mlyn 5. etapa 

– trávnik 

2 000 2 000 699 2 000 

V mesiaci máj bola zrealizovaná kosba trávnatej plochy zaloţenej v jeseni 2011. 

 

 údržba nových investičných 

akcií 

2 000 2 000 0 5 000 

Dňa 1.6.2012 prešla do údrţby mesta zrekonštruovaná plocha v Kamennom mlyne – detské 

ihrisko a zeleň. Od tohto termínu je intenzívne udrţiavaných 33 stromov, 335 krov, 39 m
2
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trvalkových záhonov a 200 m
2
 trávnatých plôch. Celkove je údrţba tejto zelene do konca roka 

vyčíslená na sumu 4 600 eur, preto je v aktualizácii navrhované navýšenie rozpočtu. Do konca 

roka prejde do údrţby mesta aj zeleň zaloţená v rámci budovania kruhovej kriţovatky na 

Piešťanskej ulici. 

 

 deratizácia zelene 1 500 1 500 249 500 

V 1. polroku bola vykonaná jarná deratizácia plôch verejnej zelene na celom území mesta. 

Zníţenie rozpočtu je navrhované na základe vysúťaţenej ceny v elektronickej aukcii. 

 

 sanácie, asanácie a havarijné 

stavy drevín 

40 000 40 000 18 530 60 000 

V 1. polroku 2012 bolo vyrúbaných 76 kusov suchých a poškodených drevín a drevín, 

o ktorých odstránenie poţiadali obyvatelia z dôvodu poškodzovania statiky budov 

a inţinierskych sietí koreňovou sústavou, neprimeraného tienenia obytných miestností, 

spôsobovania zdravotných ťaţkostí (alergií) a bolo na ne vydané rozhodnutie o výrube. Taktieţ 

bol zrealizovaný výrub 10 stromov v areáloch cintorínov, na ktoré bol vydaný súhlas na výrub. 

V termíne do 15.8.2012 evidujeme na referáte správy zelene 168 stromov, na ktoré bol vydaný 

súhlas na výrub. Všetky povolené stromy boli posúdené a vyhodnotené ako nevhodne 

zasadené, alebo poškodené a občania vyvíjajú tlak na ich odstránenie v čo moţno najkratšom 

termíne, aby sa eliminovali negatívne vplyvy stromov, na základe ktorých bol vydaný súhlas 

na ich výrub. Okrem povolených stromov sa priebeţne počas roka riešia aj havarijné stavy 

drevín, tzn. drevín poškodených alebo vyvrátených silným vetrom a suchých stromov. Všetky 

vyššie uvedené dreviny predstavujú riziko, ţe pádom celého stromu, prípadne jeho časti môţe 

prísť k ublíţeniu na zdraví obyvateľov, prípadne k veľkým materiálnym škodám a za tieto 

riziká zodpovedá mesto Trnava. Vzhľadom k tejto skutočnosti je navrhované navýšenie 

rozpočtu. 

 

 údržba interiérových kvetov 500 500 425 500 

V rámci poloţky sa ošetrili a dosadili kvety v interiéri radnice. 

 

2.1.1.2    Súťaţ o najkrajší balkón 660 660 0 660 

 

Komisia ţivotného prostredia a prírodných hodnôt pri mestskom zastupiteľstve vyhlásila súťaţ 

o najkrajší balkón a predzáhradku, ktorej vyhodnotenie sa uskutoční v 2. polroku. 

 

2.1.1.3 Dotácie na ekológiu 

a ţivotné prostredie 

6 000 5 804 0 5 804 

 

Ţiadosti o dotácie boli posúdené komisiou ţivotného prostredia a prírodných hodnôt pri 

mestskom zastupiteľstve a schválené primátorom a mestskou radou a poukázané budú v 2. 

polroku. Dotácie sú poskytované v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia. 

 

2.1.2   Kapitálové výdavky 7 000 7 000 2 267 10 500 

 

 výsadba stromov 4 000 4 000 1 320 6 000 

V 1. polroku bolo vysadených 5 odrastených stromov v centrálnej mestskej zóne a 3 na sídlisku 

Ľ. Podjavorinskej. Ostatné stromy budú vysadené v jesennom termíne. 

Z dôvodu zvyšujúcich sa  poţiadaviek obyvateľov na výsadbu stromov a vydaných rozhodnutí 

na výrub drevín s povinnosťou zrealizovať náhradnú výsadbu je navrhované navýšenie poloţky 

na nákup a výsadbu stromov na území mesta. 
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 výsadba kvetinových záhonov 1 000 1 000 0 2 500 

V druhom polroku budú zrealizované trvalkové záhony pri fontáne na námestí SNP a na 

Študentskej ulici. Rozpočet bol vyčerpaný na zaloţenie trvalkového záhona pri fontáne na 

námestí SNP v mesiaci júli. Vzhľadom na poţiadavku zrealizovať kvetinový záhon aj na 

Študentskej ulici, je navrhované navýšenie rozpočtu o 1 500 eur. 

 

 výsadba zelene 2 000 2 000 947 2 000 

V rámci poloţky bolo vysadených 228 krov a 159 trvaliek. Tieto rastliny boli v prevaţnej 

miere vysadené ako dosadba za uhynuté jedince. 

 

2.2   Podprogram 

HUMANIZÁCIE OBYTNÝCH 

SÚBOROV 

379 150 423 150 83 440 440 150 

 

Cieľ podprogramu: 

1. Zlepšiť podmienky bývania obyvateľov mesta v obytných súboroch 

 

1. Merateľný ukazovateľ Plocha upraveného priestoru v obytných súboroch v m² 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota - - 42 000 18 000 5 850 0 

Skutočná hodnota 0 1 825 2 734 2 000 1 000 0 
Monitorovacia správa: 

Predmetom merateľného ukazovateľa je preukázať veľkosť výmery zveľadeného a zrevitalizovaného 

územia, ktoré mesto v prostredí obytných súborov funkčne a esteticky upraví. Pre rok 2012 nebola 

plánovaná ţiadna úprava v medziblokových priestoroch, ani obnova a revitalizácia zastaranej 

vybavenosti na územiach sídlisk. 

 

2. Merateľný ukazovateľ Plocha novoupravených území pre oddychovo-rekreačné využitie 

v m² 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota - - 85 000 149 100 22 000 9 340 

Skutočná hodnota - - 663 0 21 500 6 400 
Monitorovacia správa: 

Predmetom merateľného ukazovateľa je preukázať veľkosť výmery územia, ktoré mesto upraví alebo 

novo vytvorí za účelom oddychovo-rekreačného vyuţívania obyvateľmi. V 1. polroku 2012 bola 

zrealizovaná obnova vstupného územia do rekreačnej lokality Kamenný mlyn, ktorej predmetom bola 

rekonštrukcia pôvodného zastaraného detského ihriska, mobiliáru a revitalizácia zelene. 

 

2.2.1   Bežné výdavky 0 0 0 0 

 

V roku 2012 nie sú beţné výdavky rozpočtované. 

 

2.2.2   Kapitálové  výdavky 379 150 423 150 83 440 440 150 

 

2.2.2.1   Projektová dokumentácia 0 0 0 0 

 

V roku 2012 nie je poloţka rozpočtovaná. 

 

2.2.2.2   Realizácia 379 150 423 150 83 440 440 150 

 

 parky, parčíky a detské ihriská 379 150 423 150 83 440 440 150 
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 detské ihrisko Kamenný 

mlyn 

39 150 83 150 72 012 83 150 

Stavba bola zrealizovaná v jarných mesiacoch roku 2012 s ukončením 27.4.2012. Zrealizovaná 

bola v rozsahu rekonštrukcie pôvodného ihriska. Vlastná rekonštrukcia pozostávala z 

komplexnej výmeny všetkých hracích prvkov a mobiliáru, výstavby nových spevnených plôch 

v hraniciach ihriska, zaloţenia novej zelene v rámci celého vstupného areálu Kamenný mlyn s 

výsadbou nových stromov a drevín a vybudovania ohniska so sedením. V rámci stavby bolo 

vysadených 33 stromov a osadených 10 nových hracích prvkov. 

V priebehu 2. polroka budú na detské ihrisko ešte doplnené vybrané hracie prvky a mobiliár. 

 

 Univerzitný parčík v Trnave 340 000 340 000 11 428 340 000 

V rámci predprípravy územia pre vlastnú stavbu "Univerzitný parčík v Trnave" bolo v 1. 

polroku vykonané: 

- Dve etapy archeologického výskumu poţadovaného Krajským pamiatkovým úradom v 

Trnave. Bolo vykonané skutkové zameranie archeologických nálezov a murív pôvodnej 

zástavby v tomto území. 

- Z dôvodu nedoriešených majetkovoprávnych vzťahov v území parčíka, ktoré nebolo 

moţné do začatia výstavby v roku 2012 z objektívnych príčin vlastnícky usporiadať, bolo 

potrebné v záujme zahájenia realizačných prác rozdeliť pôvodný projekt z roku 2011 na 

dve samostatné etapy kopírujúce vlastnícke hranice. Preto bolo potrebné spracovanie 1. 

etapy projektu na pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava a  2. etapy na pozemku, ktorý 

nie je vlastníctvom mesta (cca 20 – 25 % územia). Súčasťou bolo aj preprojektovanie 

inţinierskych sietí z celého územia len do 1. etapy a pre kaţdú etapu samostatne 

vypracovanie plánu organizácie výstavby, výkazu výmer a rozpočet. 

Stavba bude ukončená v septembri 2012. 

 

 parčík za daňovým úradom 

– zhotovenie  studne 

0 0 0 17 000 

Zavlaţovanie zelene novovybudovaného parku a plochy detského ihriska (celkovo 4 ha – 134  

stromov, 2 969 krov, 3 423 trvaliek, 148 ruţí a 1 530 m
2
 trávneho koberca) sa v súčasnosti 

realizuje zauţívaným spôsobom – formou zálievky z cisterny. Tento spôsob však narazil 

na odpor obyvateľov okolitých bytoviek, pretoţe im znepríjemňuje pohodu bývania zápach 

z výfukových plynov cisterny a intenzívny hluk motora počas niekoľko hodín trvajúcej  

zálievky uţ od skorých ranných hodín (od 5,00 hod.). Okrem toho parčík je dopravne uzavretý 

priestor, prístupný len z jednej strany, so sieťou chodníkov pre peších, ktoré nie je vhodné 

trvale zaťaţovať prejazdom ťaţkých cisterien. Tento spôsob závlahy sa v tomto území javí ako 

nevyhovujúci aj z ekonomických dôvodov, pretoţe v čase suchých a extrémne suchých období 

sa náklady neúmerne zvyšujú. Riešením uvedených problémov by bolo vybudovanie studne 

a jednoduchého zavlaţovacieho systému pomocou tzv. vodných zásuviek. Keďţe vývoj 

klimatických podmienok s čoraz vyšším počtom suchých a horúcich dní v roku si vynúti 

intenzívnejšie zavlaţovanie, je vybudovanie studne ekologickou a perspektívne finančne 

najmenej nákladnou alternatívou ako ho zabezpečiť. Preto je navrhované znovu zaradiť 

uvedenú investíciu do rozpočtu mesta, keďţe v roku 2011 sa po neúspešnej súťaţi z dôvodu 

priorít iných investícií vyradila. 

 

2.3 Podprogram 

ÚZEMNOPLÁNOVACIE 

DOKUMENTÁCIE 

A ŠTÚDIE 

25 700 23 500 14 148 20 930 
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Cieľ podprogramu: 

1. Spodrobniť a prehĺbiť územnoplánovacie podklady a dokumentáciu ako nástroj pre riešenie 

vybraných projektov 

 

1. Merateľný ukazovateľ Počet vybraných projektov 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota - - 5 6 5 4 

Skutočná hodnota 8 8 3 5 8 5 
Monitorovacia správa: 

Predmetom merateľného ukazovateľa je zistiť mnoţstvo (počet v kusoch) územnoplánovacích 

podkladov a dokumentácií, ktoré mesto zabezpečuje pre aktuálne riešené územia. 

V  1. polroku 2012 mesto Trnava zabezpečilo: 

- 3 územnoplánovacie podklady (expertízny posudok, sčítanie dopravy, svetlotechnický posudok) 

- 2 územnoplánovacie dokumentácie (2 zmeny ÚPN-u). 

 

2.3.1   Bežné  výdavky 18 700 16 500 14 148 16 500 

 

 zmeny ÚPN 10 000 14 150 12 948 14 150 

Z čerpaných finančných prostriedkov bolo zabezpečené: 

- expertízny posudok na „Urbanistický výskum a aktualizácia zásad pamiatkovej ochrany 

Mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava“, ktorý spracoval kolektív autorov Krajského 

pamiatkového úradu v Trnave (2 000 eur) 

- sčítanie dopravy pre účely dopravného posudku k urbanistickej štúdii City aréna v Trnave 

(2 718 eur) 

- zhotovenie zmeny územného plánu mesta Trnava (aktualizované znenie 2009) – F/2011 – 

Štadión A. Malatinského, vrátane vysvetlenia na prerokovaní a spolupráce pri vyhodnotení 

pripomienok z prerokovania (3 360 eur) 

- zhotovenie zmeny územného plánu centrálnej mestskej zóny mesta Trnava – B/2011 – 

Štadión A. Malatinského, vrátane vysvetlenia na prerokovaní a spolupráce  pri 

vyhodnotení pripomienok z prerokovania (4 440 eur) 

- vypracovanie svetlotechnického posudku na objekty v dotyku na Štadión A. Malatinského, 

pre potreby zmeny územného plánu centrálnej mestskej zóny mesta Trnava – B/2011 (430 

eur). 

 

 strategické environmentálne 

posudzovanie (SEA) 

3 350 1 200 1 200 1 200 

Finančné prostriedky boli čerpané na spracovanie oznámenia o strategickom dokumente 

k zmene územného plánu mesta Trnava (aktualizované znenie 2009) – F/2011 – Štadión A. 

Malatinského. 

 

 environmentálne posudzovanie 

(EIA) 

3 350 150 0 150 

Finančné prostriedky boli plánované ako rezerva pre vypracovanie zámeru, prípadne správy 

o hodnotení alebo odborného posudku k moţnej navrhovanej činnosti v zmysle platnej 

legislatívy o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie, ktorá sa mohla vyskytnúť v priebehu 

roku 2012. V 1. polroku sa takéto poţiadavky nevyskytli. 

 

 dopadové environmentálne 

štúdie 

1 000 0 0 0 

Finančné prostriedky boli plánované ako rezerva pre vypracovanie moţných štúdií (hluková, 

rozptylová, vibrácií, znečisťujúcich látok v ovzduší a pod.), ktorých potreba by sa prejavila 

v priebehu roku 2012 z hľadiska nutnosti ochrany ţivotného prostredia. 
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Keďţe takúto poţiadavku nebolo potrebné v 1. polroku na území mesta riešiť, boli finančné 

prostriedky presunuté rozpočtovým opatrením do programu 1 Doprava, 1.1.1.1 Projektová 

dokumentácia. 

 

 štúdie, expertízy, posudky 1 000 1 000 0 1 000 

V prvom polroku neboli vypracované ţiadne posudky alebo merania súvisiace s činnosťou  

odboru stavebného a ţivotného prostredia. 

 

2.3.2   Kapitálové výdavky 7 000 7 000 0 4 430  

 

 pasport zelene 7 000 7 000 0 4 430 

Pasport zelene sa bude realizovať v druhej polovici roka na území sídliska Ľ. Podjavorinskej. 

Zníţenie rozpočtu je navrhované z dôvodu niţšej ceny vysúťaţenej elektronickou aukciou. 

 

2.4 Podprogram   PRENESENÝ 

VÝKON ŠTÁTNEJ 

SPRÁVY 

74 587 78 349 39 157 78 349 

 

2.4.1   Bežné výdavky 74 587 78 349 39 157 78 349 

 

 stavebný úrad Trnava 58 922 62 652 31 324 62 652 

 stavebný úrad Zavar 2 164 2 196 549 2 196 

 špeciálny stavebný úrad pre 

miestne komunikácie a účelové 

komunikácie Trnava 

3 515 3 515 0 3 515 

 špeciálny stavebný úrad pre 

miestne komunikácie a účelové 

komunikácie Zavar 

120 120 0 120 

 starostlivosť o životné prostredie 9 866 9 866 7 284 9 866 

 

2.5  PROJEKTY 73 383 73 383 32 565 73 383 

 

Bežné výdavky 73 383 73 383 32 565 73 383 

 

 CircUse 73 383 73 383 32 565 73 383 

 vlastné zdroje 15 000 15 000 22 661 15 000 

 grantové zdroje 58 383 58 383 9 904 58 383 

V rámci realizácie projektu boli v 1. polroku 2012 pouţité finančné prostriedky na koordináciu 

aktivít, cestovné náklady a projektový manaţment. Cestovné náklady súviseli s účasťou na 

pracovnom stretnutí projektového tímu v Rakúsku. Ďalej boli výdavky pouţité na spracovanie 

sociologicko-priestorovej analýzy rozvoja mikroregiónu Trnava – 2. etapa Priestorová analýza 

vybraných obcí v mikroregióne Trnava, pasportizácia vybraných území typu brownfield (hnedé 

nevyuţívané územie). Projekt je financovaný spôsobom refundácie. 

 

3    Program   ODPADOVÉ  

HOSPODÁRSTVO 

9 623 239 8 980 051 1 276 921 8 956 464 

 

Zámer programu: 

Efektívny a hospodárny zber, preprava a zneškodňovanie odpadov a podpora rozvoja 

environmentálneho povedomia občanov mesta Trnava 
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Ciele programu: 

1. Znižovať množstvo všetkých druhov vyprodukovaného odpadu 

2. Eliminovať zakladanie čiernych skládok 

3. Zvyšovať environmentálne povedomie občanov 

4.   Maximalizovať množstvo vyseparovaných komodít odpadov 

 

1. Merateľný ukazovateľ Celkové množstvo vyprodukovaného odpadu v tonách 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota 50 000 50 000 50 000 50 000 40 000 40 000 

Skutočná hodnota 44 694 34 324 34 584 39 335 37 405 14 570 
Monitorovacia správa: 

Celkové mnoţstvo vyprodukovaného odpadu je k 30.6.2012 v rámci plánovanej hodnoty. 

 

2. Merateľný ukazovateľ Celkové náklady vynaložené na likvidáciu čiernych skládok 

v eurách 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota 33 194 33 194 28 214 30 000 35 000 36 670 

Skutočná hodnota 23 112 32 127 31 649 63 319 21 922 5 008 
Monitorovacia správa: 

V prvom polroku 2012 boli vynaloţené náklady na likvidáciu čiernych skládok vo výrazne niţšej miere 

ako sa pôvodne predpokladalo. 

 

3. Merateľný ukazovateľ Podiel vyseparovaného množstva odpadu v kg na obyvateľa 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota 18 22 27 28,7 29 29 

Skutočná hodnota 17,47 20,29 25,49 21,84 24,59 15,18 
Monitorovacia správa: 

Podiel vyseparovaného mnoţstva odpadu na obyvateľa je k 30.6.2012 v plánovanej výške. 

 

4. Merateľný ukazovateľ Celkové množstvo vyseparovaného odpadu podľa komodít 

v tonách 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota 1 100 1 400 1 800 1 900 1 950 1 950 

Skutočná hodnota 1 153 1 339 1 685 1 444 1 607 990,004 
Monitorovacia správa: 

Celkové mnoţstvo vyseparovaného odpadu je k 30.6.2012 v plánovanej výške. 

 

3.1   Bežné výdavky 2 621 200 2 621 200 1 233 042 2 597 613 

 

 zber preprava a zneškodňovanie 

komunálneho odpadu 

2 400 000 2 400 000 1 036 629 2 400 000 

Plnenie k 30.6. je ovplyvnené tým, ţe bolo uhradených len 5 mesačných faktúr od firmy 

zabezpečujúcej zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu. Rozpočet počíta 

s platbami za 12 mesačných fakturácií. 

 

 zber z domácností a firiem 1 341 000 1 340 730 660 168 1 340 730 

Náklady na zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu z rodinných domov, bytových 

domov a podnikateľských subjektov v meste Trnava sú priamo úmerné počtu obyvateľov 

a mnoţstvu prevádzok nachádzajúcich sa na území mesta Trnava. Zber zmesového 

komunálneho odpadu sa z rodinných domov uskutočňuje prostredníctvom 110, 120 alebo 240 

litrových zberných nádob. Ich veľkosť a počet je priamo závislí od počtu obyvateľov, ktorým 

dané nádoby prináleţia. U rodinných domov sa zber zmesového komunálneho odpadu 
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uskutočňuje raz za 7 dní. Zber komunálneho odpadu z bytových domov sa uskutočňuje 

v drvivej väčšine prípadov z 1 100 litrových zberných nádob. Ich počet je taktieţ priamo 

závislý od počtu obyvateľov, ktorým dané nádoby prináleţia. U bytových domov je frekvencia 

vývozu nádob trikrát týţdenne, avšak vyskytujú sa aj ojedinelé prípady kde sa zvoz 

uskutočňuje raz, príp. dva razy do týţdňa. Veľkosť zbernej nádoby a frekvencia jej zvozu 

u podnikateľského subjektu je priamo závislá od činnosti, ktorú podnikateľský subjekt 

vykonáva. 

 zákonný poplatok 100 000 100 000 31 152 100 000 

Náklady na uloţenie zmesového komunálneho odpadu vyprodukovaného v rodinných domoch, 

bytových domoch a podnikateľských subjektoch v meste Trnava. Výška zákonného poplatku 

za uloţenie odpadu je priamo úmerná mnoţstvu ukladaného odpadu na skládke. V zmysle §4, 

ods. 3 zákona č.17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloţenie odpadov, príjmy z poplatkov za 

uloţenie odpadov na skládku sú príjmom rozpočtu obce, v ktorej katastrálnom území sa 

skládka nachádza, teda príjmom Mesta Trnava. 

 zberné dvory 440 000 440 000 132 086 440 000 

Zberné dvory v meste Trnava poskytujú pre občanov mesta bezplatnú sluţbu. V súčasnosti je 

v meste Trnava spoločnosťou .A.S.A. Trnava spol. s r.o. prevádzkovaných šesť zberných 

dvorov. Sú rozmiestnené rovnomerne po celom území mesta. Ich hlavnou úlohou je predísť 

vzniku divokých skládok. Kaţdoročne je upravovaná ich prevádzková doba tak, aby poskytli 

občanovi sluţbu v čo najvyššom komforte. Náklady na prevádzku zberných dvorov sú priamo 

úmerné mnoţstvu a druhu odovzdaného odpadu. 

 malé smetné koše 72 330 72 330 34 133 72 330 

V súčasnosti sa v meste Trnava nachádza 818 malých smetných nádob. Frekvencia ich výsypu 

a taktieţ aj ich počet je priamo úmerný od lokality, kde sa malé odpadové koše nachádzajú. 

Výsyp malých smetných nádob sa v centre mesta v letných mesiacoch uskutočňuje dvakrát 

denne, v iných lokalitách postačuje výsyp raz týţdenne. Počet malých smetných nádob je 

upravovaný podľa poţiadaviek. V  poloţke sú započítané taktieţ  náklady na výsyp košov na 

psie exkrementy. V súčasnosti sa na území mesta nachádza 42 takýchto košov. V roku 2010 

bola upravená frekvencia ich výsypu z raz týţdenne na dvakrát do týţdňa. 

 odvoz veľkokapacitných 

kontajnerov z firiem 

25 000 25 000 16 250 25 000 

Náklady na odvoz veľkokapacitných kontajnerov z firiem sú priamo závislé od počtu 

a frekvencie zvozu kontajnerov,  ktoré si podnikateľské subjekty podnikajúce na území mesta 

Trnava zvolia ako variant zbernej nádoby. 

 divoké skládky 36 670 36 670 5 008 36 670 

Náklady na odstraňovanie divokých skládok na území mesta Trnava k 30.6.2012 dosiahli 

výšku 5 008 eur čo je 13,66 % z celkovej plánovanej sumy na odstraňovanie skládok. 

 separovaný zber druhotných 

surovín 

385 000 385 000 157 832 385 000 

Finančné prostriedky boli vynaloţené na zber a prepravu druhotných surovín v meste Trnava. 

Separovaný zber sa v rodinných domoch v meste Trnava uskutočňuje prostredníctvom 

vrecového systému s frekvenciou jedenkrát  krát týţdenne a z bytových domov 

prostredníctvom 1 100 litrových nádob.  Papier,  plasty, tetrapaky a plechovky sa zbierajú do 

jednej a tej istej nádoby. Dôvodom zberu viacerých komodít do jednej nádoby je skutočnosť, 

ţe mesto disponuje dotrieďovacou linkou. Tá sa nachádza v priestoroch skládky komunálneho 

odpadu na Zavarskej ceste a jej výstavba bola vybudovaná s finančnou  podporou 

Recyklačného fondu. Zber uvedených komodít z bytových domov sa uskutočňuje dvakrát do 

týţdňa. Zber skla sa uskutočňuje prostredníctvom špeciálnych zberných nádob (tzv. zvonov). 

Ich vyťaţenosť je kontrolovaná a frekvencia ich vývozu je priamo závislá od rýchlosti ich 

zaplnenia. 
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 obsluha zariadenia na 

zhodnocovanie odpadov 

0 270 0 270 

Dňom 23.7.2012 bola zahájená skúšobná prevádzka zariadenia na zhodnocovanie odpadov. 

Vzhľadom na skutočnosť, ţe do času zahájenia skúšobnej prevádzky sa neuskutočnila verejná 

súťaţ na výber prevádzkovateľa zariadenia, je Mesto Trnava v zmysle zmluvy s Ministerstvom 

ţivotného prostredia SR povinné prevádzkovať zariadenie vlastnými zamestnancami. Keďţe 

mesto Trnava nedisponuje odborne spôsobilým personálom na obsluhu takéhoto zariadenia, 

bol zabezpečený odborný zamestnanec prostredníctvom spoločnosti .A.S.A. Trnava s.r.o. 

Poloţka bola do rozpočtu doplnená rozpočtovým opatrením a predstavuje výdavok na tohto 

zamestnanca. 

 

 účelová finančná rezerva na 

uzatvorenie, rekultiváciu 

a monitoring skládky odpadov 

220 000 220 000 196 413 196 413 

Účelovú finančnú rezervu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky je mesto Trnava 

povinné vytvárať v zmysle §22 zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Výška účelovej 

finančnej rezervy je úmerne závislá od mnoţstva uloţeného odpadu na skládke. V roku 2011 

bolo na skládke tuhého komunálneho odpadu Trnava, Zavarská cesta celkovo uloţených 

101 258,93 ton odpadu a účelová rezerva bola vytvorená v povinnej výške 196 413 eur a na 

túto sumu je aktualizovaný rozpočet.  

 

 informačno propagačná činnosť 

o odpadoch 

1 200 1 200 0 1 200 

Finančné prostriedky z poloţky budú čerpané v 2. polovici 2012. 

 

3.2   Kapitálové výdavky 800 000 809 120 4 560 809 120 

 

 rekultivácia I. kazety skládky 

tuhého komunálneho odpadu 

Zavarská cesta 

800 000 800 000 0 800 000 

Finančné prostriedky budú pouţité v 2. polroku, ak prebehne  úspešne verejná súťaţ na výber 

zhotoviteľa stavby, ktorá bola vypísaná 17. 4. 2012 a momentálne je posudzovaná na Úrade pre 

verejné obstarávanie z titulu podania námietky vylúčeného uchádzača. 

 

 skládka odpadu Trnava – 

Zavarská cesta IV. etapa 

0 9 120 4 560 9 120 

Uhradená bola 1. splátka za ošetrovanie sadových úprav vykonaných v rámci vlastnej stavby 

v roku 2011. Ošetrovanie a starostlivosť o vysadenú zeleň je zabezpečená v rámci uzatvorenej 

zmluvy o dielo v dĺţke trvania 2 rokov, t. j. do apríla 2013. V 2. polroku bude uhradená ďalšia 

splátka.  

 

3.3  PROJEKTY 6 202 039 5 549 731 39 319 5 549 731 

 

Bežné výdavky 72 046 84 159 1 890 84 159 

 

 Skládka odpadu Boleráz - 

rekultivácia 

52 326 30 635 1 890 30 635 

 vlastné zdroje 17 931 30 635 1 890 30 635 

 grantové zdroje 34 395 0 0 0 

V 1. polroku bola uhradená faktúra za sluţby verejného obstarávania na stavebný dozor 

a externý manaţment. Ostatné výdavky na verejné obstarávanie zhotoviteľa diela a na riadenie 

projektu sú očakávané v 2. polroku. 
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 Intenzifikácia zhodnocovania 

biologických odpadov 

19 720 0 0 0 

 vlastné zdroje 986 0 0 0 

 grantové zdroje 18 734 0 0 0 

Mesto Trnava podalo v novembri 2011 Ţiadosť o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku v rámci operačného programu Ţivotné prostredie. V apríli tohto roku bolo mestu 

doručené vyjadrenie o neschválení predloţenej ţiadosti, následne bola podaná ţiadosť 

o preskúmanie rozhodnutia o neschválení ţiadosti na základe výberových kritérií voči 

doručenému rozhodnutiu. V prípade schválenia ţiadosti bude projekt realizovaný v  roku 2013. 

 

 Intenzifikácia separovaného 

odpadu 3. etapa 

0 53 524 0 53 524 

 vlastné zdroje 0 5 737 0 5 737 

 grantové zdroje 0 47 787 0 47 787 

Mestu Trnava bola schválená dotácia z Recyklačného fondu. Výdavky sú určené na obstaranie 

120 l zberných nádob, 1 100 l kontajnerov a nádob na separovaný zber. Výdavky budú 

realizované po verejnom obstarávaní v 2. polroku 2012. 

 

Kapitálové výdavky 6 129 993 5 465 572 37 429 5 465 572 

 

 Skládka odpadu Boleráz – 

rekultivácia 

2 138 526 2 138 526 159 2 138 526 

 vlastné zdroje 106 926 106 926 159 106 926 

 grantové zdroje 2 031 600 2 031 600 0 2 031 600 

Realizácia stavebných prác začala v júni 2012. Výdavky za stavebné práce a výkon stavebného 

dozoru  sú očakávané v 2. polroku a grantové zdroje budú poskytované systémom 

predfinancovania. 

 

 Zariadenie na zhodnocovanie 

odpadov Trnava – 2. etapa 

výstavby 

3 264 687 3 301 687 37 270 3 301 687 

 vlastné zdroje 186 820 223 820 37 270 223 820 

 grantové zdroje 3 077 867 3 077 867 0 3 077 867 

Mesto Trnava na základe Zmluvy o dodávke elektrickej energie uhradilo poplatok za 

pripojenie trafostanice v objekte výstavby zariadenia z  vlastných zdrojov vo výške 37 000 eur. 

Ďalej bol hradený poplatok vo výške 270 eur za geodetické sluţby. Stavba bola ukončená v 2. 

polroku a splatnosť faktúr za stavebné práce je november 2012. 

 

 Intenzifikácia zhodnotenia 

biologických odpadov 

656 780 0 0 0 

 vlastné zdroje 32 839 0 0 0 

 grantové zdroje 623 941 0 0 0 

Mesto Trnava podalo v novembri 2011 Ţiadosť o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku v rámci operačného programu Ţivotné prostredie. V apríli tohto roku bolo mestu 

doručené vyjadrenie o neschválení predloţenej ţiadosti, následne bola podaná ţiadosť 

o preskúmanie rozhodnutia o neschválení ţiadosti na základe výberových kritérií voči 

doručenému rozhodnutiu. V prípade schválenia ţiadosti bude projekt realizovaný v roku 2013. 

 

 Intenzifikácia separovaného 

odpadu 3. etapa 

70 000 25 359 0 25 359 

 vlastné zdroje 3 500 1 269 0 1 269 

 grantové zdroje 66 500 24 090 0 24 090 
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Mestu Trnava bola schválená dotácia z Recyklačného fondu. Výdavky sú určené na obstaranie 

zberných kontajnerov na opotrebované pneumatiky. Výdavky budú realizované po verejnom 

obstarávaní v 2. polroku. 

 

 

4  Program 

BYTOVÁ VÝSTAVBA 

26 489 27 651 10 665 27 651 

 

Zámer programu: 

Vytváranie podmienok pre skvalitňovanie a rozširovanie  bytového fondu na území mesta 

 

Ciele programu: 

1. Koordinovať a spolupôsobiť pri  územno-plánovacej príprave území mesta pre 

rozširovanie bytovej výstavby v rámci reálnych možností územia 

2. Zabezpečiť a udržať regulatívy ÚPN v rozhodovacom procese pre lokality, kde sa plánuje 

bytová výstavba 

 
1. Merateľný ukazovateľ Počet bytových jednotiek financovaných verejnou správou 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota 24 112 0 0 24 0 

Skutočná hodnota 24 112 0 0 0 0 
Monitorovacia správa: 

V roku 2012 nebolo plánované financovanie bytových jednotiek. 

 
2. Merateľný ukazovateľ Plocha sanovaných priestorov bytových domov v m² 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota - - 9 165 742,5 320 0 

Skutočná hodnota - - 9 165 0 742,5 0 
Monitorovacia správa: 

V roku 2012 nebolo plánované sanovanie priestorov bytových domov. 

 
3. Merateľný ukazovateľ Počet bytových jednotiek v pripravovanom území bytovej 

výstavby 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota - - 60 RD 

150 b.j. 

50 RD  

125 b.j. 

60 RD 

125 b.j. 

0 

Skutočná hodnota - - 25 RD 

46 b.j. 

52 RD 

164 b.j. 

62 RD 

75 b.j. 

3 BD – 36 

b.j. 

0 

Monitorovacia správa: 

Merateľný ukazovateľ nebol pre rok 2012 plánovaný. 

 

4.1   Bežné výdavky 26 489 27 651 10 665 27 651 

 

 agenda ŠFRB 26 489 27 651 10 665 27 651 

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku Štátneho fondu rozvoja bývania. 
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5  Program 

VEREJNÉ OSVETLENIE 

935 000 1 213 886 698 066 1 231 886 

 

Zámer programu: 

Moderné verejné osvetlenie s efektívnou prevádzkou 

 

Cieľ programu: 

Rekonštruovať, modernizovať a rozširovať sieť verejného osvetlenia v zmysle svetelno-

technického projektu verejného osvetlenia 

 

1. Merateľný ukazovateľ Počet prevádzkovaných svetelných bodov 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota - - 5 810 5 940 6 200 6 165 

Skutočná hodnota 5 670 5 712 5 940 6 148 6 151 6 207 
Monitorovacia správa: 

Nárast počtu svetlených bodov ovplyvňuje investičná činnosť – budovanie a dopĺňanie nových 

svietidiel. Nárast počtu svetelných bodov je kaţdoročne aktualizovaný v pasporte verejného osvetlenia. 

V 1. polroku 2012 bolo prevádzkovaných spolu 6 207 svetelných bodov. 

 

2. Merateľný ukazovateľ Počet zrekonštruovaných a zmodernizovaných svetelných bodov 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota - - 118 55 140 35 

Skutočná hodnota 347 148 63 71 134 17 
Monitorovacia správa: 

Zámerom rekonštrukcie a modernizácie je úspora elektrickej energie a dosiahnutie lepších svetelných 

pomerov. V 1. polroku bolo zmodernizovaných 17 svetlených bodov. 

 

3. Merateľný ukazovateľ Podiel rekonštrukcie a modernizácie na úspore elektrickej 

energie 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota - - 0,179 % 0,05 % 1,1 % 0,05 % 

Skutočná hodnota 4,73 % 1,98 % 0,094 % 0,066 % 0,107 % 0,025 % 
Monitorovacia správa: 

Modernizáciou 17 svetlených bodov v 1. polroku 2012 bola dosiahnutá úspora cca 0,025 %. 

 

4. Merateľný ukazovateľ Podiel rekonštrukcií súvisiacich s havarijným stavom verejného 

osvetlenia 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota - - 45 % 75 % 50 % 80 % 

Skutočná hodnota 4,03 % 44,59 % 23,81 % 86 % 42 % 36 % 
Monitorovacia správa: 

V priebehu 1. polroka 2012 bolo z dôvodu havarijného stavu zrekonštruovaných 12 svetelných miest, čo 

predstavuje 36 % cca z celkového plánovaného mnoţstva rekonštrukcií. 

 

5.1   Bežné výdavky 855 000 865 000 425 680 863 000 

 

 údržba verejného osvetlenia 330 000 330 000 168 922 348 000 

Údrţbu verejného osvetlenia na území mesta zabezpečuje dodávateľská firma a v rámci údrţby 

sú odstraňované poruchy na mestskej sieti verejného osvetlenia, t. j. opravy nefunkčných 

svietidiel, opravy a výmeny krytov svietidiel, výbojok, ţiariviek, výmena káblov 

a odstraňovanie porúch na kábloch, na vzdušnom vedení, oprava všetkých častí verejného 

osvetlenia zničených vandalizmom, nátery stoţiarov, preventívne prehliadky, oprava vianočnej 
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výzdoby a iné výkony súvisiace s kaţdodennou prevádzkou verejného osvetlenia. V 1. polroku  

2012 boli z tejto poloţky vyčerpané prostriedky vo výške 168 922 eur.  

V rámci optimalizácie MAD boli zrealizované nové autobusové niky. Vzhľadom k tomu, ţe  

v miestach novovybudovaných zastávok sa nachádzalo verejné osvetlenie, bolo potrebné 

zrealizovať prekládku káblových vedení aj stoţiarov verejného osvetlenia na uliciach J. Bottu, 

Sladovnícka, Hlboká. Náklady na tieto práce sú vyčíslené na cca 18 000 eur a o túto sumu je 

navrhované zvýšenie rozpočtu. 

 

 prevádzka verejného osvetlenia 520 000 520 000 255 379 500 000 

V 1. polroku 2012 boli za elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením a cestnou 

svetelnou signalizáciou uhradené finančné prostriedky vo výške 255 379 eur. Suma predstavuje 

úhradu doúčtovania za rok 2011 a mesačné zálohové platby uhradené k 30.6.2012. 

Na základe reálneho predpokladu výdavkov v 2. polroku je navrhovaná úprava rozpočtu. 

 

 havarijný fond 5 000 15 000 1 379 15 000 

Z poloţky havarijný fond boli v 1. polroku vyčerpané finančné prostriedky na opravu 

havarovaných a skorodovaných stoţiarov vo výške 1 379 eur. 

 

5.2   Kapitálové výdavky 80 000 85 000 8 500 105 000 

 

 rekonštrukcia verejného 

osvetlenia 

35 000 35 000 0 55 000 

Rozpočet bude čerpaný v 2. polroku - bude realizovaná výmena elektrických rozvodov 

a prípojok na ulici Štefánikova. Vzhľadom na rozsah výkopových práce je potrebné 

zrealizovať aj výmenu káblových rozvodov verejného osvetlenia. Na základe toho je 

navrhované navýšenie rozpočtu. Predpokladaná výška nákladov na uloţenie nových káblov, 

chráničky pre káble, prípravu stoţiarových základov je vo výške 20 000 eur. 

 

 rozširovanie a realizácia 

nového verejného osvetlenia 

24 000 24 000 0 24 000 

Rozpočet bude čerpaný v 2. polroku. 

 

 modernizácia verejného 

osvetlenia 

5 000 10 000 8 500 10 000 

V 1. polroku bola zrealizovaná modernizácia verejného osvetlenia na uliciach Jarná, Topoľová, 

Seredská, Tichá, I. Krasku spolu v hodnote 2 267 eur a modernizácia fotobuniek 

v rozvádzačoch verejného osvetlenia v sume 6 233 eur. 

 

 požiadavky VMČ 16 000 16 000 0 16 000 

Rozpočet bude čerpaný v 2. polroku. 

 

5.3   PROJEKTY 0 263 886 263 886 263 886 

 

Kapitálové výdavky 0 263 886 263 886 263 886 

 

 Rekonštrukcia a modernizácia 

verejného osvetlenia v obytných 

súboroch Prednádražie a 

Hlboká 

0 263 886 263 886 263 886 

 vlastné zdroje 0 30 785 30 785 30 785 

 grantové zdroje 0 233 101 233 101 233 101 
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V máji 2012 bola po poskytnutí grantových prostriedkov uhradená faktúra dodávateľovi za 

rekonštrukčné práce na verejnom osvetlení. Bolo vymenených 122 stoţiarov a svietidiel 

verejného osvetlenia. 

 

 

6  Program 

ULIČNÝ MOBILIÁR 

100 000 100 000 60 469 101 500 

 

Zámer programu: 

Kultúrne a optimálne slúžiace verejné zariadenia 

 

Ciele programu: 

1. Zabezpečiť hygienickú  prevádzku verejných WC 

2.   Zabezpečiť pravidelnú údržbu a hygienu detských ihrísk 

 

1. Merateľný ukazovateľ Počet prevádzkovaných verejných WC 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota 5 5 5 5 5 5 

Skutočná hodnota 5 5 5 5 5 5 
Monitorovacia správa: 

V priebehu 1. polroka 2012 bolo z dôvodu havarijného stavu zrekonštruovaných 12 svetelných miest, čo 

predstavuje 36 % cca z celkového plánovaného mnoţstva rekonštrukcií. Počet prevádzkovaných 

verejných WC zostal  v 1. polroku 2012 nezmenený. 

 

2. Merateľný ukazovateľ Priemerný náklad na údržbu detského ihriska v eurách 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota 553 564 409 397 300 553 

Skutočná hodnota 173 183 439 254 274 173 
Monitorovacia správa: 

Priemerné náklady na údrţbu detského ihriska sú niţšie z dôvodu úsporných opatrení, kedy sa 

vykonávajú iba nevyhnutné opravy zariadení detských ihrísk, aby nedošlo k úrazom detí. 

 

3. Merateľný ukazovateľ Počet nových prvkov detských ihrísk 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota - 20 20 0 0 0 

Skutočná hodnota 13 6 5 0 0 0 
Monitorovacia správa: 

V rámci projektov humanizácie sídlisk sa niektoré detské ihriská rekonštruujú, alebo sú vybudované 

nové. Z tohto dôvodu sa uţ na existujúce detské ihriská nové prvky nedopĺňajú. 

 

6.1   Bežné výdavky 100 000 100 000 60 469 101 500 

 

 verejné WC 30 051 30 051 19 862 30 051 

Finančné prostriedky boli pouţité na úhradu faktúr za prevádzku, údrţbu a spotrebované 

energie vo verejných toaletách. 

 

 detské ihriská 40 000 40 000 25 454 41 500 

Finančné prostriedky v 1. polroku boli pouţité na nevyhnutnú údrţbu a prevádzku 97 ihrísk 

vrátane 34 pieskovísk nachádzajúcich sa na verejných priestranstvách  – výmena a čistenie 

piesku, premazanie a opravy hracích prvkov, obnova náterov. 

V prvom polroku bola rekonštruovaná  „Fit dráha“ v rekreačnom areáli Kamenný mlyn. 

Náklady vo výške 1 500 eur neboli v schválenom  rozpočte na údrţbu detských ihrísk 
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zohľadnené, preto je navrhované o túto sumu aktualizovať rozpočet. 

 

 dotácia na detské ihrisko Dolné 

Bašty 

8 630 8 630 8 630 8 630 

Dotácia bola poskytnutá na úhradu nákladov na prevádzku detského ihriska v mesiacoch apríl 

aţ október 2012, ktorú zabezpečuje v zmysle zmluvy Trnavský skauting. 

 

 fontány 8 000 8 000 1 414 8 000 

Náklady na vodné a stočné, elektrickú energiu a nevyhnutnú údrţbu fontán pred spustením do 

prevádzky. 

 

 lavičky 10 000 10 000 3 263 10 000 

Finančné prostriedky boli pouţité na nevyhnutnú údrţbu lavičiek, resp. výmenu lavičiek, ktoré 

boli v dezolátnom stave, osadenie alebo odstránenie lavičiek na ţiadosť občanov a VMČ. 

 

 uličné tabule 3 319 3 319 1 846 3 319 

Výdavky na nákup uličných tabúľ, súpisných čísiel a zástav. 

 

 

7   Program  SLUŽBY 1 561 492 1 581 351 962 747 1 583 661 

 

Zámer programu: 

Kvalitné komunálne služby a čisté a udržiavané verejné prostredie 

 

7.1   Podprogram  ČISTENIE 

A ÚDRŽBA 

808 535 808 535 404 600 809 315 

 

Cieľ podprogramu: 

1. Udržiavať a čistiť verejné priestranstvá 

2. Zabezpečiť celoročnú zjazdnosť, schodnosť a bezpečnosť miestnych komunikácií 

 

1. Merateľný ukazovateľ Dĺžka čistených komunikácií v km 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota - - 242 246 248 259  

Skutočná hodnota 242 242 246 247 246,9 259 
Monitorovacia správa: 

Strojným čistením komunikácií je zabezpečovaná zjazdnosť komunikácií, zníţenie prašnosti, zlepšenie 

estetického vzhľadu a ţivotného prostredia. Nárast dĺţky čistených komunikácií ovplyvňuje investičná 

činnosť mesta – budovanie nových komunikácií ako aj preberanie dokončených investícií od iných 

investorov. V 1. polroku bolo čistenie vykonávané na 259 km miestnych komunikácií. 

 

2. Merateľný ukazovateľ Plocha udržiavaných námestí a parkovísk v m² 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota - - 116 362 117 112 126 237 124 500 

Skutočná hodnota 116 362 116 362 117 112 123 612 123 612 124 500 
Monitorovacia správa: 

Čistenie parkovísk je vykonávané ručne aj strojne intenzívne dvakrát ročne – v jarných a jesenných 

mesiacoch, v priebehu roka je vykonávané priebeţné dočisťovanie podľa potreby. Námestia v centre 

mesta sú čistené denne. V priebehu 1. polroku 2012 bolo čistenie realizované na ploche 124 500 m². 
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3. Merateľný ukazovateľ Náklad na m² bežnej strojovej údržby miestnych komunikácií 

v eurách 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota - - 0,63 0,88 0,80 0,832 

Skutočná hodnota 0,68 0,61 0,88 0,79 0,87 0,812 
Monitorovacia správa: 

Plocha strojného čistenia je beţne vykonávaná v šírke cca 1,5 m – 2 m a je závislá od typu čistiaceho 

stroja a záberu zametacích kief. Náklad na 1 m² čistenej komunikácie v 1. polroku 2012 predstavuje 

sumu 0,812 eura. 

 

7.1.1   Bežné výdavky 808 535 808 535 404 600 809 315 

 

 čistenie a zimná údržba 

miestnych komunikácií 

765 949 765 949 391 511 765 949 

 

 čistenie miestnych 

komunikácií 

640 000 640 000 313 626 640 000 

- TT-KOMFORT s.r.o. 567 000 527 000 286 587 527 000 

- .A.S.A. Trnava, s.r.o. 73 000 63 000 18 129 63 000 

- vlastnou technikou 

z projektu Zlepšenie 

kvality ovzdušia 

0 50 000 8 910 50 000 

Strojné aj ručné čistenie je vykonávané na základe zmlúv ako aj vlastnou technikou mesta 

zakúpenou v rámci projektu Zlepšenie kvality ovzdušia. V 1. polroku bolo na strojné aj ručné 

čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk a námestí a na kropenie ulíc  

vyčerpaných 313 626 eur. 

 

 zimná údržba miestnych 

komunikácií 

91 949 91 949 77 885 91 949 

- TT-KOMFORT s.r.o. 22 949 22 949 21 707 22 949 

- .A.S.A. Trnava, s.r.o. 69 000 69 000 56 178 69 000 

V 1. polroku 2012 boli na zimnú údrţbu komunikácií – posyp, strojné aj ručné odhŕňanie snehu 

vyčerpané prostriedky vo výške 77 845 eur. 

 

 štátne cesty, ktoré pribudnú 

do vlastníctva mesta 

34 000 34 000 0 34 000 

- čistenie 20 000 20 000 0 20 000 

- zimná údrţba 14 000 14 000 0 14 000 

Nakoľko do 30.6.2012 nebol ukončený proces odovzdania štátnych ciest do vlastníctva mesta 

nebolo na týchto komunikáciách v 1. polroku vykonávané čistenie. 

 

 menšie obecné služby 15 667 15 667 3 490 15 667 

 vlastné zdroje 5 875 5 875 1 930 5 875 

 príspevok z úradu práce 9 792 9 792 1 560 9 792 

Finančné prostriedky z vlastných zdrojov ako aj príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a 

rodiny boli pouţité na mzdu koordinátora a na oprávnené výdavky spojené s organizovaním 

menších obecných sluţieb (spotrebný materiál, pracovný odev, pracovná obuv, poistenie). Od 

januára do marca  pracovalo 17 - 20 ľudí, v júni  pracovali 2 ľudia. 

 

 starostlivosť o odchytené 

zvieratá 

11 600 11 600 5 778 12 380 

Finančné prostriedky v 1. polroku boli pouţité na prevádzku útulku pre túlavé a opustené 
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zvieratá, ktorú na základe písomnej dohody zabezpečuje Zdruţenie na ochranu zvierat. 

Na základe rozhodnutia vedenia mesta bol s platnosťou od 1. júla 2012 vypracovaný Dodatok 

č. 4 k Zmluve o zabezpečovaní starostlivosti o odchytené zvieratá na území mesta Trnava, 

ktorým sa upravuje výška mesačnej paušálnej platby skutočných prevádzkových nákladov 

útulku pre opustené zvieratá zo sumy 963 eur na sumu 1 100 eur, čo znamená navýšenie o 137 

eur mesačne. Poţadovaná suma 780 eur pokryje toto navýšenie do konca roka. 

 

 likvidácia uhynutých zvierat 1 000 1 000 292 1 000 

V 1. polroku boli uhradené výdavky na odstránenie a likvidáciu 15 mačiek a 3 psov z miestnej 

komunikácie a verejného priestranstva. 

 

 rekreačný areál Kamenný mlyn 3 319 3 319 1 306 3 319 

Finančné prostriedky boli pouţité na čistenie centrálnej časti Kamenného mlyna a na 

starostlivosť o pávy. 

 

 iné služby 11 000 11 000 2 223 11 000 

Finančné prostriedky boli pouţité na úhradu sluţieb, ktoré nie sú zahrnuté v ostatných    

poloţkách programu - nákup nádoby na vysávač psích exkrementov, montáţ a demontáţ 

vlajok, sáčky a rukavice na psie exkrementy, zráţková voda, čistenie máp a informačných 

tabuliek, nastavenie spínacích hodín. 

 

7.2   Podprogram    

CINTORÍNSKE SLUŽBY 

130 400 139 810 28 752 141 340 

 

Cieľ podprogramu: 
1. Zabezpečovať čisté a udržiavané cintoríny 

 

1. Merateľný ukazovateľ Rozloha udržiavaných cintorínskych plôch v m² 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota 96 600 96 600 96 600 102 200 102 200 114 051 

Skutočná hodnota 96 600 96 600 96 600 114 051 114 051 114 051 
Monitorovacia správa: 

Rozloha udrţiavaných jednotlivých cintorínov je k 30.6.2012 nasledovná: 

 Kamenná cesta   51 262 m
2
, 

 Terézie Vansovej                 39 453 m
2
, 

 Evanjelický cintorín  14 364 m
2
, 

 Cintorín v Modranke     8 972 m
2
. 

 

2. Merateľný ukazovateľ Náklad na vyprodukovaný odpad za rok na jedno hrobové miesto 

v eurách 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota - - 1 1,15 1,2 1,2 

Skutočná hodnota 1,16 1,19 1,1 1,11 1,26 0,68 
Monitorovacia správa: 

Výška nákladov na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov na jedno hrobové miesto k 30.6.2012 

predstavuje mierne vyššiu čiastku vzhľadom k pôvodnému plánu. Na uvedenej skutočnosti sa podpísal 

najmä zvýšený počet hrobových miest a zvýšená miera starostlivosti o plochy pohrebísk. 

 

3. Merateľný ukazovateľ Celkový počet hrobových miest 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota - - 14 756 14 728 14 751 17 450 

Skutočná hodnota 13 980 14 354 14 526 17 288 17 398 17 466 
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Monitorovacia správa: 

Počet hrobových miest bol k 30.6.2012 na jednotlivých cintorínoch nasledovný: 

 Kamenná cesta  5 676 hrobových miest, 

 Terézie Vansovej  8 398 hrobových miest, 

 Evanjelický cintorín 1 809 hrobových miest, 

 Cintorín v Modranke 1 583 hrobových miest. 

 

7.2.1   Bežné výdavky 105 400 105 400 28 752 106 930 

 

 zber, preprava a zneškodnenie 

odpadov 

21 000 21 000 11 872 21 000 

Výdavky v 1. polroku boli pouţité na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov zo všetkých 

cintorínov (cintorín Kamenná cesta, cintorín na ulici Terézie Vansovej, Evanjelický cintorín, 

cintorín Modranka) v meste Trnava. Uvedené činnosti sa vykonávajú v zmysle koncesnej 

zmluvy. Vývoz odpadu sa uskutočňuje prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov. Zber 

v zmysle koncesnej zmluvy zabezpečuje spoločnosť .A.S.A. Trnava spol. s r.o. 

 

 energie 7 000 7 000 2 613 7 000 

Finančné prostriedky boli v zmysle koncesnej zmluvy pouţité na úhradu faktúr za 

spotrebované energie (elektrická energia, plyn, voda) z cintorínov Terézie Vansovej, 

evanjelického cintorína a cintorína Modranka, ktoré spravuje mesto Trnava. 

 

 sociálne pohreby 2 700 2 700 1 152 2 700 

Finančné prostriedky boli pouţité na uhradenie cintorínskych a pohrebných sluţieb, ktoré sú 

priamo súvislé s pochovávaním sociálne odkázaných občanov mesta. Z rozpočtu boli hradené 

výdavky na úhradu pohrebných a cintorínskych sluţieb pre štyroch zomrelých občanov, ktorí 

nemajú rodiny a nezanechali finančné prostriedky na tieto sluţby. 

 

 starostlivosť o hroby 

významných osobností 

2 000 2 000 0 2 000 

Rozpočet bude čerpaný v 2. polroku. 

 

 príspevok pre Stredisko 

sociálnej starostlivosti 

71 700 71 700 13 115 73 230 

Navýšenie príspevku je komentované v samostatnom materiáli Strediska sociálnej starostlivosti 

– príloha č. 1. 

 

 opravy na cintorínoch 1 000 1 000 0 1 000 

 oprava a úprava brány na 

cintoríne v Modranke 

1 000 1 000 0 1 000 

Oprava a úprava brány na umiestnenie veľkokapacitného kontajnera zatiaľ nebola 

zrealizovaná. Výdavok bude čerpaný v 2. polroku. 

 

7.2.2   Kapitálové výdavky 25 000 34 410 0 34 410 

 

 cintorín Modranka – 

vybudovanie chodníka 

10 000 10 000 0 10 000 

Akcia bude zrealizovaná v 2. polroku. 

 

 chladiace boxy – cintorín 

Terézie Vansovej 

15 000 15 000 0 15 000 

Chladiace boxy budú zakúpené v 2. polroku. 
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 rekonštrukcia verejného WC a 

kanalizácia – cintorín Terézie 

Vansovej 

0 9 410 0 9 410 

Projekt WC bol vypracovaný v minulom roku. Projekt však bolo potrebné upraviť a riešiť i 

WC pre imobilných a zmenilo sa aj umiestnenie. Preto sa realizácia WC posúva do 2. polroka. 

 

7.3   Podprogram   TRHY 97 857 108 306 4 695 108 306 

 

7.3.1  Bežné výdavky 97 857 108 306 4 695 108 306 

 

 Tradičný trnavský jarmok 93 542 103 991 380 103 991 

Finančné čerpanie v súvislosti s prípravou a organizáciou TTJ 2012 v 1. polroku 2012 

predstavuje vrátenie časti preplatku za TTJ 2011 v sume 30 eur a náklady na nákup materiálu 

pre potreby TTJ 2012 vo výške 350 eur. 

 

 inštalovanie vianočných 

stromov 

4 315 4 315 4 315 4 315 

V 1. polroku boli z poloţky uhradené finančné prostriedky za dovoz, montáţ, demontáţ 

a likvidáciu vianočných stromov z roku 2011. 

 

7.4     PROJEKTY 524 700 524 700 524 700 524 700 

 

Bežné výdavky 13 680 13 680 13 680 13 680 

 

 Zlepšenie kvality ovzdušia 

nákupom čistiacej techniky 

pozemných komunikácií 

13 680 13 680 13 680 13 680 

 vlastné zdroje 684 684 13 680 684 

 grantové zdroje 12 996 12 996 0 12 996 

Projekt bol ukončený k 31.3.2012. Boli uhradené výdavky za externé poradenstvo z vlastných 

zdrojov a následne predloţené do záverečnej ţiadosti o platbu na refundáciu vo výške 95 %. 

Refundácia výdavkov je očakávaná v 2. polroku. 

 

Kapitálové výdavky 511 020 511 020 511 020 511 020 

 

 Zlepšenie kvality ovzdušia 

nákupom čistiacej techniky 

pozemných komunikácií 

511 020 511 020 511 020 511 020 

 vlastné zdroje 25 722 25 722 37 293 25 722 

 grantové zdroje 485 298 485 298 473 727 485 298 

Projekt bol ukončený k 31.3.2012. Po prijatí časti grantu boli uhradené výdavky za dodanie 3 

čistiacich strojov a časť vynaloţených vlastných zdrojov bola predloţená do záverečnej 

ţiadosti o platbu na refundáciu. Refundácia výdavkov je očakávaná v 2. polroku. 

 

 

8   Program 

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 

3 815 699 4 154 068 1 944 314 4 104 841 

 

Zámer programu: 

Kvalitnejší život pre sociálne slabšie a inak znevýhodnené skupiny obyvateľov 
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8.1   Podprogram   

JEDNORAZOVÉ DÁVKY 

A FINANČNÉ PRÍSPEVKY 

371 900 349 390 231 440 349 390 

 

Ciele podprogramu: 

1. Zlepšovať kvalitu života dôchodcom, rodinám s deťmi a osobám vyžadujúcim osobitnú 

starostlivosť prostredníctvom poskytnutia jednorazových sociálnych dávok, darov a dotácií 

v zmysle VZN 

2.  Podporovať charitatívne organizácie na území mesta 

1. Merateľný ukazovateľ Podiel poskytnutých dávok dôchodcom, rodinám s deťmi 

a osobám vyžadujúcim osobitnú starostlivosť 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota   65 % 50 % 50 % 50 % 

Skutočná hodnota 54 % 54 % 44 % 65 % 33 % 55 % 
Monitorovacia správa: 

Vychádzajúc z dlhodobých poznatkov a predpokladaného zvyšovania nezamestnanosti, a tým rastu 

sociálne odkázaných občanov, je naplánované 50%-né čerpanie zo schváleného rozpočtu počas 

sledovaného obdobia. Skutočnosť čerpania predstavuje 55 %. 

 

2. Merateľný ukazovateľ Počet podporených akcií charitatívnych organizácií 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota   21 14 14 15 

Skutočná hodnota 27 22 12 14 7 10 
Monitorovacia správa: 

V 1. polroku boli podporené viaceré akcie charitatívnych organizácií ako napr. Deň informovanosti 

o autizme, Deň slnečnice, Rozprávky z ôsmeho svetadiela, Najmilší koncert roka, Deň rodiny, Koncerty 

pre nádej, Dúhový dvor. Predpokladáme, ţe do konca roka budú merateľné ukazovatele naplnené 

v plánovanej hodnote. 

 

8.1.1   Bežné výdavky 371 900 349 390 231 440 349 390 

 

8.1.1.1  Jednorazové dávky 

a príspevky, tvorba úspor, príspevky 

neverejným poskytovateľom 

sociálnej starostlivosti 

270 270 251 717 183 342 251 717 

 

 starostlivosť o starých občanov 15 000 15 000 10 339 15 000 

V 1. polroku 2012 bolo poskytnutých 131 jednorazových sociálnych dávok starým občanom v 

sume 8 804 eur, uhradené lístky do kina pre dôchodcov za rok 2011 vo výške 1 397 eur 

a nákup materiálu 8 eur a poštovné 130 eur. 

 

 starostlivosť o rodiny s deťmi 10 000 10 000 1 998 10 000 

Pri rodinách s deťmi bolo predloţených 30 ţiadostí o jednorazovú sociálnu dávku, na základe 

čoho bolo vyplatených 1 976 eur a poštovné predstavovalo 22 eur. 

 

 starostlivosť o sociálne 

odkázaných 

3 000 3 000 1 519 3 000 

Sociálne odkázaní občania podali v 1. polroku 38 ţiadostí, vyplatené im bolo 1 499 eur a výška 

poštovného predstavovala 20 eur. 
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 tvorba úspor detí v detských 

domovoch 

8 000 8 000 1 649 8 000 

Tvorbu úspor detí v detských domovoch zabezpečuje mesto pre deti z Trnavy v zmysle 

platného zákona č. 305/2005 Z. z.. V 1. polroku zabezpečovalo mesto tvorbu úspor trom 

deťom. 

 

 príspevky neverejným 

poskytovateľom sociálnych 

služieb v zmysle zákona NR SR 

č. 448/2008 Z. z. 

234 270 215 717 167 837 215 717 

 

 Katolícka jednota Slovenska 18 360 18 360 9 180 18 360 

 Trnavská arcidiecézna 

charita 

31 440 31 440 15 534 31 440 

 Evanjelický diakonický 

domov dôchodcov 

a sociálnych služieb – 

zariadenie pre seniorov 

10 659 27 600 27 600 27 600 

 Evanjelický diakonický 

domov dôchodcov 

a sociálnych služieb – denný 

stacionár 

0 16 000 16 000 16 000 

  Svetlo, n.o. 83 657 32 000 32 000 32 000 

 Záujmové združenie Rodina 27 990 32 265 32 265 32 265 

 Stacionár Náš dom 39 370 35 258 35 258 35 258 

 finančná rezerva 

k zazmluvneniu neverejných 

poskytovateľov 

22 794 22 794 0 22 794 

 

Katolíckej jednote Slovenska a Trnavskej arcidiecéznej charite Mesto Trnava poskytlo 

finančný príspevok z rozpočtu mesta. 

Evanjelickému diakonickému domovu dôchodcov a sociálnych sluţieb pre zariadenie pre 

seniorov a pre denný stacionár a organizácii Svetlo, n.o., boli poskytnuté finančné prostriedky 

zo štátneho rozpočtu – Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

Záujmovému zdruţeniu Rodina bol poskytnutý finančný príspevok z rozpočtu mesta vo výške 

4 665 eur a zo štátneho rozpočtu – MPSVaR SR vo výške 27 600 eur. 

Stacionáru Náš dom bol poskytnutý finančný príspevok z rozpočtu mesta vo výške 5 818 eur 

a zo štátneho rozpočtu – MPSVaR SR vo výške 29 440 eur. 

 

8.1.1.2 Charita a tretí sektor 19 500 19 700 11 175 19 700 

 

 spoluúčasť mesta na 

charitatívnych podujatiach  

17 000 17 200 11 175 17 200  

 

 Májový kvet 4 000 4 270 4 269 4 270 

Tretí ročník jarného trnavského trhu kvetov, doplnkov do bytu a záhrady, spojený s kultúrnym 

programom a odbornými prednáškami sa uskutočnil v máji. Na podujatí dostali priestor 

organizácie tretieho sektora a občianske zdruţenia, ktoré mohli takto prezentovať svoju 

činnosť. Bol tu široký sortiment kvetín, okrasných rastlín a drevín, doplnkový materiál,  

poradenská činnosť a odborná literatúra. 

Súčasťou podujatia boli aj nové sprievodné aktivity - módne prehliadky, ukáţky aranţovania 

kvetov, trh mladých umelcov – mladí trnavskí umelci, študenti prezentovali svoju jedinečnú 
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tvorbu v stánkoch na Trojičnom námestí. Sprievodné podujatie „Maličkí a mamičky“ – bolo 

venované mamičkám a najmenším čitateľom kniţnice J. Fándlyho. Súčasťou sprievodných 

podujatí bolo aj „Keramické srdiečko“ – tvorivá dielňa pre deti a poskytovanie odborného 

poradenstvo v určovaní chorôb a škodcov ovocnín, viniča, zeleniny a okrasných rastlín. 

Hudobný program bol zostavený pre všetky vekové kategórie. 

 

 Dúhový dvor 4 000 4 000 3 148 4 000 

Predajno-prezentačné trhy výrobkov detí zo špeciálnych škôl a zariadení s názvom Dúhový 

dvor spojený s kultúrnym programom sa tento rok uskutočnil počas Dní zdravia 14. a 15. júna  

na Trojičnom námestí. 

Dúhový dvor moderovala herečka a moderátorka Bibiana Ondrejková a hosťom bol spevák 

Marián Greksa. V sprievodnom programe vystúpili viaceré trnavské skupiny a umelci. V 

predajných stánkoch bola ponuka rôznych výrobkov nielen z rúk detí, ale aj ich priateľov, 

pedagógov či rodičov. Spojenie Dní zdravia a Dúhového dvora v jednom priestore, Trojičnom 

námestí, sa ukázalo ako pozitívne a naplnilo myšlienku integrácie. 

 

 Veľtrh pre seniorov 4 500 4 500 0 4 500 

Podujatie Veľtrh pre seniorov sa uskutoční v 2. polroku 2012. 

 

 podpora benefičných 

podujatí, zdravotne 

postihnutých občanov 

a spolupráca s cirkvami 

4 500 4 430 3 758 4 430 

Z tejto poloţky boli podporené viaceré menšie podujatia, ktoré svojim významom 

a myšlienkou zviditeľnili organizácie tretieho sektora a občianske zdruţenia v našom meste. 

Z výťaţku  reprezentačného plesu bolo obdarených celkovo 22 organizácií, ktoré zdruţujú 

zdravotne postihnutých ľudí. Deň informovanosti o autizme prebiehal 3. apríla 2012 pred 

radnicou. Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom mesto podporilo krst knihy „Rozprávky 

z ôsmeho svetadiela“.  Podujatie „Najmilší koncert roka“ má za cieľ dosiahnuť, aby sa deti 

z detských domovov prostredníctvom svojich vystúpení učili vyjadrovať sami seba – svoje 

potreby, túţby, pocity, myšlienky, fantáziu a názory. Tento koncert bol podporený dňa 21. 

apríla 2012 v kine Hviezda. V spolupráci s Centrom pomoci pre rodinu mesto tieţ podporilo 

podujatie Deň rodiny v rámci Medzinárodného dňa rodiny vyhláseného OSN. Ţelanie, „aby 

deti otcov mali, aby mali mamy“ prišlo nahlas povedať 627 účastníkov a 25 dobrovoľníkov 

z 13 neziskových organizácií,  ktorí zabezpečovali sprievodný program v Mariánskej sále a na 

jej nádvorí. 

Uţ pravidelne mesto pomáha organizácii „Klub sclerosis multiplex“ s organizovaním „Dňa 

slnečnice“, ktorý sa tento rok uskutočnil 25. mája 2012 na Trojičnom námestí. 

V ten istý deň sa uskutočnil „Koncert pre nádej“ v réţii nevidiacich, ktorý prišli na Trojičné 

námestie podporiť okrem Trnavčanov aj vedúci predstavitelia Únie nevidiacich a slabozrakých 

na Slovensku. 

 

 Vianočná charitatívna podpora 2 500 2 500 0 2 500 

Čerpanie z tejto poloţky je naplánované na 2. polrok 2012. 

 

8.1.1.3 Dotácie 34 830 29 209 10 000 29 209 

 

 charita 

 zdravotne postihnutí 

 Zdravie a protidrogová 

prevencia 

 Záujmové združenie Rodina 

6 630 

11 600 

6 600 

 

10 000 

6 924 

8 015 

4 270 

 

10 000 

0 

0 

0 

 

10 000 

6 924 

8 015 

4 270 

 

10 000 
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V priebehu I. polroka bola z poloţky Dotácie poskytnutá dotácia Záujmovému zdruţeniu 

Rodina. Dotácie z ďalších oblastí budú poukazované v 2. polroku. V aktualizácii sú oproti 

pôvodnému rozpočtu upravené názvy oblastí dotácií tak, aby boli v súlade s VZN č. 389, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 381, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií 

z rozpočtu mesta Trnava. 

 

8.1.1.4    Prídavky na deti 10 800 12 264 4 182 12 264 

 

Finančné prostriedky na vyplácanie štátnych sociálnych dávok – prídavkov na deti, ktoré ešte 

nemajú stanovenú osobu na preberanie rodinných prídavkov súdom a túto úlohu prebralo 

do určenia zákonného opatrovníka mesto. V 1. polroku bolo vyplatených 269 eur 

a vyplatených zadrţaných rodinných prídavkov za záškoláctvo bolo v čiastke 3 913 eur. 

 
8.1.1.5   Príspevok  z Úradu práce,  

sociálnych vecí a rodiny na pomoc 

v hmotnej núdzi  

33 000 33 000 21 683 33 000 

 

Príspevok poskytovaný v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Dotácie sú poskytované pre 

materské školy, základné školy (zriaďovateľ Mesto Trnava) a špeciálne školy (zriaďovateľ 

Krajský školský úrad Trnava). 

Čerpanie k 30.6 bolo vo výške 19 700 eura, z toho hmotná núdza – dotácia na podporu 

výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením - pre základné 

školy bola v čiastke 10 857 eur, pre školské jedálne pri materských školách 1 657 eur, pre 

špeciálne školy 4 314 eur. Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa 

ohrozeného sociálnym vylúčením pre základné školy predstavuje čiastka 2 042 eur, pre 

materské školy 116 eur a pre špeciálne školy 714 eur. 

V plnení k 30.6 je zahrnuté tieţ vrátenie nevyčerpanej dotácie vo výške 1 983 eur. 

 

8.1.1.6  Vyhotovenie posudkov 

odkázanosti na sociálnu sluţbu 

3 500 3 500 1 058 3 500 

 

Odmena za vyhotovenie posudkov odkázanosti na sociálnu sluţbu v zmysle zákona 

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách. Za 1. polrok bolo čerpanie vo výške 1 058 eur, čo 

predstavuje 105 posudkov. 

 

8.2   Podprogram   ZARIADENIA 

SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

3 358 679 3 707 487 1 701 891 3 704 760 

 

Ciele podprogramu: 

1. Zvyšovať úroveň poskytovaných služieb v Zariadení pre seniorov v Trnave 

2. Rozširovať možnosť stravovania dôchodcov 

3. Zlepšovať podmienky ubytovania pre zdravotne znevýhodnených občanov v ZOS   

Coburgova 

 

1. Merateľný ukazovateľ   Počet upravených kúpeľní v Zariadení pre seniorov v Trnave 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota - - 10 3 0 0 

Skutočná hodnota 0 3 10 3 0 0 
Monitorovacia správa: 

V 1. polroku 2012 neboli v Zariadení pre seniorov v Trnave upravované ţiadne kúpeľne. 
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2. Merateľný ukazovateľ   Počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca 

Zariadenia pre seniorov v Trnave 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota - - 2,7 2,7 2,3 2,3 

Skutočná hodnota 2,46 2,24 2,21 2,19 2,27 2,13 
Monitorovacia správa: 

V Zariadení pre seniorov v Trnave pripadá na jedného zamestnanca 2,13 klientov, čím zároveň 

zariadenie pre seniorov spĺňa maximálny počet prijímateľov sociálnej sluţby na jedného zamestnanca, 

určený zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

  

3. Merateľný ukazovateľ   Medziročný nárast počtu odobraných obedov dôchodcami 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota - - 5% 5% 3% 3 % 

Skutočná hodnota 2,61% 2,32% 15,12% 15,42% 15,24 % 1,06 % 
Monitorovacia správa: 

V 1. polroku 2012 bolo pripravených a odobratých o 1 048 obedov viac ako v 1. polroku 2011, čo 

predstavuje 1,06 % nárast. 

 

4. Merateľný ukazovateľ   Debarierizácia vstupu do ZOS Coburgova 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota - - 1 1 1 0 

Skutočná hodnota 0 0 0 0 0 0 
Monitorovacia správa: 

Kolaudačným rozhodnutím zo dňa 18.10.2011 bola daná do uţívania vonkajšia rampa, čím bol 

vyriešený bezbariérový vstup do Zariadenia opatrovateľskej sluţby na Coburgovej ulici. 

 

8.2.1 Bežné výdavky 3 047 019 3 384 527 1 700 115 3 531 800 
 

8.2.1.1 Príspevok pre Stredisko 

sociálnej starostlivosti 

1 981 413 2 196 613 1 054 330 2 343 886 

 

 príspevok na činnosť 

 príspevok na opatrovateľskú 

službu 

 príspevky z MPSVaR SR na 

financovanie sociálnych služieb 

v zariadeniach zriadených obcou 

 Zariadenie opatrovateľskej 

služby na Hospodárskej ulici 

 Zariadenie opatrovateľskej 

služby na Coburgovej ulici 

 Nocľaháreň na Coburgovej 

ulici 

1 590 199       

391 214 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 590 199 

391 214 

 

215 200 

 

 

102 400 

 

76 800 

 

36 000 

 

777 550 

190 700 

 

86 080 

 

 

40 960 

 

30 720 

 

14 400 

 

1 746 154 

382 532 

 

215 200 

 

 

102 400 

 

76 800 

 

36 000 

 

Textový komentár k 2. aktualizácii predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti ako samostatný 

materiál (príloha č. 1). 

 

8.2.1.2 Zariadenie pre seniorov 

v Trnave 

1 065 606 1 187 914 645 785 1 187 914 
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 výdavky zo zdrojov mesta 

(príspevok na činnosť) 

141 606 141 606 90 606 141 606 

Finančné prostriedky sú určené na činnosť organizácie v súlade so schváleným rozpočtom. 

 

 výdavky z vlastných príjmov  348 000 354 694 151 565 354 694 

V tejto poloţke sú rozpočtované výdavky na činnosť  hradené z príjmov od klientov zariadenia 

pre seniorov. 

 

 z dotácie Ministerstva financií 

SR 

576 000           163 678 163 678 163 678 

Dotácia bola určená na beţné výdavky pre zariadenia sociálnych sluţieb. Zariadenie pre 

seniorov v Trnave ju vyčerpalo v súlade so schváleným rozpočtom v plnej výške. 

 

 z dotácie Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR 

0           480 000 192 000 480 000 

Dotácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je poskytnutá v zmysle zákona 

o sociálnych sluţbách. Finančný príspevok je určený na financovanie sociálnej sluţby a jeho 

výška je 320 eur na jedného klienta  v zariadení pre seniorov na mesiac. 

 

 bežné výdavky Zariadenia pre 

seniorov v Trnave v zmysle 

uznesenia MZ č. 273/2012 k 

záverečnému účtu za rok 2011 

0 47 936 47 936 47 936 

Uvedená čiastka predstavuje zostatok prostriedkov z minulého roku, ktoré Zariadenie pre 

seniorov v Trnave pouţilo na beţné výdavky v súlade so schváleným rozpočtom. 

 

8.2.2  Kapitálové výdavky 311 660 322 960 1 776 172 960 
 

8.2.2.1  Príspevok pre Stredisko 

sociálnej starostlivosti  

1 660 1 660 0 1 660 

 

Textový komentár k 2. aktualizácii predkladá Stredisko sociálnej starostlivosti ako samostatný 

materiál (príloha č. 1). 

 

8.2.2.2  Zariadenie pre seniorov 

v Trnave 

40 000 40 000 0 40 000 

 

 rekonštrukcia kuchyne 40 000 40 000 0 40 000 

Plánovaná je  rekonštrukcia vstupu s výmenou vstupných dverí s automatickými posuvnými 

dvojkrídlovými dverami. Realizácia bude v 2. polroku. 

 

8.2.2.3  Klub dôchodcov na 

Limbovej ulici – realizácia 

70 000 81 300 1 776 81 300 

 

Finančné prostriedky vo výške 1 776 eur boli pouţité na spracovanie projektovej dokumentácie 

pre stavebné povolenie a realizáciu (85 % z celkovej čiastky). Investičná akcia bola 

zrealizovaná v 2. polroku vo výške rozpočtu. 

 

8.2.2.4  Prestavba nebytového 

priestoru (Mestská ubytovňa na 

Kollárovej ulici 24) na bytové účely 

- nájomné byty 

200 000 200 000 0 50 000 
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Na základe stále prebiehajúceho výberového konania na projektanta je navrhnutá úprava  

rozpočtu. 

 

8.3   Podprogram   PROJEKTY 

PODPORY ROZVOJA 

SOCIÁLNEJ OBLASTI 

17 700 17 022 9 503 18 522 

 

Ciele podprogramu: 

1. Realizovať vzdelávacie a preventívne podujatia pre širokú laickú verejnosť v oblasti 

sociálnych služieb, telesného, duševného zdravia a pohybových aktivít 

2. Realizovať komunitnú sociálnu prácu v prostredí marginalizovanej rómskej komunity 

v lokalite Coburgova 

 

1. Merateľný ukazovateľ Počet uskutočnených vzdelávacích aktivít 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota - - 15 18 17 17 

Skutočná hodnota 38 37 12 21 5 8 
Monitorovacia správa: 

Vzdelávacie podujatia v prvom polroku 2012 boli zamerané na zdravotnícku tematiku - 3 prednášky 

v denných centrách seniorov na tému „Náhla cievna mozgová príhoda a infarkt miokardu“. Ďalej sa 

uskutočnili v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia 3 prednášky na tému „Bylinky a čaje o péci“, 3 

stretnutia v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trnave, na ktorých sa 

prezentovali ukáţky tréningov pamäte. V rámci Dní zdravia sa zrealizovali 2 prednášky (Ţivot so psom, 

Sahadţa joga). 

 

2. Merateľný ukazovateľ Počet zapojených občanov do projektu 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota - - 50 % 50 % 30 % 52 % 

Skutočná hodnota 20 % 38 % 40 % 40 % 40 % 43 % 
Monitorovacia správa: 

Práca v Komunitnom centre je zameraná na oblasť Coburgovej ulice, kde ţije prevaţná časť rómskeho 

obyvateľstva nášho mesta. V sledovanom období je počet aktívne zapájajúcich sa občanov danej lokality 

do komunitnej práce vyrovnaný. Našim cieľom do budúcnosti bude zapojiť do tohto projektu ešte väčšie 

percento obyvateľov tejto lokality.  

 

8.3.1  Bežné výdavky 17 700 17 022 9 503 18 522 
 

8.3.1.2  Kancelária Zdravé mesto 16 500 16 500 8 981 16 500 

 

 aktivity projektu Zdravé mesto 6 800 6 800 1 487 6 800 

V 1. polroku sa uskutočnil aerobikový maratón pri príleţitosti Dňa narcisov. Zúčastnilo sa ho 

viac ako 150 ţiačok a ţiakov základných a stredných škôl. Po prvýkrát sa zrealizovalo 

podujatie pre seniorov v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia – Trnavské športové hry 

seniorov. Zrealizované boli tradičné podujatia ako napr. Deň Zeme, Súťaţ hliadok mladých 

zdravotníkov, Bylinky a čaje o péci, prednášky na tému „Náhla cievna mozgová príhoda 

a infarkt myokardu“, Svetový deň bez tabaku, ukáţky tréningov pamäte v denných centrách 

pre seniorov. Ďalej sa uskutočnili náučno-relaxačné stretnutia členov denných centier 

v priestoroch Strednej zdravotníckej školy v rámci projektu „Škola chrbta“. 

 

 Dni zdravia 9 700 9 700 7 494 9 700 

Dni zdravia sa uskutočnili v dňoch 14. - 16. júna 2012 na Trojičnom námestí, v priestoroch 

radnice a Základnej umeleckej školy M. Sch. Trnavského. Po prvýkrát sa podujatie spojilo 
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s Dúhovým dvorom na Trojičnom námestí, čo malo pozitívny ohlas. Poskytované boli tradičné 

preventívne vyšetrenia, odbery vody a zeleniny, masáţe, meranie tlaku, poradenstvá, prevencia 

rakoviny hrubého čreva. V rámci 17. ročníka Dní zdravia sa uskutočnila Trnava inline - jazda 

korčuliarov a cyklistov v uliciach mesta. Počet účastníkov bol 528, čo bol oproti prvému 

ročníku nárast o 25 %. Na podujatie boli získané finančné prostriedky z dotácie Trnavského 

samosprávneho kraja vo výške 1 300 eur a grantu PSA Slovakia vo výške 1 500 eur. 

 

8.3.1.3  Komunitné centrum v 

Trnave 

1 200 522 522 522 

 

V 1. polroku boli uhradené výdavky na energie a sluţby v Komunitnom centre. 

Nakoľko sa Mesto Trnava zapojilo do Národného projektu Terénna sociálna práca, v rozpočte 

mesta je vytvorená nová poloţka „Terénna sociálna práca“, z ktorej budú v 2. polroku 

uhrádzané ďalšie náklady. 

 

8.3.1.4  Európsky rok aktívneho 

starnutia 

0 0 0 1 500 

 

Z poloţky budú uhrádzané výdavky na vydanie publikácie Sprievodca sociálnymi sluţbami. 

Publikácia bude vydaná v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi 

generáciami. Túto publikáciu budú vydávať aj iné mestá na Slovensku. Je určená širokej 

verejnosti, informuje o moţnostiach poskytovania sociálnych sluţieb na území mesta Trnavy 

a obsahuje aktuálne informácie o poskytovateľoch týchto sluţieb. 

 

8.4  PROJEKTY 67 420 80 169 1 480 32 169 

 

Bežné výdavky 67 420 80 169 1 480 32 169 

 

 Nákup materiálno-technického 

vybavenia pre ZOS na 

Hospodárskej ulici 62 

55 000 55 000 0 7 000 

 vlastné zdroje 

 grantové zdroje 

5 500 

49 500 

5 500 

49 500 

0 

0 

1 000 

6 000 

Na základe rozhodnutia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR bola schválená dotácia 

na nákup elektrických polohovateľných postelí v celkovej výške 6 000 eur. Po zrealizovaní 

verejného obstarávania a podpise zmluvy budú zakúpené elektrické polohovateľné postele 

do zariadenia. 

 

 Program podpory komunitno-

sociálnych pracovníkov 

12 420 0 0 0 

 vlastné zdroje 

 grantové zdroje 

621 

11 799 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Ţiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola stiahnutá, nakoľko mesto 

Trnava sa zapojilo do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach a nie je moţné 

duplicitné financovanie rovnakého zámeru. 

 

 Národný projekt Terénna 

sociálna práca 

0 25 169 1 480 25 169 

 vlastné zdroje 

 grantové zdroje 

0 

0 

12 500 

12 669 

1 480 

0 

12 500 

12 669 

Mesto Trnava sa zapojilo do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach, v rámci 

ktorého získa grant na činnosť terénnych pracovníkov v lokalite Coburgova na obdobie od júna 
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2012 do októbra 2015. Vlastné zdroje sú určené na mzdy a poistné terénnych sociálnych 

pracovníkov, materiálové vybavenie, reţijné výdavky a iné. Grant bude poskytnutý formou 

refundácie výdavkov. V 1. polroku boli z poloţky uhradené náklady na zriadenie dvoch 

nových počítačových staníc s tlačiarňou a montáţ kabeláţe k počítačom. 

 

 

9     Program   ŠKOLSTVO 

A VZDELÁVACÍ SYSTÉM 

12 838 052 13 338 022 6 371 274 13 467 025 

 

Zámer programu: 

Efektívne fungovanie materských a základných škôl, celoživotné vzdelávanie občanov 

 

9.1   Podprogram ŠKOLSTVO 12 725 295 13 228 807 6 337 004 13 357 810 

 

Cieľ podprogramu: 

Zlepšiť kvalitu prostredia a zvýšiť kapacitu priestorov pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 

v základných a materských  školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Trnava 

 

1. Merateľný ukazovateľ Nárast počtu detí navštevujúcich materské školy 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota 40 15 100 6 0 60 

Skutočná hodnota 36 11 6 4 66 0 
Monitorovacia správa: 

Po zápise detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava v marci 2012 bolo 

neprijatých 24 detí. Po minuloročných vysokých počtoch neprijatých detí sme otvorili v septembri 2011 

tri triedy v existujúcich materských školách pre 66 detí, ďalšie otváranie tried nebolo potrebné. 

 

2. Merateľný ukazovateľ Počet novovytvorených tried v školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Trnava 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota 1 0 6 0 0 2 

Skutočná hodnota 0 0 4 0 3 0 
Monitorovacia správa: 

Mesto vyuţije od septembra 2012 vlastné priestory na Mozartovej 10 v budove bývalej základnej školy 

na rekonštrukciu za účelom vytvorenia 1 triedy materskej školy, čím dôjde k zvýšeniu kapacity 

materských škôl. 

 

3. Merateľný ukazovateľ Počet detí, žiakov, pedagógov a rodičov zapojených do nových 

vzdelávacích projektov 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota - - 670 670 670 670 

Skutočná hodnota - - 670 840 631 515 
Monitorovacia správa: 

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 sa materské 

školy zapojili do projektu Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých. Do projektu bolo v roku 2012 

zapojených 515 detí, rodičov a pedagógov. V roku 2008 nebol predmetný ukazovateľ sledovaný. 

Projekt "Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých" od začiatku vytvára podmienky a priestor, aby sa 

deťom predškolského veku hravou formou priblíţil jazyk susedov. Pre pedagógov a lektorov bolo 

pripravené ďalšie vzdelávanie formou prednášok a seminárov. V roku 2012 mali pedagógovia moţnosť 

v rámci hospitácie navštíviť materské školy v Rakúsku za účastí detí a rodičov, privítať rakúskych 

partnerov v trnavských materských školách a rozšíriť svoje vedomosti v rámci seminára na tému 

„Psychologické otázky edukácie dieťaťa“. V rámci propagácie projektu sú rodičia pravidelne 
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informovaní o jeho realizácii na stretnutí rodičov v materskej škole. 

 

9.1.1  Bežné výdavky 12 306 995 12 678 724 6 223 857 12 825 374 

 

9.1.1.1  Budovy škôl a školských              

              zariadení 

55 000 54 830 14 226 54 830 

 

 ZŠ M. Gorkého 21     

Finančné prostriedky vo výške 1 899 eur boli pouţité na montáţ halogénových svetiel do 

telocvične. 

 

 ZŠ J. Bottu 27     

Finančné prostriedky vo výške 199 eur boli pouţité na zakreslenie osadenia multifunkčného 

ihriska. 

 

 ZŠ s MŠ I. Krasku 29     

Finančné prostriedky vo výške 4 898 eur boli pouţité na opravu kanalizácie pred pavilónom 

„A“ a na montáţ ochranných dielcov k hádzanárskemu ihrisku. 

 

 ZŠ s MŠ Vančurova 38     

Finančné prostriedky vo výške 7 230 eur boli pouţité na opravu vonkajšej kanalizácie. 

 

Ostatné rozpočtované prostriedky budú pouţité v 2. polroku na riešenie havarijných situácií 

škôl a školských zariadení. 

 

9.1.1.2  Originálne kompetencie na            

              úseku školstva 

5 960 000 6 002 112 2 921 518 6 148 762 

  

 ZUŠ M. Sch. Trnavského, 

Štefánikova 2, Trnava 

544 282 544 282 272 142 544 282 

 osobné výdavky  471 348 471 348 235 674 471 348 

 prevádzka  72 934 72 934 36 468 72 934 

Beţné výdavky z rozpočtu  boli vyuţité na úhradu  osobných výdavkov a prevádzky základnej 

umeleckej školy. 

 

 ZUŠ Mozartova 10, Trnava 207 290 207 290 103 644 207 290 

 osobné výdavky  156 110 156 110 78 054 156 110 

 prevádzka  51 180 51 180 25 590 51 180 

Beţné výdavky z rozpočtu mesta boli vyuţité na úhradu osobných výdavkov a prevádzky 

základnej umeleckej školy. 

 

 CVČ – Kalokagatia, Strelecká 

1, Trnava 

217 705 217 705 108 852 217 705 

 osobné výdavky  125 147 125 147 62 574 125 147 

 prevádzka  92 558 92 558 46 278 92 558 

Beţné výdavky z rozpočtu mesta boli vyuţité na úhradu osobných výdavkov a prevádzky 

centra voľného času. 
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 Školské kluby pri základných 

školách 

542 287 542 287 271 143 550 713 

 osobné výdavky  525 172 525 172 262 584 533 598 

 prevádzka  17 115 17 115 8 559 17 115 

V školských kluboch sú finančné prostriedky pouţité  na úhradu osobných výdavkov: mzdy, 

príplatky, poistné a príspevky do poisťovní a ostatné osobné výdavky. V rámci  prevádzky 

boli finančné prostriedky pouţité predovšetkým na povinný prídel do sociálneho fondu a nákup 

materiálu, hračiek, učebných pomôcok a spotrebného materiálu na zefektívnenie aktivít ţiakov. 

Potreba navýšenia rozpočtu na osobné výdavky vychádza zo skutočného čerpania za 1. polrok  

a  vyššieho počtu detí v školských kluboch k 1.9.2012 oproti východiskovému stavu 

k 1.9.2011. 

 
 Školské jedálne pri základných 

školách 

555 077 557 165 284 146 557 165 

 osobné výdavky  408 969 411 057 207 108 411 057 

 prevádzka  146 108 146 108 77 038 146 108 

Z finančných prostriedkov  sú hradené beţné výdavky školského stravovania pri základných 

školách.  Rozpočet v oblasti prevádzkových výdavkov zahŕňa aj  finančné prostriedky  na 

úhradu reţijných nákladov na stravovanie ţiakov ZŠ J. Bottu, stravujúcich sa v Športovom 

gymnáziu J. Bottu. 

 

 Materská škola v ZŠ I. Krasku 91 104 89 016 45 552 89 016 

 osobné výdavky  77 886 75 798 38 943 75 798 

 prevádzka  13 218 13 218 6 609 13 218 

Beţné výdavky z rozpočtu mesta boli vyuţité na úhradu osobných výdavkov a prevádzky 

materskej školy. Materská škola  je súčasť právneho subjektu Základná škola s Materskou 

školou I. Krasku. 

 
 Materská škola v ZŠ Vančurova  73 280 73 280 36 639 73 280 

 osobné výdavky  62 520 62 520 31 260 62 520 

 prevádzka  10 760 10 760 5 379 10 760 

Beţné výdavky z rozpočtu mesta boli vyuţité na úhradu osobných výdavkov a prevádzky 

materskej školy. Materská škola je súčasťou právneho subjektu Základná škola s Materskou 

školou Vančurova. 

 

 Materská škola V jame v budove 

ZŠ  

15 500 15 500 7 749 15 500 

 osobné výdavky  0 0 0 0 

 prevádzka  15 500 15 500 7 749 15 500 

Beţné výdavky z rozpočtu mesta boli vyuţité na úhradu prevádzkových výdavkov materskej 

školy. Materská škola sídli v priestoroch Základnej školy Spartakovská 5. 

 

 Materské školy a školské 

jedálne pri materských školách   

2 915 817 2 915 817 1 428 631 2 915 817 

 osobné výdavky  2 303 537 2 303 537 1 128 651 2 303 537 

 prevádzka  612 280 612 280 299 980 612 280 

Beţné výdavky na mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v objeme  

812 105 eur, príspevok do poisťovní v sume 303 900 eur, na odchodné 4 805 eur, na 

nemocenské 7 841 eur. 

Prevádzkové výdavky materských škôl a školských jedální pri materských školách boli 

vyčlenené: na úhradu energií v sume 161 332 eur, materiál v objeme 21 340 eur, cestovné 
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náhrady v sume 822 eur, dopravné v sume 730 eur, 71 127 eur na rutinnú a štandardnú údrţbu, 

sluţby v objeme 44 629 eur. 

 
 ostatné výdavky škôl   

a školských zariadení 

54 025 96 137 0 234 361 

 prevádzka  54 025 96 137 0 234 361 

z toho MŠ Vajanského 40 000 40 000 0 40 000 

Potreba navýšenia rozpočtu vychádza z nárastu prevádzkových nákladov predovšetkým 

z dôvodu nedoplatkov energií za rok 2011 na niektorých školských zariadeniach, ktoré boli  v 

celkovej výške 31 989 eur. Na druhej strane však mestu vznikol preplatok energií za rok 2011 

na iných školských zariadeniach v celkovej výške 39 670 eur. Nakoľko podľa zákona 

o účtovníctve nie je moţné vzájomné započítanie preplatku a nedoplatku, o preplatky sú 

navýšené príjmy v poloţke II/4 Ostatné príjmy-  dobropisy a nedoplatky sú uplatnené vo 

výdavkoch programu Školstvo.  

Ďalšie navýšenie výdavkov v tejto poloţke je z dôvodu riešenia havarijného stavu budov škôl 

a školských zariadení a vyšších nákladov na údrţbu, revízie a preškolenia zamestnancov škôl 

a školských zariadení (BOZP, preškolenie o obsluhe veľkokuchynských plynových 

spotrebičoch). Zrealizovaná bude výmena okien na MŠ Botanická a MŠ K. Mahra. 

Navýšenie beţných výdavkov pre materské školy zahŕňa tieţ práce spojené s údrţbou budov 

a technológií, čistenie daţďových zvodov, revízie plynu, čistenie lapačov tukov v školských 

kuchyniach, čistenie plynových kotlov a komínov pred zimnou prevádzkou, izolácie proti 

vlhkosti a ostatné výdavky na zabezpečenie prevádzky materských škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta do konca roku 2012. 

MŠ Vajanského je súčasťou bytového domu, ktorý budú vlastníci zatepľovať a príspevok 

mesta na zateplenie nebytového priestoru MŠ bude realizovaný prostredníctvom príspevku do 

fondu opráv vo výške 40 000.  

 

 Materské školy a školské 

jedálne  pri materských školách  

- príspevok pre Stredisko 

sociálnej starostlivosti 

27 105 27 105 13 700 27 105 

Príspevok pre Stredisko sociálnej starostlivosti bol v 1. polroku pouţitý na prevádzkové 

výdavky MŠ Spartakovská 10.  Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR č. CD – 2008 

- 21927/46258-1:917/MŠ zo dňa 12.11.2008, začala prevádzku MŠ Spartakovská 10 dňa 

1.1.2010. Materská škola je v  správe Strediska sociálnej starostlivosti. Finančné prostriedky sú 

určené na financovanie výdavkov v oblasti prevádzky (spotreba materiálu, elektro a iné, 

spotreba energie – elektrina, plyn, teplo, voda, beţné opravy a údrţba, maliarske práce, ostatné 

sluţby – revízie). 

 

 modernizácia výchovno – 

vzdelávacích aktivít    

15 429 15 429 0 15 429 

Finančné prostriedky na modernizáciu výchovno-vzdelávacích aktivít v školách a školských 

zariadeniach budú čerpané v 2. polroku na dovybavenie základných škôl interaktívnymi 

pomôckami. 

 

 neštátne školy a školské 

zariadenia 

701 099 701 099 349 320 701 099 

Beţné výdavky z rozpočtu mesta na osobné výdavky a prevádzku pre neštátne školy boli v 1. 

polroku čerpané v objeme 349 320 eur.  

 Súkromná materská škola Meduška (finančné prostriedky boli pouţité na osobné 

výdavky v sume 40 476 eur), 

 Cirkevná  Základná škola A. Merici a jej súčasti (82 476 eur, z toho osobné výdavky 
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v objeme 56 890 eur a prevádzkové výdavky 15 527 eur a zostatok v objeme 10 059 

eur bude vyčerpaný v 2. polroku 2012), 

 Cirkevná Materská škola sv. Alţbety (83 376 eur, z toho osobné výdavky v objeme 73 

746 eur a prevádzkové výdavky 5 232 eur a zostatok v objeme 4 398 eur bude 

vyčerpaný v 2. polroku 2012), 

 Súkromná Základná umelecká škola pri Štúdiu baletu D. Nebylu (30 396 eur, z toho na 

prevádzku 4 953 eur, osobné výdavky 24 891 eur, zvyšok v objeme 552 eur bolo 

presunuté k čerpaniu 2. polroka 2012), 

 Súkromná Materská škola Smile (finančné prostriedky boli pouţité na osobné výdavky 

v sume 12 144 eur), 

 Súkromné centrum špeciálneho pedagogického poradenstva, Kollárova 34 (22 506 eur, 

z toho 20 835 eur na osobné výdavky a 1 599 eur na prevádzku, zostatok v sume 72 

eur bude vyčerpaný v 2. polroku),  

 Centrum detskej reči I. Buntu  (12 816 eur, z toho 10 188 eur bolo pouţitých na osobné 

výdavky, 2 391 eur bolo pouţitých na prevádzku, zostatok v objeme 237 eur bude 

vyčerpaný v 2. polroku),  

 Gymnázium A. Merici (3 930 eur v zloţení: 3 516 eur na osobné výdavky a 414 eur na 

prevádzku), 

 Súkromná Základná umelecká škola, Zámočnícka 36/1 – výtvarný odbor (17 064 eur, 

na osobné výdavky 13 670 eur a prevádzku 2 756 eur a zostatok v objeme 638 eur 

bude pouţitý v 2. polroku 2012), 

 Súkromná materská škola Limbová 3 (39 666 eur bolo pouţitých na osobné výdavky)   

 Súkromná školská jedáleň pri základnej škole s materskou školou Limbová 3 (4 470 

eur bolo pouţitých na osobné výdavky). 

 

9.1.1.3  Prenesený výkon štátnej 

správy na úseku školstva 

5 808 095 5 931 297 2 931 056 5 931 297 

 
 školy 5 688 583 5 810 982 2 861 816 5 810 982 

Beţné normatívne výdavky z rozpočtu mesta boli pouţité na osobné výdavky v objeme 2 301 

257 eur a prevádzku 478 626 eur. Beţné nenormatívne výdavky na vzdelávacie poukazy  

65 720 eur, asistentov učiteľa 10 080 eur a ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia  

6 133eur. 

 

 školský úrad 37 423 38 226 9 349 38 226 

Čerpanie osobných výdavkov v členení na tarifné platy v sume 6 919 eur a príplatky v sume 

2 430 eur. 

 
 výdavky z dotácie na výchovu 

a vzdelávanie 

82 089 82 089 59 891 82 089 

Finančné prostriedky sú účelovo určené na výchovu a vzdelávanie pre materské školy na rok 

2012, tieto sa vzťahujú na deti 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Beţné 

výdavky na materské školy na osobné výdavky v sume 34 702 eur, na prevádzku v objeme    

20 821 eur a to konkrétne: materiál (interiérové vybavenie, všeobecný materiál, učebné 

pomôcky, pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky). Výdavky na ZŠ s MŠ I. Krasku 2 184 

eur a Vančurova 2 184 eur. Finančné prostriedky boli pouţité na nákup učebných pomôcok, 

spotrebného materiálu, interiérového vybavenia a pracovných pomôcok. Čerpanie na osobné 

výdavky bolo pouţité na čiastočnú úhradu mzdových nákladov zamestnancov, ktorých 

pracovný výkon sa vzťahoval na vyššie uvedené deti. 
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9.1.1.4  Výdavky zo školného 163 900 193 840 55 565 193 840 

 

Beţné výdavky boli čerpané na úhradu prevádzkových výdavkov na materiál (interiérové 

vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, knihy, časopisy, 

učebné a kompenzačné pomôcky, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, softvér) v sume 

53 706 eur,  na rutinnú a štandardnú údrţbu v objeme 722 eur a na sluţby bolo vyčerpaných 

1 137 eur. 

 

9.1.1.5  Výdavky z vlastných 

príjmov škôl 

320 000 374 095 188 886 374 095 

 

Beţné výdavky rozpočtových organizácií a to základných škôl, základnej umeleckej školy 

a centra voľného času hradené z vlastných príjmov škôl a centra voľného času. 

 

9.1.1.6  Beţné výdavky zariadenia 

škôl a školských zariadení v zmysle 

uzn. MZ č. 273/2012 k záverečnému 

účtu za rok 2011 

0 122 550 112 606 122 550 

 

Beţné výdavky pre školy a školské zariadenia hradené z nepouţitých príjmov za stravné 

a školné zaplatené rodičmi v roku 2011.  

 

9.1.2  Kapitálové výdavky 418 300 550 083 113 147 532 436 

 
9.1.2.1  Rekonštrukcie základných 

škôl 

131 000 200 783 106 515 183 136 

 

ZŠ Atómová 46 000 36 222 14 379 67 752 

 

 rekonštrukcia copilitových okien 

na telocvični 

33 000 1 470 0 33 000 

Začiatkom roka boli rozpočtovým opatrením presunuté finančné prostriedky vo výške 31 530 

eur na akciu ZŠ J. Bottu – rekonštrukcia sociálnych zariadení – jeden trakt, ktorá bola 

ukončená v januári a na ktorú neboli v tom čase rozpočtované finančné prostriedky. V 2. 

aktualizácii je navrhovaná spätná úprava rozpočtu tak, aby v 2. Polroku mohla byť realizovaná 

rekonštrukcia copilitových okien v telocvični, ktorésú v havarijnom stave. 

 

 rekonštrukcia WC pri školskej 

jedálni 

13 000 14 010 14 008 14 010 

Predmetná stavba bola zrealizovaná v mesiaci február 2012 na základe uzatvorenej zmluvy 

o dielo so zhotoviteľom stavby. Pozostávala z úplnej rekonštrukcie sociálnych zariadení v 

pavilóne D na 1. Nadzemnom podlaţí vedľa školskej jedálne. Jednalo sa o výmenu rozvodov 

vody a kanalizácie, osadenia zariaďovacích predmetov zdravotechniky a osvetlenia, výmenu 

starých okien za nové plastové, novej hydroizolácie, nových obkladov stien a dlaţieb, výmenu 

dvier, osadenia nových kabínok vo WC pre dievčatá a osadenie nových zrkadiel v umyvárni. 

 

 zateplenie – doplatok PD 0 742 371 742 

Finančné prostriedky v 1. polroku boli pouţité ako doplatok 15 % z celkovej zmluvnej ceny za 

spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu investičnej akcie  

„ZŠ Atómová, modernizácia a výmena okien”. Zostatok ceny (zvyšných 15 %) bude 

uhradených v 2. polroku. 

Akcia je financovaná z prostriedkov rezervného fondu v zmysle uznesenia č. 273/2012 
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k záverečnému účtu za rok 2011. 

 

 rekonštrukcia sociálnych 

zariadení 

0 20 000 0 20 000 

Finančné prostriedky budú pouţité v 2. polroku 2012. Akcia je financovaná z prostriedkov 

rezervného fondu v zmysle uznesenia č. 273/2012 k záverečnému účtu za rok 2011. 

 

ZŠ K. Mahra 55 000 43 590 41 000 41 000 

 rekonštrukcia WC  55 000 43 590 41 000 41 000 

Predmetom rekonštrukcie boli sociálne zariadenia v pavilóne „D“ na prízemí (WC dievčatá, 

WC chlapci, WC pre učiteľov) a na prvom poschodí (WC chlapci, WC dievčatá, miestnosť pre 

upratovačky). Práce obsahovali stavebné úpravy, demontáţ pôvodných rozvodov vody, 

kanalizácie, elektroinštalácie, úpravu ústredného kúrenia a následne dodávku a montáţ nových 

rozvodov vrátane všetkých zariaďovacích premetov a následné maliarske práce. 

Investičná akcia bola zrealizovaná v 2. polroku. Rozpočet je upravený podľa skutočných 

výdavkov. 

 

ZŠ Gorkého 15 000 20 000 0 20 000 

 

 statické zaistenie betónových 

prvkov pergol 

15 000 20 000 0 20 000 

Finančné prostriedky budú pouţité v 2. polroku 2012. Rozpočet bol upravený rozpočtovým 

opatrením podľa najvýhodnejšej cenovej ponuky na realizáciu akcie v nadväznosti na zvolený 

technologický postup opravy ţelezobetónových stojok pergol. 

 

ZUŠ M. Sch. Trnavského 15 000 15 000 0 0 

 

 rekonštrukcia vonkajšej 

kanalizácie 

15 000 15 000 0 0 

K rekonštrukcii nie je potrebné pristúpiť, nakoľko funkčnosť kanalizácie je v súčasnosti 

vyhovujúca. Akciu je navrhované z rozpočtu 2012 vyradiť. 

 

ZŠ J. Bottu 0 64 660 33 082 33 130 

 

 rekonštrukcia sociálnych 

zariadení – jeden trakt 

0 63 060 31 529 31 530 

Predmetná stavba bola zahájená ešte v roku 2011 a ukončená  9.1.2012 v zmysle uzatvorenej 

zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby. Stavba pozostávala z rekonštrukcie sociálnych 

zariadení v hlavnom pavilóne - juţný trakt na všetkých 3. nadzemných podlaţiach. 

Rekonštruované boli všetky podlahy a steny jednotlivých WC, rekonštrukcie hydroizolácie, 

výmeny rozvodov vody a kanalizácie, výmeny osvetlenia, výmena dverí, výmena pôvodných 

drevených okien za plastové, sadrokartónový podhľad, maľby, nátery a všetky stavebné práce 

potrebné k zrealizovaniu diela. 

Finančné prostriedky na túto akciu boli do rozpočtu 2012 najskôr doplnené v sume 31 530 eur   

v januári 2012, kedy bola rekonštrukcia realizovaná, rozpočtovým opatrením  (presun zo ZŠ 

Atómová, rekonštrukcia copilitových okien na telocvični) a v  apríli  na základe uznesenia 

k záverečnému účtu za rok 2011 bola na túto akciu doplnená  suma 31 530 eur. 

V aktualizácii je navrhované vrátiť finančné prostriedky presunuté rozpočtovým opatrením na 

pôvodnú poloţku. 

 

 zateplenie a výmena okien 0 1 600 1 553 1 600 

V roku 2011 bola spracovaná a odovzdaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie 
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a realizáciu stavby na modernizáciu ZŠ na ul. J. Bottu a to výmena okien a dverí, zateplenie 

obvodových konštrukcií, rekonštrukcia hydroizolácie suterénu školy a taktieţ rekonštrukcia 

časti spevnených plôch a parkoviska. Na začiatku roku 2012 podľa platnej zmluvy o dielo bolo 

doplatených 15 % z ceny za projektovú dokumentáciu. 

Akcia je financovaná z prostriedkov rezervného fondu v zmysle uznesenia č. 273/2012 

k záverečnému účtu za rok 2011. 

 

ZŠ Spartakovská 0 15 200 15 143 15 143 

 

 rekonštrukcia sociálnych 

zariadení na II. NP v pavilóne C 

0 15 200 15 143 15 143 

V rámci tejto stavby boli rekonštruované vnútorné priestory  1 x WC pre chlapcov, 1 x WC 

dievčatá a 1 x  miestnosť pre upratovačku. Práce pozostávali z demontáţe pôvodného 

zariadenia (umývadlá, WC misy, pisoáre, výlevka a pod.), búracích prác (oceľové priečky, 

obklady, dlaţby, dvere, kanalizácia a vodovod a pod.) a demontáţe pôvodnej elektroinštalácie 

vrátane osvetľovacích telies. Následne boli realizované nové priečky, zárubne, dvere, omietky, 

maľby, obklady, dlaţba, rozvody elektro vrátane vypínačov a svietidiel, kanalizačné rozvody a 

rozvody vody vrátane batérií, montáţ nových zariaďovacích predmetov (umývadlá, pisoáre, 

výlevka atď.). 

 

ZŠ Nám. SUT 0 6 111 2 911 6 111 

 

 rekonštrukcia exteriérových 

dverí pavilón A a B 

0 2 911 2 911 2 911 

Predmetom rekonštrukcie bola výmena vstupných dverí na učebných pavilónoch A a B. Práce 

pozostávali z demontáţe pôvodných dverí, dodávky a montáţe plastovej presklenej steny 

vrátane dvoch dvojkrídlových dverí s následnými stavebnými vysprávkami po montáţi 

a vymaľovaním. 

Akcia je financovaná z prostriedkov rezervného fondu v zmysle uznesenia č. 273/2012 

k záverečnému účtu za rok 2011. 

 

 realizácia vnútorného schodiska 

– PD 

0 3 200 0 3 200 

V mesiaci august bolo ukončené výberové konanie na spracovateľa projektovej dokumentácie 

vnútorného schodiska v pavilóne A základnej školy. Projektová dokumentácia v zmysle 

zmluvy o dielo bude odovzdaná v mesiaci september. Finančné prostriedky budú pouţité v 2. 

polroku.  

 

9.1.2.2  Budovy škôl a školských 

zariadení 

20 000 82 000 1 974 82 000 

 

Finančné prostriedky v 1. polroku boli pouţité na nákup umývačky riadu do školskej kuchyne 

Základnej školy s materskou školou I. Krasku 29. V 2. polroku bude z poloţky financované  

predovšetkým zriadenie elokovaného pracoviska MŠ Čajkovského 28 v priestoroch budovy na 

Mozartovej 10 a nákup technologického zariadenia do škôl podľa potreby. 

 

9.1.2.3  Rekonštrukcie materských 

škôl a školských jedální pri MŠ 

267 300 267 300 4 658 

 

267 300 

 

 MŠ Jiráskova  – rekonštrukcia 

vstupnej chodby a zateplenie  

42 000 42 000 0 42 000 

Investičná akcia bola realizovaná prostredníctvom správcu objektu TT-KOMFORT s.r.o. v 
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období  letných prázdnin,  fakturovaná bude v priebehu mesiaca september 2012.  

 
 MŠ Okružná 19 – rekonštrukcia 

sociálnych zariadení 

25 000 25 000 0 25 000 

Investičná akcia bola realizovaná prostredníctvom správcu objektu TT-KOMFORT s.r.o. v 

období  letných prázdnin, fakturovaná bola čiastočne v mesiaci  august sumou 8 837 eur, 

zvyšok  bude vyfakturovaný  v septemberi. 

 
 MŠ Beethovenova – 

rekonštrukcia sociálnych 

zariadení 

25 000 25 000 0 25 000 

Investičná akcia bola realizovaná prostredníctvom správcu objektu TT-KOMFORT s.r.o., 

platba bola zrealizovaná v 2. polroku. 

 
 MŠ Murgašova – rekonštrukcia 

elektroinštalácie 

35 000 32 997 0 32 997 

Investičná akcia bola realizovaná prostredníctvom správcu objektu TT-KOMFORT s.r.o. v 

období  letných prázdnin,  fakturovaná bude v priebehu mesiaca september 2012. 

 
 MŠ Hodžova – rekonštrukcia 

elektroinštalácie 

35 000 35 000 0 35 000 

Investičná akcia bola realizovaná prostredníctvom správcu objektu TT-KOMFORT s.r.o. v 

období  letných prázdnin,  fakturovaná bude v priebehu mesiaca september 2012. 

 
 MŠ Hodžova - rekonštrukcia 

strechy  

80 000 80 000 1 400 80 000 

Investičná akcia bola realizovaná prostredníctvom správcu objektu TT-KOMFORT s.r.o. v 

období  letných prázdnin,  fakturovaná bude v priebehu mesiaca september 2012. V 1. polroku 

bola uhradená projektová dokumentácia. 

 
 MŠ Narcisová – rekonštrukcia 

okapových chodníkov 

5 000 7 003 0 7 003 

Investičná akcia bola realizovaná prostredníctvom správcu objektu TT-KOMFORT s.r.o. v 

období  letných prázdnin,  fakturovaná bude v priebehu mesiaca september 2012. 

 
 MŠ Spartakovská 6 – statický 

posudok 

300 300 0 300 

 ostatné kapitálové výdavky 

materských škôl a školských 

zariadení 

20 000 20 000 3 258 20 000 

Finančné prostriedky boli v 1. polroku pouţité na nákup univerzálneho kuchynského robota s 

príslušenstvom do školskej jedálne Botanická 12 v Trnave.  

 

 

9.2    Podprogram  

VZDELÁVANIE 

65 257 61 715 17 300 61 715 

 

Cieľ podprogramu: 

Podpora a realizácia vzdelávacích aktivít v rámci celoživotného, neformálneho vzdelávania 

občanov mesta 

 



10-4/1/68 

 Rozpočet 2012 v eurách 

 schválený upravený plnenie 

k 30.6. 

2.aktualizácia 

                                                                               

 

 

1. Merateľný ukazovateľ Počet občanov, ktorí sa zúčastnili neformálnych vzdelávacích 

aktivít 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota - - 10 600 10 600 5 000 4 500 

Skutočná hodnota - - 4 190 4 500 4 800 2 000 
Monitorovacia správa: 

Celoţivotné vzdelávanie zahŕňa spolu výchovné a vzdelávacie aktivity uskutočňované v školskom 

subsystéme vzdelávania (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ) a v subsystéme mimoškolského vzdelávania (podnikové, 

rezortné, záujmové, kultúrne, spoločenské, občianske,...). Hlavným cieľom sledovaného ukazovateľa je, 

aby systém uľahčil občanom prístup k opakovanému a pruţnému nadobúdaniu nových poznatkov, k 

získavaniu, zvyšovaniu a zlepšovaniu objemu a rozsahu vedomostí, zručností a kompetencií jednotlivca 

prostredníctvom kvalitného vzdelávania získaného okrem formálneho aj v neformálnom systéme 

vzdelávania. Formálne vzdelávanie zabezpečujú na pôde mesta Trnava školy a školské zariadenia. 

Neformálne vzdelávanie občanov mesta Trnava od predškolských zariadení aţ po seniorov  prebieha v 

našom meste prostredníctvom ďalších vzdelávacích inštitúcií, mládeţníckych a občianskych zdruţení, 

školských klubov, centra voľného času a taktieţ prostredníctvom referátu vzdelávania. Finančné 

prostriedky v rámci týchto aktivít boli pouţité na výdavky spojené s organizovaním výtvarných, 

literárnych a hudobných súťaţí, výstav, tvorivých dielní a  prehliadok. V roku 2008 nebol predmetný 

ukazovateľ sledovaný. 

 

2. Merateľný ukazovateľ Počet podporených projektov grantmi v rámci výchovy a 

celoživotného, neformálneho vzdelávania občanov mesta 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota 65 80 80 80 80 80 

Skutočná hodnota 74 91 93 71 80 0 
Monitorovacia správa: 

Dotácie z tejto oblasti budú poskytnuté školám a školským zariadeniam, ďalej vzdelávacím inštitúciám, 

občianskym a mládeţníckym zdruţeniam, ktoré pôsobia na území nášho mesta v druhej polovici roka 

2012. Jednotlivé inštitúcie môţu vyuţiť takto pridelené finančné prostriedky na skvalitnenie výchovno – 

vzdelávacieho procesu vo svojich zariadeniach zakúpením didaktickej a výpočtovej techniky, nákupom 

učebných pomôcok, obnovením kniţných fondov, vydávaním publikácií, zborníkov, organizovaním 

seminárov, školení, konferencií. 

 

9.2.1  Bežné výdavky 65 257 61 715 17 300 61 715 

 

 príležitostné aktivity v školských 

zariadeniach 

10 000 10 000 4 802 10 000 

Z tejto poloţky boli v roku 2012 pouţité finančné prostriedky na organizačné a technické 

zabezpečenie jednotlivých aktivít, ako sú udeľovanie ocenení pri príleţitosti Dňa učiteľov, 

Medzinárodný deň detí pre materské školy, Cena za mimoriadne výsledky, výchovný koncert 

pre ţiakov ZŠ, na nákup cien, spotrebného materiálu, propagáciu (plagáty, diplomy, 

pozvánky), drobné občerstvenie a ďalšie reţijné náklady spojené s organizovaním aktivít. 

 
 neformálne vzdelávacie aktivity 5 000 7 977 4 384 7 977 

Finančné prostriedky boli pouţité na výdavky spojené s organizovaním výtvarných a 

hudobných prehliadok a výstav. V rámci tejto poloţky sme realizovali aktivity, z  ktorých 

mnohé sa uţ stali v Trnave tradičnými ako napr. Trnavský objektív, Moja Trnava, Trnavský 

fotopark, kde mali moţnosť v mestskom amfiteátri prezentovať svoje práce fotografi 

a fotokluby  z  Trnavy a okolia. 

 
 výročná konferencia mesta 

Trnavy o vzdelávaní a trhu 

práce 

3 000  23 23 23 
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Finančné prostriedky boli pouţité na občerstvenie. Zvyšok finančných  prostriedkov nebol 

potrebný z dôvodu úhrady  nákladov na  konferenciu  z projektu Interkulturálne vzdelávanie 

pre deti a dospelých. Finančné prostriedky boli presunuté na poloţku Neformálne vzdelávacie 

aktivity na financovanie aktivít v 2. polroku. 

 

 voľnočasové aktivity pre deti 

a mládež 

25 000 25 000 4 091 25 000 

Finančné prostriedky boli pouţité na realizáciu voľnočasových aktivít pre deti a mládeţ, ktoré 

v spolupráci s mestom organizovala Kalokagatia – CVČ (Cesta rozprávkovým lesom – 

zábavné popoludnie pre deti pri príleţitosti MDD, Tirnavia Trophy - celoročná súťaţ v oblasti 

kultúry), Mestská rada mládeţe v Trnave (Fest Hry 2012) a organizácie pracujúce s deťmi 

a mládeţou (Detský maškarný ples – zábavný program pre deti v maskách, pracovné stretnutie 

k vyhodnoteniu a príprave Predvianočných tvorivých dielní pre deti). Zároveň bolo pripravené 

a vytlačené pexeso zostavené z kresieb detí z výtvarnej súťaţe „Moja Trnava“, ktoré sa deťom 

rozdáva pri rôznych podujatiach mesta. 

 

 Dobrovoľníci deťom 4 000 4 000 4 000 4 000 

Finančné prostriedky boli pouţité na čiastočnú úhradu nákladov podujatia Dobrovoľníci deťom 

2012, ktoré 1.6.2012 v spolupráci s mestom Trnava organizovala Mestská rada mládeţe 

v Trnave na Trojičnom námestí. Občianske zdruţenia detí a mládeţe, ako aj iné subjekty 

pracujúce s touto cieľovou skupinou prezentovali svoju činnosť a návštevníkom pripravili 

bohatý sprievodný program a sprístupnili rôzne zaujímavé atrakcie (napr. nafukovací hrad, 

nafukovacia šmykľavka, trampolína, futbal, hokej, maľovanie na tvár, tvorivé aktivity pre 

malých i veľkých, a pod.). Podujatia sa zúčastnilo cca 3500 detí a 200 dobrovoľníkov. 

 

 dotácie na vzdelávanie 18 257 14 715 0 14 715 

Dotácie budú poukázané v 2. polroku. 

 

9.3  PROJEKTY 47 500 47 500 16 970 47 500 

 

Bežné výdavky 47 500 47 500 16 970 47 500 

 

 Interkulturálne vzdelávanie detí 

a dospelých  

47 500 47 500 16 970 40 106 

 vlastné zdroje  30 000 30 000 16 970 22 606 

 grantové zdroje 17 500 17 500 0 17 500 

Projekt Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých  bol ukončený k 30.6.2012 v súlade so 

schváleným harmonogramom. Deti v materských školách mali moţnosť hravou formou bliţšie 

sa zoznámiť s jazykom susedov, spolu s pedagógmi a lektorkami zúčastniť sa partnerského 

výletu detí do Rakúska, ako aj prijať návštevu detí z partnerských materských škôl z Rakúska 

(Scharndorf a Hőflein) v Trnave. Pre pedagógov a lektorky bolo pripravené ďalšie vzdelávanie 

(konferencia na tému „Cudzí jazyk – brána do sveta poznávania II.“). Do projektu boli 

zapojené materské školy MŠ Murgašova 13, MŠ Okruţná 19, MŠ Okruţná 27 a MŠ V Jame 

27. 

 

 Interkulturálne vzdelávanie detí, 

žiakov a pedagógov  

0 0 0 7 394 

 vlastné zdroje  0 0 0 7 394 

 grantové zdroje 0 0 0 0 

Projekt Interkulturálne vzdelávanie detí, ţiakov a pedagógov (IB-KST) bol schválený v júni 

2012 a je pokračovaním úspešného projektu Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých (IB-

KE), ktorý bol realizovaný od 1.2.2009 do 30.6.2012. 
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Cieľom projektu je nadobúdanie jazykových kompetencií a zručností v cudzom jazyku detí 

v materských školách a na prvom stupni základných škôl prostredníctvom hry, ďalšie 

vzdelávanie pedagógov a lektorov nemeckého jazyka a partnerské projekty a výmeny detí, 

ţiakov, pedagógov a zástupcov mesta. Do projektu sú okrem detí z materských škôl, v ktorých 

projekt pokračuje, zapojení aj ţiaci 4 základných škôl. V roku 2012 je plánované začať 

s realizáciou projektu v súlade s harmonogramom – naplánované sú výdavky na mzdové 

náklady súvisiace s pravidelnou výučbou jazyka, materiálno-technickým zabezpečením 

projektu, náklady na úvodné podujatie v Rakúsku, propagačný a informačný materiál a ostatné 

náklady súvisiace s realizáciou projektu (cestovné náklady, a pod.). 

 
 

10  Program         

      MLÁDEŽ A ŠPORT 

1 122 033 1 190 033 547 235 1 244 817 

 

Zámer programu: 

Plnohodnotné športové vyžitie pre všetkých občanov mesta 

 

10.1   Podprogram ŠPORTOVÉ 

          AKTIVITY 

73 033 74 533 27 235 74 533 

 

Ciele podprogramu: 

1.  Zapojiť do systému pravidelných súťaží detí a mládeže všetky základné a stredné školy 

(vrátane odborných) na území mesta prostredníctvom Trnavských športových hier 

2. Podporiť všetky vekové a výkonnostné  kategórie mestskej komunity v športovom 

sebarealizovaní, najmä na poli masovej telesnej kultúry 

 

1. Merateľný ukazovateľ Počet detí a mládeže zúčastnených na Trnavských 

športových hrách 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota 5 200 5 300 4 250 4 600 4 600 4 600 

Skutočná hodnota  5 455 5 240 4 744 4 822 4 860 4 910 
Monitorovacia správa:  

V júni 2012 bol ukončený 15. ročník Trnavských športových hier, do ktorých sa tradične zapojili 

základné a stredné školy na území mesta. Dievčatá i chlapci súťaţili v atletike, hádzanej, volejbale, 

basketbale, malom futbale, v stolnom tenise i v netradičných športoch (šach, poľný beh, maratón 

aerobik, vybíjaná, streetball, pretláčanie rúk, Memoriál M. Zavarskej). Finančné prostriedky boli 

pouţité na organizačné a technické zabezpečenie realizácie TŠH (Kalokagatia – CVČ), ako aj na 

ocenenie škôl v jednotlivých športových kategóriách. Kaţdá ocenená škola si za získané prostriedky  

nakúpi v druhom polroku  športové potreby pre ďalší rozvoj športu na škole. 

 

2. Merateľný ukazovateľ  Počet finančne podporených aktivít 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota 69 74 32 40 40 22 

Skutočná hodnota 77 85 74 72 24 11 
Monitorovacia správa: 

V prvom polroku 2012 boli úlohy tohto podprogramu realizované predovšetkým formou vlastných 

športových a telovýchovných aktivít, vrátane spolupráce s partnerskými mestami Břeclav, Szombathely, 

Varaţdin, Zabrze a inými. Priestor mali najmä masové pohybové aktivity zdravia, bokom však nezostal 

ani výkonnostný a vrcholový šport. V prvom polroku bolo  finančne podporených  11 športových aktivít. 
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10.1.1   Bežné výdavky  73 033 74 533 27 235 74 533 

 

10.1.1.1  Telovýchova a šport 27 873 29 373 13 075 29 373 

 

 Trnavské športové hry 4 398 4 398 0 4 398 

Finančné prostriedky sú čerpané v 2. polroku. 

 

 športové a telovýchovné akcie 16 475 17 975 6 075 17 975 

V prvom polroku sa konali športové podujatia: Vítanie jari v maratónkach, Memoriál Karola 

Holoviča, Plavecké preteky Veľká cena Trnavy, Športovec roka 2011, Memoriál Dušana 

Svatého, StreeTT Session 2012, Futbalový turnaj mestských polícií, Pohár primátora mesta 

Trnava vo štvorhre, Memoriál Lukáša Šergoviča. Okrem týchto podujatí bola z tejto poloţky 

uhradená aj doprava futbalistov – starších dorastencov na Medzinárodný futbalový turnaj, 

ktorý sa uskutočnil v partnerskom poľskom meste Zabrze a doprava basketbalistiek na 

Medzinárodný basketbalový turnaj, ktorý sa konal v partnerskom meste Novo Mesto.  

Finančné prostriedky boli čerpané na nákup cien a trofejí pre súťaţiacich, zabezpečenie 

občerstvenia, prenájom športových areálov, ubytovanie, propagáciu podujatí, 

fotodokumentáciu. 

 

 Kalokagatia – olympiáda detí 

a mládeže 

7 000 7 000 7 000 7 000 

V dňoch 21. a 22. júna 2012 sa v Trnave konala Medzinárodná olympiáda detí a mládeţe -  

Kalokagatia, hlásiaca sa k myšlienkam a duchu olympizmu. Podujatia sa zúčastnilo takmer 

1 000 detí zo Slovenska i zahraničia. Finančné prostriedky boli pouţité na nákup medailí, 

zabezpečenie ozvučenia, prenájom športovísk, občerstvenie. 

 

10.1.1.2  Dotácie 45 160 45 160 14 160 45 160 

 

 športové aktivity 19 000 20 000 0 20 000 

Finančné prostriedky z tejto poloţky budú čerpané v 2. polroku. 

 aktivity mládeže 12 000 11 000 0 11 000 

Finančné prostriedky z tejto poloţky budú čerpané v 2. polroku. 

 Trnavská F3J o pohár 

primátora rádiom riadených 

leteckých modelov 

1 500 1 500 1 500 1 500 

 Grand Prix Tirnavia 

v tanečnom športe 

7 000 7 000 7 000 7 000 

 Nonstop - cyklojazda Trnava – 

Rysy 

1 660 1 660 1 660 1 660 

 25. Gym – Festival Trnava 2012 4 000 4 000 4 000 4 000 

 

10.2   Podprogram SPRÁVA 

          ŠPORTOVÝCH AREÁLOV 

1 049 000 1 115 500 520 000 1 170 284 

 

Ciele podprogramu: 

1. Zvýšiť kvalitu športovej infraštruktúry 

2. Rozšíriť činnosť Mestského zimného štadióna o zriadenie strediska zimných olympijských 

športov (hokej, krasokorčuľovanie, short track a curling) vo všetkých vekových 

kategóriách v spolupráci s nájomcom 
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1. Merateľný ukazovateľ Celkový počet športových objektov, v ktorých boli 

zrealizované investičné práce a údržba väčšieho rozsahu 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota 6 8 7 5 5 3 

Skutočná hodnota  6 8 8 7 7 0 
Monitorovacia správa: 

V prvom polroku 2012 neboli zrealizované ţiadne investičné práce ani údrţba väčšieho rozsahu. 

 

2. Merateľný ukazovateľ Počet objektov, do ktorých bol zakúpený majetok, určený 

na zlepšenie kvality poskytovaných služieb 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota 6 7 4 5 3 2 

Skutočná hodnota  6 7 4 5 3 0 
Monitorovacia správa: 

V prvom polroku 2012 nebol zakúpený majetok určený na zlepšenie kvality poskytovaných sluţieb. 

 

3. Merateľný ukazovateľ Zriadenie strediska zimných olympijských športov v areáli 

MZŠ 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota - - áno áno áno áno 

Skutočná hodnota  - - nie nie nie nie 
Monitorovacia správa: 

Zámer zatiaľ nebol zrealizovaný. 

 

10.2.1   Bežné výdavky  1 000 000 1 014 000 503 000 1 060 284 

 

 príspevok pre Správu 

kultúrnych a športových 

zariadení mesta Trnava 

1 000 000 1 014 000 503 000 1 060 284 

Pouţitie príspevku a komentár k aktualizácii rozpočtu sú podrobne špecifikované v prílohe č. 

2: Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava za 

1. polrok a 2. aktualizácia. 

 

10.2.2   Kapitálové  výdavky  49 000 101 500 17 000 110 000 

 

10.2.2.1  Akcie realizované MsÚ 0 0 0 0 

 

10.2.2.2  Príspevok pre Správu 

kultúrnych a športových zariadení 

49 000 101 500 17 000 110 000 

 

Pouţitie príspevku a komentár k aktualizácii rozpočtu sú podrobne špecifikované v prílohe č. 

2: Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava za 

1. polrok a 2. aktualizácia. 

 

 

11  Program   KULTÚRA 558 560 554 260 262 428 559 461 

 

Zámer programu: 

Trnava – križovatka európskej kultúry 
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11.1   Podprogram KULTÚRNO- 

          UMELECKÉ AKTIVITY 

270 683 278 683 143 303 277 863 

 

Ciele podprogramu: 

1. Zabezpečovať organizačne, personálne a materiálovo kultúrne podujatia miestneho, 

regionálneho a medzinárodného významu na území mesta s ohľadom na rôzne umelecké 

žánre, vekové a záujmové skupiny 

2. Využívať potenciál lokálnych subjektov záujmovej – umeleckej činnosti 

 

1. Merateľný 

ukazovateľ 
Počet kultúrno-spoločenských podujatí 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota 24 21 22 25 25 25 

Skutočná hodnota  24 21 22 25 40 13 
Monitorovacia správa: 

V prvom polroku 2012 sa uskutočnilo 13 podujatí miestneho, národného i medzinárodného charakteru 

z rôznych oblastí záujmovej umeleckej činnosti (váţna, populárna, dychová hudba, folklór, literatúra 

a divadlo). Jednotlivé podujatia pozostávali z viacerých programov, zameraných na rôzne cieľové 

skupiny. 

 

2. Merateľný 

ukazovateľ 
Počet lokálnych subjektov záujmovej – umeleckej činnosti na 

podujatiach 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota 6 8 10 12 12 20 

Skutočná hodnota  6 8 19 27 28 18 
Monitorovacia správa: 

Na podujatiach sa v prvom polroku 2012 zúčastnilo 18 lokálnych subjektov z rôznych oblastí 

kultúrneho ţivota. Zastúpená bola váţna, populárna, dychová hudba, folklór, divadlo i zborový spev. 

 

11.1.1   Bežné výdavky  270 683 278 683 143 303 277 863 

 

11.1.1.1  Kultúrne podujatia  196 710 203 110 110 247 202 290 

 

 koncerty vážnej hudby 7 630 7 630 4 423 7 630 

V rámci tejto poloţky mesto usporiadalo tradičné podujatia Novoročný koncert a Trnavská 

hudobná jar. Finančné prostriedky boli pouţité na honoráre pre účinkujúcich, zakúpenie 

kvetov, prenájom priestorov, tlač plagátov, propagáciu a zhotovenie fotodokumentácie. 

 

 koncerty populárnej hudby 14 000 14 000 13 936 14 000 

V 1. polroku sa uskutočnilo podujatie StreeTT Session, kde mohli mladí ľudia realizovať svoje 

nápady, prezentovať svoju tvorbu, či schopnosti v netradičných športoch a participovať tak na 

kultúrnom dianí v meste. Podujatie sa uskutočnilo v športovom areáli Slávia. 

Na podujatí spolupracovali mnohé organizácie a jednotlivci pôsobiaci na území mesta. 

Nezisková organizácia Bronco zorganizovala súťaţ Flatland/Street contest, na ktorej sa 

zúčastnili jazdci zo Slovenska a z Čiech. 

Občianske zdruţenie Street sports Trnava predvádzalo svoje umenie na skateboardoch 

a poskytlo svoje prekáţky aj ostatným nadšencom tohto zaujímavého športu. Point 3 crew je 

skupina mladých, ktorí maľovali štýlom grafity a ich výtvory zaujali všetkých okoloidúcich. 

Divadlo Makile prenieslo detských divákov do sveta rozprávok a dobrodruţstiev. Na podujatí 

vystúpili: DJ Malalata, Chiki liki tua, Boy Wonder a moderátorom akcie bol Martin 

Chynoranský – Chino. 

Finančné prostriedky boli pouţité aj na podporu organizovania kultúrneho podujatia Ekofest, 
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a to na technické zabezpečenie, honoráre za divadelné ako aj spevácke vystúpenie 

a organizačné zabezpečenie. 

 

 Večer ľudí dobrej vôle  10 000 10 000 9 000 10 000 

Mesto v spolupráci s nadáciou Prameň zorganizovalo benefičný koncert s názvom  Večer ľudí 

dobrej vôle, ktorého výťaţok bol odovzdaný na Konto ľudí dobrej vôle. 

Finančné prostriedky z tejto poloţky boli čerpané na technické zabezpečenie podujatia, 

honoráre pre účinkujúcich, inzerciu v novinách, občerstvenie, fotodokumentáciu, prenájom 

priestorov a pod. 

 

 kultúrne leto (dychovky, 

kinematograf) 

11 620 11 620 0 11 620 

Finančné prostriedky sú čerpané v 2. polroku. 

 

 Radničné hry 13 000 15 100 2 284 15 100 

Radničné hry 2012 – nádvorie radnice v dňoch 28. a 29.6.2012 podvečer oţilo populárnymi 

slovenskými hereckými osobnosťami. Dve večerné predstavenia pritiahli veľké mnoţstvo 

divákov (Maroš Kramár, Jozef Vajda, Peter Šimun, Kamil Mikulčík, Csongor Kassai, Lenka 

Barilíková, Viktor Horjan, Helena Krajčiová a ďalší). V rámci festivalu sa uskutočnili 

divadelné predstavenia pre detského diváka – dobrodruţná cesta okolo sveta za 45 minút pod 

názvom „Dúhový autobus“. Deti sa zároveň mohli zabaviť v tvorivých dielňach. Časť 

finančných prostriedkov bolo pouţitých v 1. polroku na honoráre pre účinkujúcich, tlač 

plagátov, zabezpečenie inzercie v novinách a technické zabezpečenie akcie a dofinancovanie 

akcie sa uskutočnilo v 2. polroku. 

 

 Trnavské dni – láska, pokoj, 

porozumenie 

11 100 11 100 0 11 100 

Trnavské dni sú kaţdoročne organizované v septembri. 

 

 zvykoslovia 8 100 8 100 1 460 8 100 

V rámci poloţky Zvykoslovia sa v 1. polroku uskutočnili 2 podujatia: Pochovávanie basy, 

Kvetná nedzela - Vítanie jari. Na podujatiach vystúpili súbory z Trnavy a okolia. Finančné 

prostriedky boli pouţité na honoráre pre vystupujúce súbory, občerstvenie pre deti a tradičný 

materiál (šišky, výroba Moreny). 

 

 Novoročný ohňostroj 3 160 3 160 83 3 160 

V 1. polroku boli finančné prostriedky čerpané na sluţby spojené s organizovaním ohňostroja 

k uvítaniu Nového roka 2012. Zostávajúce finančné prostriedky budú pouţité na zabezpečenie 

ohňostroja na uvítanie Nového roka 2013. 

 

 Dobrofest 15 000 16 000 14 769 16 000 

Festival Dobrofest sa v roku 2012 niesol v duchu country, ale zastúpené boli aj iné ţánre. 

Dobro gitara bola zastúpená v kaţdej hudobnej kapele. Dramaturgiu festivalu navrhol známy 

slovenský country spevák Alan Mikušek. Program bol vyváţený a na pódiu amfiteátra počas 

dvoch večerov vystúpili špičkoví muzikanti zo Slovenska ale aj z Českej republiky. Finančné 

prostriedky boli v 1. polroku pouţité na propagáciu festivalu, honoráre za vystúpenia, 

prenájom, technické zabezpečenie, zakúpenie Dobro gitary, občerstvenie, ubytovanie 

účinkujúcich a pod. 

 

 kronika mesta 1 600 1 600 798 1 600 

Finančné prostriedky z tejto poloţky boli pouţité na vyplatenie odmien za vyhotovenie zápisu 
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do kroniky mesta. 

 

 poplatky za hudobnú produkciu 3 200 3 200 880 3 200 

Povinné platby v zmysle autorského zákona č. 383/1997 Z. z. a zákona č. 283/1997 Z. z. za 

hudobnú produkciu kaţdého ţánru (poplatky Slovenskému ochrannému zväzu autorskému, 

autorskej spoločnosti LITA  ...). 

 

 Trnavský jazzyk 13 000 17 800 2 782 17 800 

V 1. polroku boli finančné prostriedky čerpané na obnovu web stránky a úhradu časti honorára 

pre zahraničnú kapelu LAMASTROCK, ktorá bude účinkovať na Trnavskom jazzyku. 

 

 ZOOM + (medzinárodná 

acappella  festival) 

6 000 6 000 0 6 000 

Akcia bude realizovaná v októbri. 

 

 reprezentačný ples mesta  43 000 43 000 42 180 42 180 

Tradičné kultúrne, spoločenské a charitatívne podujatie organizované mestom. Výdavky 

zahŕňajú organizačné a technické zabezpečenie plesu, honoráre pre účinkujúcich, poplatky do 

SOZA, propagáciu a zabezpečenie kultúrneho programu. Výťaţok v sume 4 400 eur bol 

odovzdaný na charitatívne účely pre neziskové organizácie so sídlom na území mesta. 

Rozpočet je upravený na základe skutočnej výšky výdavkov. 

 

 západné krídlo radnice a menšie 

umelecké žánre 

3 800 3 800 1 946 3 800 

Z tejto poloţky bolo financované podujatie Trnavská hudobná jar (Tubarose), komorné 

podujatia a výstavy (Krásy Chorvátska, IRIS Foto 2012, Spomienky starého Trnavčana, 

FotoFrejm 3, T-FOTO, Moja Trnava, V duchu športu a olympizmu). Finančné prostriedky boli 

pouţité na vyplatenie honorárov pre účinkujúcich, organizačné zabezpečenie koncertu, tlač 

plagátov a pozvánok, ozvučenie, prenájom techniky, sprievodcovskú činnosť a pod. 

 

 Noc kostolov 5 000 5 000 5 000 5 000 

Finančné prostriedky boli v plnej výške pouţité v 1. polroku na podporu realizácie projektu.  

 

 Medzinárodný filmový festival 

CinemadaMare 

15 000 0 0 0 

Medzinárodný festival bol zrušený zo strany partnera. Finančné prostriedky boli z tejto 

poloţky rozpočtovým opatrením presunuté na poloţky v programe 10 Mládeţ a šport – 

športové a telovýchovné akcie vo výške 1 500 eur a v programe 11 Kultúra – ostatné výdavky 

vo výške 13 500 eur. 

 

 Deň rodiny (akcia k MDD) 10 000 10 000 6 037 10 000 

V rámci Dňa rodiny sa uskutočnil Deň otvorených dverí na radnici. Počas Dňa otvorených 

dverí na radnici privítali zástupcovia mesta mnoţstvo návštevníkov – dospelých aj detí. Mesto 

prezentovalo svoju funkciu v rámci samosprávy a zároveň si návštevníci prezreli odborné 

prezentácie jednotlivých odborov a tieţ aj kultúrny program na nádvorí radnice. Finančné 

prostriedky boli čerpané na tlač plagátov, propagáciu akcie, dekorácie na pódiu, balónovú 

výzdobu, program pre deti, prenájom stanu, honoráre za vystúpenie, fotodokumentáciu. V 2. 

polroku boli ostávajúce výdavky pouţité na vyplatenie dohôd o vykonaní práce. 

 

 ostatné výdavky 2 500 16 000 4 669 16 000 

Z poloţky boli v 1. polroku uhradené výdavky na nákup materiálu, prenájom veľkoplošnej 
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obrazovky a jej inštaláciu, inštaláciu fotografií na výstavách, prenájom trampolíny na 

podujatia. 

 

11.1.1.2  Dotácie 73 973 75 573 33 056 75 573 

 

 umelecká činnosť a kultúrne 

aktivity 

12 000 13 600 0 13 600 

 obnova kultúrnych pamiatok 

a pamätihodností mesta 

15 000 15 000 0 15 000 

 festival Lumen 15 000 15 000 15 000 15 000 

 Trnavské mestské zbory 9 294 9 294 6 196 9 294 

 Trnavský komorný orchester 3 319 3 319 1 660 3 319 

 Trnavské organové dni 5 000 5 000 2 500 5 000 

 Schneidrova Trnava 700 700 700 700 

 Divadelný súbor DISK 1 660 1 660 1 000 1 660 

 folklórny súbor Trnafčan 4 000 4 000 2 000 4 000 

 Trienále plagátu 8 000 8 000 4 000 8 000 

 

11.2  Podprogram SPRÁVA  

        KULTÚRNYCH             

        ZARIADENÍ A PAMIATOK 

249 500 230 700 119 000 236 721 

 

Cieľ podprogramu: 

Zvýšiť využiteľnosť kina Hviezda v oblasti realizácie podujatí organizovaných v rámci 

prenájmu 

 

1. Merateľný 

ukazovateľ 
Zvýšenie počtu podujatí organizovaných v objekte kina Hviezda 

v rámci prenájmu 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota 92 80 5 % 0 % 0 % 0 % 

Skutočná hodnota  92 80 0 % 12 % 24 % 11 % 
Monitorovacia správa: 

Výnosy z príleţitostného prenájmu k 30.6. predstavujú 11 % z celkových výnosov kina Hviezda. 

 

11.2.1   Bežné výdavky  240 000 221 200 117 000 235 721 

 

 príspevok pre Správu 

kultúrnych a športových 

zariadení mesta Trnava 

240 000 221 200 117 000 235 721 

Pouţitie príspevku v 1. polroku a návrh aktualizácie je podrobne špecifikované v samostatnej 

prílohe č. 2: Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Správy kultúrnych a športových zariadení mesta 

Trnava za 1. polrok a 2. aktualizácia. 

 

11.2.2   Kapitálové výdavky  9 500 9 500 2 000 1 000 

 

 akcie realizované Mestským 

úradom 

0 0 0 0 

  

 príspevok pre Správu 

kultúrnych a športových 

zariadení mesta Trnava 

9 500 9 500 2 000 1 000 
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Pouţitie príspevku je podrobne špecifikované v samostatnej prílohe č. 2: Vyhodnotenie plnenia 

rozpočtu Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava za 1. polrok a 2. aktualizácia. 

 

11.3  PROJEKTY 38 377 44 877 125 44 877 

 

Bežné výdavky  38 377 44 877 125 44 877 

 

 Trnavská brána 38 377 44 877 125 44 877 

 vlastné zdroje 

 grantové zdroje 

30 877 

7 500 

31 877 

13 000 

125 

0 

31 877 

13 000 

Podujatie sa uskutočnilo v auguste. V 1. polroku boli finančné prostriedky pouţité na tlač 

samolepiek. 

 

 

12     Program VZŤAHY 

S VEREJNOSŤOU 

569 737 606 312 242 462 493 812 

 

Zámer programu:  

Otvorené vzťahy s verejnosťou s pozitívnym prínosom pre imidž mesta 

 

12.1        Podprogram   

PROPAGÁCIA 

A PREZENTÁCIA MESTA 

324 200 360 775 188 948 360 775 

 

Ciele podprogramu: 

1. Zabezpečenie štandardizovaných komunikačných  výstupov mesta 

2. Poskytovanie informácií a napĺňanie novej  internetovej stránky mesta 

3. Realizovanie individuálnych projektov s partnerskými mestami 

 

1. Merateľný ukazovateľ Počet vydaných čísel Noviniek z Radnice 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota 10 10 10 10 10 10 

Skutočná hodnota 11 10 10 10 10 5 
Monitorovacia správa: 

V prvom polroku bolo vydaných 5 čísel Noviniek z radnice s nákladom 5000 ks, ktorých novým 

zhotoviteľom je Ladislav Takács ŠOPAPRINT Boleráz. 
 

2. Merateľný ukazovateľ Počet programových plagátov mesta 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota  10 10 10 10 10 

Skutočná hodnota  10 10 10 10 4 
Monitorovacia správa: 

V prvom polroku boli vyrobené 4 programové plagáty v spolupráci s firmou B-print a Ryal Print. 

Plagáty informujú o kultúrnych podujatiach v meste v jednotnom grafickom dizajne. 
 

3. Merateľný ukazovateľ Návštevnosť internetovej stránky mesta 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota - 300 000 360 000 430 000 500 000 750 000 

Skutočná hodnota - 300 000 410 000 490 000 531 000 415 000 
Monitorovacia správa: 

Po spustení novej internetovej stránky sa zvýšila návštevnosť v priemere o 10 % mesačne. 
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4. Merateľný ukazovateľ Počet projektov realizovaných s partnerskými mestami 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota   1 1 1 2 

Skutočná hodnota  2 1 1 1 1 
Monitorovacia správa: 

V partnerskom meste Zabrze (Poľsko) sa uskutočnil Medzinárodný festival kreslenia, na ktorom sa 

úspešne prezentovali ţiaci ZUŠ Trnava. Témou festivalu bol futbal, pretoţe v Poľsku sa konal  

šampionát EURO 2012. V konkurencii asi 1000 účastníkov získali trnavskí mladí umelci 3 čestné 

uznania. 

 

12.1.1  Bežné výdavky 276 200 313 775 179 948 313 775 

 

12.1.1.1  Propagácia mesta 74 500 78 500 27 219 78 500 

 

 propagácia prostredníctvom 

printových médií 

61 000 65 000 19 520 65 000 

 propagačné materiály 35 000 29 000 1 245 29 000 

Finančné prostriedky boli v 1. polroku pouţité na tlač prebalu knihy Trnava, prospekt 

o kultúrnych podujatiach Trnavy a leták Sakrálne pamiatky Trnava. 

 Novinky z radnice 18 000 18 000 6 007 18 000 

Výdavky v 1. polroku boli čerpané na grafickú úpravu, zalomenie, tlač, dovoz Noviniek 

z radnice a tieţ na honoráre pre prispievateľov do Noviniek z radnice. V 1. polroku vyšlo 5 

čísiel Noviniek z radnice po 5 000 kusov. 

 propagácia externými 

médiami 

3 000 13 000 10 162 13 000 

Výdavky boli čerpané  na úhradu  propagácie podujatí mesta  v iných médiách, na ozvučenie 

a sluţby počas MS v hokeji, na úhradu sluţieb a propagácie podujatí v západnom krídle 

radnice a na zálohovú platbu na výrobu DVD o Trnave.    

 informačné plagáty 5 000 5 000 2 106 5 000 

Výdavky na grafickú úpravu, tlač a dovoz  mesačných programových plagátov mesta Trnavy 

(február – jún) a tieţ na výlep plagátov na určených miestach v Trnave. 

 propagácia prostredníctvom 

audiotechniky 

3 500 3 500 1 264 3 500 

Finančné prostriedky boli pouţité na poplatky ZSE za spotrebu elektrickej energie mestského 

rozhlasu Modranka, poplatky SOZE a Slovgramu za reprodukovanú hudbu vysielanú 

prostredníctvom rozhlasu Modranka, vyplatenie mzdových prostriedkov na dohodu  

o vykonaní práce za čítanie oznamov v mestskom rozhlase v Modranke, za opravy mestského 

rozhlasu Modranka a zakúpenie digitálnych fotografií – západné krídlo radnice pre potreby 

mesta. 

 

 propagácia prostredníctvom 

upomienkových predmetov 

10 000 10 000 6 435 10 000 

Finančné prostriedky boli pouţité na nákup propagačných a upomienkových predmetov ako 

napr. tričká, šálky, perá, kľúčenky, manikúry, sklené pilníčky, silikónové náramky. 

 

12.1.1.2  Cestovný ruch 44 500 86 500 77 415 86 500 

 

 medzinárodné výstavy 

cestovného ruchu a prezentácie 

mesta 

6 000 1 000 254 1 000 

Finančné prostriedky boli pouţité na doplatok za ubytovanie počas veľtrhu, účastnícky 

poplatok za prezentáciu mesta v stánku TTSK na veľtrhu Holiday World Praha a na nákup 
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občerstvenia. 

 

 akcia Víno Tirnavia 15 500 19 500 16 795 19 500 

Finančné prostriedky v 1. polroku boli pouţité na zabezpečenie podujatia Poţehnanie mladých 

vín (prenájom priestorov, honorár za hudobné vystúpenie, tlač pozvánok, občerstvenie 

a odmeny externým pracovníkom) a na zabezpečenie 10. ročníka súťaţnej výstavy vín Víno 

Tirnavia. Sú v nich zahrnuté náklady na prenájom priestorov, technické zabezpečenie a úpravu 

mestskej športovej haly, printové materiály (plagáty, pozvánky, štatút, prihlášky, katalógy, 

diplomy), poplatky, občerstvenie, nákup pohárov, cien, odmeny externým pracovníkom. 

 

 sprievodcovská činnosť 

a sprístupnenie kostolov 

10 000 10 000 4 366 10 000 

Finančné prostriedky boli pouţité na odmeny pracovníkom zabezpečujúcich dozor v kostoloch, 

na odmeny sprievodcom mesta za zrealizované prehliadky a na príspevky správcom 

jednotlivých kostolov na úhradu nákladov súvisiacich s návštevami turistov (upratovanie, 

spotreba elektrickej energie). 

 

 oblastná organizácia 

destinačného manažmentu 

13 000 56 000 56 000 56 000 

Finančné prostriedky boli pouţité na úhradu členského do oblastnej organizácie. Z pôvodných 

13 000 eur bolo členské mesta Trnava zvýšené na 56 000 eur na základe uznesenia č. 267 zo 

14.2.2012, 7. riadneho zasadnutia MZ. Mesto Trnava ako zakladajúci člen vstúpilo do 

oblastnej organizácie cestovného ruchu na základe uznesenia MZ  č. 229 z 13.12.2011.  

Organizácia bola zaregistrovaná na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

23.2.2012 pod názvom  TRNAVA TOURISM.  
 

12.1.1.3  Medzinárodné vzťahy 20 000 19 800 5 811 19 800 

 

 projekty spolupráce 

s partnerskými mestami 

4 600 4 400 1 000 4 400 

V 1. polroku boli výdavky čerpané na prepravu do partnerského mesta Zabrze na festival 

kreslenia pre ţiakov Základnej umeleckej školy Mozartova Trnava v mesiaci jún. 

 

 ostatné projekty v rámci 

medzinárodnej spolupráce 

3 700 3 700 2 123 3 700 

Finančné prostriedky boli čerpané na organizačné zabezpečenie synchrónneho tancovania 

štvorylky na Trojičnom námestí dňa 25. mája v rámci zapojenia sa do medzinárodného 

projektu a zároveň pokus o zápis do Guinessovej knihy rekordov (formácia DVD a CD, 

prenájom haly na generálku, zdravotná sluţba, výroba banera, stavba pódia, tričká, internetové 

pripojenie, prívod elektriny, honorár za nácvik štvorylky, fotografie). 

 

 zahraničné cestovné 10 000 10 000 2 095 10 000 

Výdavky boli čerpané na diéty a vreckové, ubytovanie a mimoriadne výdavky súvisiace so 

zahraničnými sluţobnými cestami štatutárnych zástupcov a zamestnancov mesta v súlade so  

zákonom č. 283/2002 o cestovných náhradách. 

 

 tlmočenie a písomné preklady 1 700 1 700 593 1 700 

Výdavky boli čerpané na písomné  preklady. 

 

 

 



10-4/1/80 

 Rozpočet 2012 v eurách 

 schválený upravený plnenie 

k 30.6. 

2.aktualizácia 

                                                                               

 

 

12.1.1.4   Granty 75 600 91 600 60 762 91 600 

 

 dotácia na zborník Krajského 

pamiatkového úradu 

1 600 1 600 1 600 1 600 

Dotácia bola poskytnutá Krajskému pamiatkovému úradu na tlač a vydanie zborníka 

z odborného pamiatkového seminára pod názvom „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“ 

organizovaného v roku 2011 Krajským pamiatkovým úradom Trnava v spolupráci s mestom. 

Zborník bude vydaný na jeseň tohto roka. 

 

 Mestská televízia Trnava, s.r.o. 74 000 90 000 59 162 90 000 

V zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnavy v roku 

2012 boli poukazované pravidelné mesačné platby na činnosť Mestskej televízie s.r.o. 

Finančná dotácia bola schválená pôvodne vo výške 74 000 eur, Mestské zastupiteľstvo dňa 17. 

apríla 2012 uznesením č. 312 schválilo zvýšenie dotácie na beţnú činnosť o 16 000 eur. 

 

12.1.1.5   Reprezentačné výdavky 15 000 15 000 6 392 15 000 

 

Finančné prostriedky z tejto poloţky  boli pouţité na občerstvenie, darčeky a dary pri 

reprezentačných  podujatiach, prijatiach a rokovaniach na úrovni primátora, zástupcov 

primátora a prednostky MsÚ. Zároveň z tejto poloţky bol uhradený nákup reprezentačných 

publikácií,  ceny primátora,  výdavky na recepcie a drobný nákup sekretariátov.  

 

12.1.1.6  Príprava projektov 46 600 22 375 2 349 22 375 

 

Finančné prostriedky boli pouţité na grafický návrh, výrobu a montáţ pamätnej tabule 

k projektu ZŠ Gorkého, na osvedčenie fotokópie listiny – technické osvedčenia čistiacej 

techniky, na výrobu propagačných nálepiek na čistiacu techniku pozemných komunikácií a za 

vypracovanie technickej dokumentácie záchranného archeologického výskumu na stavbe 

Mestského priemyselného a technologického parku Trnava na základe zmluvy o dielo. 

 

12.1.2  Kapitálové výdavky 48 000 47 000 9 000 47 000 

 

12.1.2.1  Mestská televízia Trnava, 

s.r.o. 

48 000 38 000 0 0 

Finančné prostriedky boli rozpočtované na zabezpečenie digitálneho terestriálneho vysielania. 

V aktualizácii rozpočtu je navrhované poskytnúť tieto prostriedky MTT s.r.o. formou dotácie. 

MTT s.r.o. ako platca DPH technické prostriedky na zabezpečenie digitalizácie nakúpi 

výhodnejšie vzhľadom na moţnosť odpočtu DPH. 

 

12.1.2.2  Dotácia pre Mestskú 

televíziu Trnava, s.r.o. 

0 9 000 9 000 47 000 

V 1. polroku bola poskytnutá dotácia v sume 9 000 eur na zabezpečenie digitálneho 

terestriálneho vysielania v súlade s uznesením MZ č. 312/2012. V návrhu aktualizácie ja táto 

poloţka zvýšená o finančné prostriedky z poloţky 12.1.2.1. 

 

12.2        Podprogram   

SPOLOČENSKÉ OBRADY 

20 900 20 900 9 851 20 900 

 

Ciele podprogramu: 

1. Zvyšovať úroveň spoločenských obradov organizovaných mestom 

2. Udržiavať  tradície,  šíriť osvetu a podporovať nové aktivity pri príležitosti sviatkov, 

pamätných dní a historických udalostí 
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1. Merateľný ukazovateľ Počet zorganizovaných spoločenských podujatí 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota    260 265 250 

Skutočná hodnota    290 300 130 
Monitorovacia správa: 

Referátom spoločenských obradov a protokolu bolo zorganizovaných v 1. polroku 54 občianskych 

sobášov, 12 uvítaní detí do ţivota, 36 pohrebov a 28 oficiálnych prijatí vedením mesta. 

 

12.2.1  Bežné výdavky 20 900 20 900 9 851 20 900 

 

 spoločenské obrady 13 400 13 400 4 211 14 760 

Uhradené boli výdavky na nákup darčekov pri ţivotných jubileách obyvateľov mesta  

a uvítaniach do ţivota nových občanov mesta, výdavky na fotografie, kvety, vence k 

pamätníkom a úmrtiam (občianske pohreby zabezpečované mestom Trnava), výdavky na 

dohody o vykonaní práce pre obradníkov a ošatné pre obradníkov vykonávajúcich spoločenské 

obrady.  

Navýšenie rozpočtu je navrhované z dôvodu vyšších výdavkov na nákup reprezentačného 

materiálu potrebného pre jubilantov, členov denných centier, najmä v mesiaci októbri (mesiac 

úcty k starším). 

 

 ocenenia mesta 6 500 6 500 5 140 5 140 

Výdavky na finančné odmeny pre ocenených (8 jednotlivcov), tlač pozvánok, kvetinovú 

výzdobu v Mariane  a kvety pre ocenených, občerstvenie formou recepcie, kultúrny program, 

prenájom priestorov Mariana, tlač grafických listov, fotografie, výdavky na zabezpečenie 

sluţieb. Rozpočet je upravený na skutočnú výšku výdavkov na akciu. 

 
 výzdoba obradných siení 1 000 1 000 500 1 000 

V 1. polroku boli uhradené výdavky na nákup a ušitie nových záclon do sobášnej siene na 

radnici. 

 

12.3    PROJEKTY 224 637 224 637 43 663 112 137 

 

Bežné výdavky 224 637 224 637 43 663 112 137 

 

 Komplexná podpora cestovného 

ruchu v Trnave 

163 500 163 500 14 899 51 000 

 vlastné zdroje 95 575 95 575 14 899 51 000 

 grantové zdroje 67 925 67 925 0 0 

V rámci realizácie projektu boli v prvom polroku  pouţité finančné prostriedky na organizáciu 

podujatia “Navštív a objav Trnavu“, v rámci ktorého sa konali rôzne koncertné vystúpenia 

a prehliadky pre návštevníkov mesta, na výrobu reportáţe a propagačného dokumentu. Projekt 

je financovaný formou refundácie. Predpokladaný termín podania ţiadosti o platbu č. 1 je 

v druhej polovici roku 2012. Očakávané výdavky do konca roka sú niţšie z dôvodu zdĺhavého 

verejného obstarávania aktivít projektu. 

 

 Centrope Capacity 61 137 61 137 28 764 61 137 

 vlastné zdroje 14 119 14 119 28 764 14 119 

 grantové zdroje 47 018 47 018 0 47 018 

Finančné prostriedky v prvom polroku boli pouţité na prípravu štyroch strategických 

dokumentov týkajúcich sa oblastí Znalostná ekonomika, Územný rozvoj, Ľudské zdroje 

a Cestovný ruch, ďalej na propagačné materiály, preklady, organizáciu tematických 
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workshopov „Centrope – moving on“ v Pezinku a workshop k turizmu v Bratislave, na 

organizáciu stretnutia Riadiaceho výboru v Brne. Na financovanie spoločných aktivít sa 

skladajú všetci partneri projektu a výdavky na ne sú následne refundované. 

 

 

13  Program   BEZPEČNOSTNÝ          

                         SERVIS 

28 700 28 700 13 069 28 700 

 

Zámer programu:  

Zabezpečovať účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia 

pred požiarmi, haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami na území 

mesta a vytvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásených 

mimoriadnych situácií 

 

Ciele programu :  

1. Realizáciou preventívnych opatrení predchádzať požiarom v objektoch právnických 

a fyzických osôb na území mesta 

2. Zabezpečiť prevádzkyschopnosť veliteľského stanovišťa krízového štábu mesta Trnava, 

krytov a skladov civilnej ochrany 

 

1. Merateľný ukazovateľ Medziročný nárast počtu kontrol preventivára 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota 88 101 95 100 100 

Skutočná hodnota 88 91 86 45 40 
Monitorovacia správa: 

Počet vykonaných kontrol u preventivára mesta Trnava bol 40. Celkový počet sa odvíja od veľkosti 

kontrolovaného subjektu, časovej náročnosti a potreby vykonať následné kontroly po odstránení 

nedostatkov. 

 

2. Merateľný ukazovateľ Medziročný nárast počtu  uskutočnených asistenčných hliadok 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota 46 53 70 75 70 

Skutočná hodnota 46 67 97 28 20 
Monitorovacia správa: 

Počet asistenčných hliadok bol 20. Celkový počet uskutočnených asistenčných hliadok sa odvíja od 

poţiadaviek subjektov. Na plánovaný počet asistenčných hliadok bola vykonávaná aj kontrolná činnosť. 

 

3. Merateľný ukazovateľ Podiel realizovaných opráv objektov civilnej ochrany 

z celkového počtu spravovaných objektov 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota 3 4 4 2 3 

Skutočná hodnota 3 3 9 1 0 
Monitorovacia správa: 

V 1. polroku sme nevykonali ţiadnu opravu ani údrţbu CO krytu, budú vykonané v 2. polroku v letných 

mesiacoch vzhľadom na teplé počasie, kedy sa lepšie vykonávajú. Vo všetkých krytoch CO bola 

vykonaná odborná skúška a odborná prehliadka filtračnoventilačných zariadení. Suma za vykonanie 

odborných skúšok a odborných prehliadok bola refundovaná Obvodným úradom Odborom krízového 

riadenia. 

 

13.1   Bežné výdavky 28 700 28 700 13 069 28 700 

 

 ochrana pred požiarmi 14 700 14 700 6 708 14 700 
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Výdavky boli čerpané na zabezpečenie prevádzkyschopnosti poţiarnej zbrojnice 

a akcieschopnosti Mestského hasičského zboru. Boli to výdavky za energie, vodné a stočné, 

telekomunikačné sluţby, revízie hasiacich zariadení. Odmena preventivára obce a veliteľa 

Mestského hasičského zboru. 

 

 medzinárodná súťaž 

dobrovoľných hasičov „O 

pohár primátora mesta Trnava“ 

3 000 3 000 0 3 000 

Medzinárodná súťaţ bude organizovaná v septembri. 

 

 civilná ochrana 11 000 11 000 6 361 11 000 

Výdavky boli pouţité na zabezpečenie činnosti krízového štábu mesta a prevádzkyschopnosti 

úkrytov a skladov CO a na spotrebný materiál. 

 

 

14   Program  INFORMAČNÝ 

A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM   

729 949 729 949 375 396 729 949 

 

Zámer programu: 
Plynulá a efektívna prevádzka informačného a komunikačného systému v rámci samosprávy 

mesta Trnavy ako celku 

 

Ciele programu: 

1. Obnovovať HW a SW vybavenie v súlade s určenými kritériami koncepcie obnovy 

2. Udržať nákladovo efektívnu spoluprácu pri outsourcingu informačných technológií za 

podmienky zachovania súčasnej úrovne 

 

1. Merateľný ukazovateľ Počet obnoveného HW vybavenia v sledovanom roku 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota - - 30 10 20 10 

Skutočná hodnota - - 30 42 20 10 
Monitorovacia správa: 

Plánovaný zámer bol naplnený uţ v 1. polroku v plnom objeme podľa finančných moţností, 

vyplývajúcich zo SLA zmluvy. 
 

2. Merateľný ukazovateľ Percento upgradovaných SW používaných administratívnymi 

zamestnancami 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota - - 15 % 100 % 100 % 100 % 

Skutočná hodnota - - 30 % 100 % 100 % 100 % 
Monitorovacia správa: 

Upgrade SW bol uţ v 1. polroku vykonaný v plánovanom objeme, ide o priebeţný výkon tejto činnosti 

na základe zmien legislatívy a systémových zmien. 
 

3. Merateľný ukazovateľ Výdavok z rozpočtu mesta Trnavy na outsourcing IT v eurách 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota - - 647 281 626 693 600 000 600 000 

Skutočná hodnota 76 346 626 303 671 659 553 882 576 455 294 666 
Monitorovacia správa: 

Výdavky na IT sa vyvíjajú v súlade so schváleným rozpočtom mesta. 
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Bežné výdavky 729 949 729 949 375 396 729 949 

 

 softvér a dáta 49 500 49 500 24 000 49 500 

 systémová a účelová 

aktualizácia dát technickej 

mapy mesta 

27 557 27 557 24 000 27 557 

Finančné prostriedky boli čerpané na aktualizáciu porealizačných zameraní od roku 1996 

a zjednotenie dát k aktuálnemu stavu na území mesta, spracovaných externými dodávateľmi. 

 aktualizácia digitálnej 

katastrálnej mapy 

9 443 9 443 0 9 443 

Výdavky budú čerpané v 2. polroku. 

 aktualizácia ortofotomapy 12 500 12 500 0 12 500 

Výdavky budú čerpané v 2. polroku. 

 

 prepojenie na internet 4 149 4 149 1 697 4 149 

Výdavky za poskytnutie verejnej elektronickej komunikačnej sluţby, pripojenie do siete 

internet na základe uzatvorenej zmluvy. 

 

 spoje 85 000 85 000 46 061 85 000 

 telefóny a faxy 30 538 30 538 19 692 30 538 

Platby za poskytnutie elektronickej informačnej sluţby v sieťach GTS, Nextra, Slovak 

Telekom a Orange. 

 poštovné 52 470 52 470 25 174 52 470 

Výdavky čerpané na doručovateľskú sluţbu mestského úradu a sluţby Slovenskej pošty. 

 koncesionárske poplatky 1 992 1 992 1 195 1 992 

Úhrada poplatkov za pouţívanie rozhlasových a televíznych prijímačov v budovách mestského 

úradu.  

 

 prenájom virtuálnej aukčnej 

siene pre potreby verejného 

obstarávania 

15 000 15 000 8 972 15 000 

Výdavky čerpané na základe uzatvorenej licenčnej zmluvy medzi mestom a spoločnosťou 

WELL management, s.r.o., v rámci ktorej je poskytnutý prenájom „virtuálnej aukčnej siene“ 

pre verejné obstarávanie. 

 

 správa informačných 

a komunikačných technológií 

576 300 576 300 294 666 576 300 

Náklady v zmysle uzatvorenej zmluvy SLA medzi Mestom Trnava a spoločnosťou TT-IT, 

s.r.o. na kompletný outsourcing IKT. 

 

 

15  Program   SPRÁVA 

MAJETKU A PRÁVNY SERVIS 

2 036 566 2 281 265 743 254 2 226 136 

 

Zámer programu: 

Efektívna správa majetku vo vlastníctve Mesta Trnava a vysoká úroveň právneho servisu 

 

15.1   Podprogram  SPRÁVA 

MAJETKU 

1 912 566  2 014 358 716 566 1 954 229 
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Ciele podprogramu: 
1. Efektívne ochraňovať majetok Mesta Trnava poistením 

2. Presne, hodnoverne a úplne evidovať majetok Mesta Trnava 

3. Realizovať majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre akcie Mesta Trnava 

 

1. Merateľný ukazovateľ Percento úspešnosti ochrany majetku prostredníctvom náhrad 

z poistných udalostí 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota - - 75 %  75 %  75 % 70 % 

Skutočná hodnota - 73,96 % 58,09 % 48,30 % 81,27 % 51,07 % 
Monitorovacia správa: 

Merateľný ukazovateľ vyjadruje pomer úhrad plnenia za poistnú udalosť na majetku mesta, vrátane 

majetku v správe organizácií k skutočnej výške vzniknutej škody. Pri výpočte ukazovateľa boli brané do 

úvahy poistné udalosti, ktorých ukončenie likvidácie zo strany poisťovne bolo v sledovanom období. 

Zníţenie percenta úspešnosti je spôsobené likvidáciou dvoch rozsiahlych vodovodných poistných 

udalostí na prípojkách druhého tlakového pásma, kde v zmysle platnej poistnej zmluvy poisťovňa 

uhradila náklady za uniknutú vodu maximálne do výšky 3 300 eur za jednu poistnú udalosť. 

 
2. Merateľný ukazovateľ Rozdiel v stave prírastku alebo úbytku evidovaných pozemkov vo 

vlastníctve mesta v internej evidencii MsÚ a v evidencii katastra 

nehnuteľností 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota - 0 % 0 %  15 %  15 %  15 % 

Skutočná hodnota - 17,50 % 17,38 % 21,30 % 17,57 % 17,32 % 
Monitorovacia správa: 

Ukazovateľ vyhodnocuje kvalitu operatívnej evidencie pozemkov vo vlastníctve mesta, schopnosť mesta 

sledovať aktuálne prírastky a úbytky v sledovanom období. Cieľom tohto ukazovateľa je nájsť a zaviesť 

do praxe najefektívnejší spôsob sledovania týchto zmien. 

 

3. Merateľný ukazovateľ Priemerná jednotková cena dosiahnutá pri majetkovo-právnom 

usporiadaní pozemkov v eurách (len pre KÚ Trnava) 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota - - 20 20 20 20 

Skutočná hodnota - 5 3,62 13,68 9,28 < 1 
Monitorovacia správa: 

Merateľný ukazovateľ poukazuje na vývoj priemerných jednotkových cien v katastrálnom území Trnava 

dosiahnutých pri majetkovoprávnom usporiadavaní pozemkov do majetku mesta, napr. pod 

komunikáciami, pod verejnými priestranstvami, prípadne v lokalitách kde mesto ma záujem realizovať 

vlastnú investičnú činnosť. Hodnota ukazovateľa je ovplyvnená kúpami pozemkov pod infraštruktúrou v 

nových lokalitách výstavby, ktoré nefinancovalo mesto. Takéto pozemky boli v minulosti mestu 

darované. 

 

Bežné výdavky 1 796 466 1 864 598 716 566 1 861 829 

 

15.1.1.1  Výdavky MsÚ na správu 

majetku 

365 900 418 886 298 055 417 386 

 

 dane a odvody 291 000 313 690 235 250 313 690 

 daň z nehnuteľností 5 000 5 000 4 981 5 000 

Daň z nehnuteľností v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. bola uhradená za pozemky vo 

vlastníctve mesta v iných katastrálnych územiach - Boleráz, Zavar. 

 daň z príjmu 286 000 308 690 230 269 308 690 

Mesto Trnava na základe daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za rok 2011 
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uhradilo doplatok na dani vo výške 151 850 eur. Zároveň mestu vznikla podľa § 42 zák. 

č. 595/2003 o dani z príjmov povinnosť platiť mesačné preddavky na daň podľa poslednej 

známej daňovej povinnosti (12 x 13 069,90 eura). 

 

  poistenie 19 100 28 505 21 303 36 600 

 poistenie budov ZŠ 7 000 11 000 9 029 15 050 

Poistenie objektov, v ktorých sa nachádzajú základné školy, CVČ a Domov dôchodcov. 

Poistenie týchto nehnuteľností voči ţivelným pohromám je nevyhnutné aj pri ţiadostiach 

o prostriedky z eurofondov. Zároveň je z tejto poloţky hradené aj poistenie zodpovednosti za 

škody týchto právnych subjektov. Navýšenie poloţky je zapríčinené úhradou 5 splátok 

poistného z dôvodu podpísania nových poistných zmlúv aţ začiatkom roka 2012. 

 poistenie majetku vo 

vlastníctve mesta a poistenie, 

zodpovednosti mesta Trnava 

12 100 17 505 12 274 21 550 

Prostriedky pouţité na úhradu poistenia podľa platnej zmluvy na poistenie nehnuteľného 

majetku, peňazí a hnuteľných vecí na základné riziká a za poistenie zodpovednosti za škodu 

spôsobenú Mestom Trnava. Navýšenie poloţky je z dôvodu, ţe nakoľko k podpísaniu nových 

poistných zmlúv došlo aţ začiatkom roka 2012, bude v roku 2012 uhradených namiesto 

štyroch štvrťročných splátok aţ päť (jedna za rok 2011). 

 

  náklady na inzerciu 6 000 6 000 1 881 4 000 

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

obchodnej verejnej súťaţe. V 1. polroku bola uhradená inzercia na odpredaj pozemkov 

v lokalite Dohnányho, Dolnopotočná - Paulínska, na odpredaj obecných bytov a nehnuteľností 

nachádzajúcich sa na ul. Štefánikova 4 a Trojičnom námestí 5. Rozpočet je navrhované 

aktualizovať na očakávanú výšku výdavkov do konca roka. 

 

 nájomné za prenajaté pozemky 12 000 12 000 7 749 12 000 

Mesto Trnava na základe nájomných zmlúv platí nájomné za pozemky pod skládkou Boleráz 

a za pozemky pod niektorými miestnymi komunikáciami a verejnými priestranstvami, ktoré 

nie sú majetkom mesta. Zároveň bola z tejto poloţky uhradená aj spätná úhrada nájomného za 

minulé obdobia. 

 

 znalecké posudky 8 000 8 000 2 079 5 000 

Znalecké posudky tvoria podklad pre vypracovanie kúpnych zmlúv, pre realizáciu zámen 

pozemkov, prípadne pre určenie hodnoty nehnuteľnosti ako zálohy pre čerpanie úveru. 

V 1. polroku boli uhradené výdavky na vyhotovenie znaleckých posudkov na uvoľnené byty,  

nehnuteľností nachádzajúcich sa na ul. Štefánikova č. 4, Radlinského 8 a na Trojičnom námestí 

č. 5. Zároveň bol uhradený znalecký posudok na ohodnotenie investície Mestského 

priemyselného a technologického parku Trnava pre účely záloţnej zmluvy. 

Ďalej boli vyhotovené znalecké posudky na určenie hodnoty pozemkov v lokalitách 

Dolnopotočná - Paulínska, Bratislavská - Strojárenská. 

   Rozpočet je navrhované aktualizovať na očakávanú výšku výdavkov do konca roka.  

 

 náklady na geodetické práce 15 000 11 595 2 503 7 000 

Výdavky na spracovanie geometrických plánov a vytyčovacích náčrtov pre majetkovoprávne 

usporiadanie pozemkov v rámci  tohto programu, pre úpravu katastrálnych hraníc, v súvislosti 

s programom Doprava a iných programov, pre oddelenie pozemkov pre prevod (kúpa, predaj, 

zámena) a odovzdanie pozemkov kupujúcim. V 1. polroku boli uhradené náklady na 

geodetické práce: oddelenie pozemkov na ul. Rekreačná, Bulharská a Paulínska, zameranie 

pozemku na ul. Kapitulská, zameranie pozemkov v lokalite Štrky, zameranie pozemkov pod 

kriţovatkou Bratislavská - Strojárenská a iné. Rozpočet je aktualizovaný na predpokladanú 
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výšku výdavkov do konca roka. 

 

 iné majetkové výdavky 300 300 25 300 

Finančné prostriedky sú určené na nepredvídané výdavky majetkového charakteru, ktoré sa 

môţu vyskytnúť v priebehu roka. V 1. polroku bolo uhradené poštovné a vodné stočné. 

 

 servisné práce pre oblasť 

investícií 

2 500 4 870 3 111 4 870 

Z týchto prostriedkov boli financované beţné výdavky súvisiace s oblasťou investícií mesta: 

vyjadrenia k projektovej dokumentácii, spotrebované energie (prečerpávacia stanica Modranka 

– súčasť stavby Kanalizácia Modranka), kolky k stavebnému a územnému konaniu, 

rozmnoţovacie a plánografické sluţby. 

 

 vrátenie príjmov z minulých 

rokov 

12 000 12 000 2 228 12 000 

V 1. polroku bola vrátená alikvotná časť zaplateného nájomného za prenájom pozemku pod 

garáţou za obdobie od 1.11.2011 do 31.12.2011 z dôvodu zmeny nájomcu. 

Z poloţky sú uhrádzané aj preplatky daní a poplatkov z predchádzajúcich rokov. 

 

 odvod nevyčerpaného transferu 

pre Invest Trnava s.r.o. na 

odkupovanie pozemkov 

0 21 926 21 926 21 926 

V súlade s § 37 d ods. 2 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov odviedlo mesto Trnava na účet Ministerstva 

hospodárstva SR zostatok nepouţitého transferu z roku 2006. Transfer nebol do 31.12.2011 

dočerpaný z dôvodu neukončených dohôd s vlastníkmi o odkúpenie pozemkov. Od 1.1.2012 

došlo k zmene spôsobu vrátenia nepouţitej dotácie ŠR a musí byť vykázaná vo výdavkovej 

časti rozpočtu. 

 

15.1.1.2  Výdavky pre  TT-

KOMFORT s.r.o. na správu 

majetku 

1 430 566 1 445 712 418 511 1 444 443 

 

 poplatky za správu majetku 536 438 553 584 152 944 553 964 

 

 správa obecných bytov 132 379 132 379 17 520 132 379 

 správa obecných bytov cudzím 

správcom 

4 220 4 220 2 144 4 600 

 správa nebytových priestorov 313 787 313 787 104 596 313 787 

 správa materských škôl a obj. 

Mozartova 10 

56 964 56 964 18 988 56 964 

 správa hydrofórových staníc 29 088 29 088 9 696 29 088 

 navýšenie odmeny za výkon 

správy za rok 2011 

0 17 146 0 17 146 

Poplatky za správu majetku uhrádzané spoločnosti TT-KOMFORT s.r.o. na základe zmluvy 

o výkone správy v platnom znení. 

 

  poplatok za zabezpečenie 

odpredaja bytov 

3 000 3 000 630 2 000 

Odmena podľa mandátnej zmluvy za odpredaj bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve 

mesta. 
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 príspevky do fondu opráv a 

údržby 

126 900 126 900 71 528 144 250 

Transfer poukázaný správcovi majetku na úhradu príspevkov do fondu opráv a údrţby za byty 

a nebytové priestory vo vlastníctve mesta. K navýšeniu rozpočtu dochádza z dôvodu zvýšenia 

príspevkov v jednotlivých domoch v nadväznosti na zatepľovanie domov, rekonštrukcie striech 

a pod. 

 

 energie 231 970 231 970 6 558 229 780 

 

 energie za neobsadené 

priestory 

125 000 125 000 0 125 000 

 energie za neplatičov 90 000 90 000 0 90 000 

 energie za hydrofórové 

stanice 

8 360 8 360 3 348 8 360 

 energie za ochranné stavby 

CO 

8 610 8 610 3 210 6 420 

Transfer poukázaný správcovi majetku v súlade so zmluvou o výkone správy na úhradu 

preukázaných nákladov na energie v neobsadených priestoroch vo vlastníctve mesta, na úhradu 

nákladov za energie za neplatičov a úhradu preddavkov za energie v hydrofórových staniciach 

a za ochranné stavby CO. 

 

 opravy a údržba majetku 500 000 500 000 176 600 484 691 

 

 byty 107 200 107 200 55 765 107 200 

 požiarna ochrana v 

neodpredaných bytoch 

30 670 30 670 932 23 000 

 nebytové priestory 256 750 256 750 67 264 256 750 

 požiarna ochrana v 

nebytových priestoroch 

27 380 27 380 9 156 22 346 

 hydrofórové stanice 56 500 56 500 39 899 56 500 

 ochranné stavby civilnej 

ochrany 

21 500 21 500 3 584 18 895 

Výdavky na opravu a údrţbu majetku vo vlastníctve mesta spravovaného obchodnou 

spoločnosťou. Zároveň sú tu zahrnuté aj výdavky na nepredvídané opravy a havárie, príp. 

opravy a údrţbu majetku podľa osobitných poţiadaviek vlastníka. Rozpočet je aktualizovaný 

na očakávanú potrebu výdavkov do konca roka. 

 

 deratizácia priestorov 11 000 9 000 1 810 9 000 

Finančný transfer poukázaný správcovi majetku za preukázané výdavky na jarnú a mimoriadnu 

deratizáciu priestorov podľa potreby. 

 

 ostatné náklady súvisiace so 

správou majetku 

1 000 1 000 0 500 

Výdavky na refundáciu nákladov správcovi mestského majetku, ktoré vzniknú v priebehu roka, 

napr. odborné posudky potrebné pre vyradenie hnuteľného majetku, drobné opravy hnuteľného 

majetku, koncesionárske poplatky... Rozpočet je navrhované aktualizovať na očakávanú výšku 

výdavkov do konca roka 

 

 náklady na domovnícke práce 20 258 20 258 8 441 20 258 

Refundácia nákladov na výkon práce domovníka v nájomných bytových domoch na ul. J. G. 

Tajovského, Coburgova 60 A, B, C a na Malţenickej ceste 1 na základe rozhodnutia bytovej 

komisie MZ. 
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Kapitálové výdavky 116 100 149 760 0 92 400 

 

15.1.2.1  Majetkovoprávne 

usporiadanie a odkupovanie majetku 

30 000   30 000 0 30 000 

 

Výdavky na majetkovoprávne usporiadanie a odkupovanie majetku boli navrhnuté podľa 

platných uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava  o kúpe nehnuteľností do majetku 

mesta a na základe rozpracovaného majetkoprávneho usporiadavania pozemkov pre plánované 

investičné akcie. V 1. polroku neprišlo k uzatvoreniu konkrétnych zmlúv na odkúpenie 

majetku. 

 

15.1.2.2  Investičné práce 

realizované cez TT-KOMFORT 

s.r.o. 

86 100 119 760 0 62 400 

 

 hydrofórové stanice 3 000 3 000 0 3 000 

 

Saturn – likvidácia pôvodnej 

technológie 

3 000 3 000 0 3 000 

 

 nebytové priestory 83 100 116 760 0 59 400 

 

Hlavná 5 – rekonštrukcia kotolne                   9 600 9 600 0 1 000 

Zníţenie rozpočtu je navrhované z dôvodu, ţe v roku 2012 bude spracovaná len projektová 

dokumentácia, realizácia prebehne v roku 2013. 

Hollého 8 – rekonštrukcia vnútorných         15 000 

 rozvodov     

15 000 0 15 000 

Hollého 8 - statický posudok strechy a trhlín 

obvodových múrov                                                 0 

0 0 1 900 

Priemyselná 5- čiastočná rekonštrukcia a 

statické zabezpečenie objektu                       50 000 

 

83 660 

 

0 

 

40 000 

Dedinská 27 - statický posudok                      1 500  1 500 0 1 500 

Športová 8 – rekonštrukcia vykurovania        7 000 7 000 0 0 

 

Kapitálové výdavky - správca majetku navrhuje zvýšiť výdavky o statický posudok strechy 

a obvodových múrov objektu na ulici Hollého 8. Plánovanú rekonštrukciu vykurovania objektu 

Športová 8 navrhuje vypustiť a zároveň navrhuje čiastočne zníţiť náklady na rekonštrukciu 

objektov v areáli Priemyselná 5. 

 

 

15.2   Podprogram  PRÁVNY 

SERVIS 

124 000 266 907 26 688 271 907 

 

Cieľ podprogramu: 

Kvalitné a na profesionálnej úrovni poskytované právne poradenstvo 

 

1. Merateľný ukazovateľ Počet zrušených rozhodnutí odvolacím orgánom v správnom 

a daňovom konaní 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota - - 24 24 24 24 

Skutočná hodnota - - 2 20 11 3 
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Monitorovacia správa: 

Merateľný ukazovateľ sa začal zisťovať za obdobie od 1.1.2007 do 30.6.2008, keď v tomto  sledovanom 

období bolo odvolacím orgánom zrušených 22 rozhodnutí Mesta Trnava v správnom  a daňovom konaní. 

V roku 2009 boli zrušené odvolacím orgánom 2 rozhodnutia Mesta Trnava, v roku 2010 bolo zrušených 

20 rozhodnutí, v roku 2011 bolo zrušených 11 rozhodnutí Mesta Trnava a v 1. polroku roku 2012 boli 

odvolacím orgánom zrušené 3 rozhodnutia mesta Trnava v správnom a daňovom konaní. 

 

Bežné výdavky 124 000 266 907 26 688 271 907 

 

 súdne a notárske poplatky 14 000 14 000 2 418 14 000 

Výdavky pouţité na úhradu správnych poplatkov Správe katastra Trnava za vyhotovenie listov 

vlastníctva, kópií z katastrálnych máp potrebných k majetkovoprávnemu usporiadaniu 

nehnuteľností (napr. pozemky pri OD Jednota, garáţ na ul. Kollárova 32, okruţná kriţovatka 

Bratislavská - Strojárenská, Mestský priemyselný a technologický park), za podanie návrhov 

na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností zmlúv uzatváraných mestom Trnava 

v zmysle uznesení mestského zastupiteľstva (kúpna zmluva na predaj nehnuteľností 

Štefánikova 4 a Trojičné nám. 5 Ing. Miroslavovi Trnkovi). Z poloţky sa ďalej uhrádzali súdne 

poplatky za podané návrhy na vydanie platobných rozkazov v právnych veciach proti 

odporcom Ľ. Sedlák o zapl. 449,81 eura s prísl. a zmluvnej pokuty, P. Grbavčič o zapl. 536,40 

eura s prísl., E. Blaţeková o zapl. 286,08 eura s prísl, T. Magula - TT-MAGI o zapl. 979,20 

eura s prísl., T. Lenivý o zapl. 400 eura s prísl., I. Frigová o zapl. 288,05 eura s prísl. a 

zmluvnej pokuty, K. Škrovan o vypratanie nehnuteľnosti. Ďalej boli hradené trovy konania 

v správnom konaní A. Dautiová o preskúmanie rozhodnutia Odboru dopravy a komunálnych 

sluţieb. 

 

 právne služby 110 000 252 907 24 270 257 907 

 právne sluţby MsÚ 70 000 70 000 7 712 70 000 

Finančné prostriedky pouţité na zaplatenie faktúr externým právnikom za poskytnuté právne 

sluţby, ktorí mesto Trnava zastupujú v špecifických súdnych sporoch (Prosman a partneri, 

Advokátska kancelária s.r.o. Trnava – Revitalizácia lokality Rybníky a konkurzné konanie – 

SKP úpadcu TAZ š.p. – Mgr. Ing. Pavol Korytár, Advokátska kancelária Vranovič/Halada 

s.r.o. Trnava - R. Zelník o zapl. 44 444,86 eura s prísl., M. Zelník – ţaloba o neúčinnosť 

právneho úkonu spolu s návrhom na prerušenie konania, Advokátska kancelária LANSKY, 

GANZGER & PARTNER Rechtsanwälte s.r.o. Bratislava – projekt CITY ARÉNA, 

Advokátska kancelária JUDr. Sopko & JUDr.Floriš & JUDr. Spál, Trnava – B. Baničová, 

o zapl. 330,51 eura s prísl., I. Steinhauserová, E. Končeková, o vydanie bezdôvodného 

obohatenia, R. Šipkovský, o náhradu škody, A.DOM s.r.o. Trnava, o návrh o zapl. 44 029,97 

eura s prísl., TAVOS, a.s. Piešťany, o zapl. 24 952,56 eura s prísl. MUNDIEROVÁ & 

PARTNERS, s.r.o. Bratislava – L. Oravcová – ELTO, o zapl. 868 149,77 eura s prísl., 

nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemkom v k.ú. Modranka – Juţná komunikácia). 

 právne služby vykonávané TT-

KOMFORT s.r.o. 

40 000 40 000 16 558 45 000 

Úhrada preukázaných nákladov v zmysle zmluvy o výkone správy majetku za právne sluţby, 

exekučné sluţby vymáhané spoločnosťou TT-KOMFORT s.r.o. v prospech Mesta Trnava. 

Rozpočet je v aktualizácii navrhované zvýšiť o 5 000 eur z dôvodu narastajúceho počtu 

neplatičov a tým aj vyšších výdavkov spojených s vymáhaním pohľadávok mesta 

spravovaných spoločnosťou TT-KOMFORT s.r.o. 

 

 úroky z omeškania F. Pokusa 

- BLESK 

0 142 907 0 142 907 

Na základe rozsudku Krajského súdu v Trnave zo dňa 29.6.201 č.k. 21Cob/156/2010-391, 

rozsudku Krajského súdu v Trnave zo dňa 19.7.2012 č.k. 21Cob/98/2012-443 a rozsudku 
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Okresného súdu Trnava č.k. 12Cb/8/199-361 úhrada úrokov z omeškania vo výške 142 906,17 

eura (úroky 144 811,20 eura - prikázanie pohľadávky z výkonu exekúcie 1 905,03 eura) v 

súvislosti s nezaplatením ceny diela v lehote splatnosti, t. j. do 31.10.1998 Správou mestského 

majetku Trnava, príspevkovou organizáciou mesta Trnavy za výkon prác spočívajúcich v 

chemickom čistení výhrevných vloţiek z nádob a výroba a oprava výhrevných vloţiek (zmluva 

o dielo zo dňa 17.6.1994 uzatvorená medzi Správou mestského majetku Trnava a František 

Pokusa - BLESK). Mestu Trnava bolo oznámené postúpenie pohľadávok Františkom Pokusom 

- BLESK na postupníka Ing. Máriu Kolejákovú. Mesto Trnava dňa 24.8.2012 podalo na 

Okresný súd Námestovo návrh na prijatie peňazí do súdnej úschovy v prospech príjemcu 

František Pokusa - BLESK. 

Záväzok z neukončeného súdneho sporu bol prevedený na Mesto Trnava Dielčím 

delimitačným protokolom č.1 zo dňa 31.12.2006 a následne Mestom Trnava odovzdaný do 

správy obchodnej spoločnosti SMM Trnava s.r.o. Protokolom č. 1 o odovzdaní a prevzatí 

pohľadávok a záväzkov zo súdnych a exekučných konaní do správy, podpísaným dňa 1.1.2007. 

Mesto Trnava voči Františkovi Pokusovi - BLESK eviduje pohľadávky z titulu dlţného 

nájomného za prenájom nebytových priestorov na Zelenečskej ul. 24 v Trnave (nájomná 

zmluva z 1.5.1994) vo výške 39 088,50 eura a súvisiace úroky z omeškania vo výške 

55 714,98 eura. Po započítaní s pohľadávkami Mesta Trnava voči Františkovi Pokusovi - 

BLESK (94 803,48 eura) zostatok úrokov z omeškania k úhrade predstavuje čiastku 48 102,69 

eura. 

 

 

16     Program  ĽUDSKÉ 

ZDROJE 

3 448 056 3 458 432 1 581 001 3 500 532 

 

Zámer programu: 
Dlhodobý rozvoj ľudských zdrojov orientovaný na zvyšovanie efektivity procesného riadenia 

s konečným cieľom zvýšiť úroveň kvality poskytovaných služieb 

 

Ciele programu: 

1. Vytvárať predpoklady pre systémové väzby medzi motiváciou, výkonnosťou, hodnotením 

a kompetenčným profilom zamestnanca 

2. Vzdelávať zamestnancov v oblasti profesijného zamerania, v oblasti mäkkých zručností, IT 

zručností a pod. 

3.   Pokračovať v tvorbe nástrojov riadenia a  samohodnotenia 

 

1. Merateľný ukazovateľ Počet kompetenčných profilov zamestnancov 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota   10 10 10 10 

Skutočná hodnota   10 10 10 40 
Monitorovacia správa: 

Spracované boli kompetenčné profily v rámci celého mestského úradu. Personálny referát tieto podklady 

vyuţíva najmä pri posudzovaní procesov (viď 3. merateľný ukazovateľ). Z uvedeného dôvodu 

navrhujeme v budúcom roku ukazovateľ o spracovaných kompetenčných profiloch vypustiť. 

 

2. Merateľný ukazovateľ Percento zamestnancov zvyšujúcich si vzdelanie a kvalifikáciu 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota   10 % 10 % 9 % 7 % 

Skutočná hodnota   10 % 10 % 8 % 7 % 
Monitorovacia správa: 

V roku 2012 ukončili VŠ štúdium druhého stupňa dvaja zamestnanci a VŠ štúdium prvého stupňa jeden 

zamestnanec. Vo VŠ štúdiu druhého stupňa pokračuje 8 zamestnancov. Na seminároch a školeniach sa 
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zúčastnilo 37 zamestnancov. Plánovaný ukazovateľ bol naplnený. 

 

3. Merateľný ukazovateľ Počet preskúmaných procesov 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota   5 5 5 5 

Skutočná hodnota   5 5 6 4 
Monitorovacia správa: 

Na základe zvýšenia kvalifikácie niektorých zamestnancov boli v súlade s Katalógom pracovných 

činností pri výkone práce vo verejnom záujme preskúmané procesy v rámci odboru stavebného 

a ţivotného prostredia na referáte informácií a evidencie a na odbore investičnej výstavby, referáte 

zákazkovej prípravy stavieb. Okrem toho boli preskúmané procesy vo verejnom obstarávaní v rámci 

odboru dopravy a komunálnych sluţieb a v oblasti komunikácie v rámci Kancelárie primátora. 

 

Bežné výdavky 3 448 056 3 458 432 1 581 001 3 500 532 

 

1.  Štatutárni zástupcovia mesta, 

poslanci, útvar hlavného kontrolóra 

447 550 463 191 227 390 505 291 

 

 mzdy štatutárnych zástupcov 

mesta 

127 524 127 524 58 873 127 524 

Čerpanie miezd bolo v súlade so zákonom 253/1994 Z. z. a Odmeňovacím poriadkom 

funkcionárov mesta. 

 

 mzdy útvaru hlavného 

kontrolóra 

84 918 84 918 42 280 84 918 

Čerpanie miezd hlavného kontrolóra je v súlade so zákonom o obecnom zriadení 

a Odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta. Mzdy zamestnancov útvaru hlavného 

kontrolóra sú čerpané v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme. 

 

 poistné z miezd štatutárnych 

zástupcov mesta a útvaru 

hlavného kontrolóra  

64 613 68 015  31 577 68 015 

Odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne. Rozpočet bol v priebehu roka 

zvýšený rozpočtovým opatrením o odvody z vyplateného vyrovnávacieho príspevku po 

skončení výkonu funkcie viceprimátora. 

 

 odmeny a náhrady miezd 

poslancov, odmeny VMČ 

114 334 114 334 64 942 144 634 

Odmeny poslancom MZ, predsedom, členom výborov miestnych častí a komisiám MZ za 

činnosť spojenú s ich poslaneckými funkciami. 

Úprava rozpočtu je navrhovaná z dôvodu zmeny spôsobu vyplácania odmien poslancov 

z mesačného na 3-mesačný cyklus. V januári boli vyplatené odmeny za 3 mesiace - október, 

november, december 2011, ale v rozpočte  na rok 2012 boli zahrnuté len odmeny za december 

2011. 

 

 poistné z odmien poslancov 29 362 29 362 20 437 41 162 

Odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne. Navrhované navýšenie rozpočtu 

nadväzuje na predchádzajúcu úpravu odmien a náhrad miezd poslancov. 

 

 fond odmien - primátor 5 129 5 129 0 5 129 

Predpoklad čerpania je v 2. polroku. 
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 fond odmien - kontrolór 1 026 1 026 0 1 026 

Predpoklad čerpania je v 2. polroku. 

 

 Cestovné 1 000 1 000 0 1 000 

Cestovné náhrady počas pracovných ciest štatutárnych zástupcov mesta a útvaru hlavného 

kontrolóra. Čerpanie výdavkov bude v 2. polroku. 

 

 občerstvenie MZ, MR 5 000 5 000 1 896 5 000 

Výdavky na zabezpečenie občerstvenia počas rokovaní mestského zastupiteľstva a mestskej 

rady. 

 

 Školenia 2 000 2 000 1 104 2 000 

Finančné prostriedky pouţité na zvyšovanie odbornosti štatutárnych zástupcov mesta a útvaru 

hlavného kontrolóra. 

 

 sociálny fond 3 294 3 294 1 408 3 294 

Sociálny fond  je tvorený v zmysle zákona o sociálnom fonde č. 152/1994 Z. z. a uzatvorenej 

kolektívnej zmluvy. 

 

 doplnkové dôchodkové poistenie 5 200 5 200 2 368 5 200 

Výdavok je čerpaný v zmysle zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení 

a uzatvorenej kolektívnej zmluvy. 

 

 Stravné 4 000 4 000 2 356 4 000 

Stravné je čerpané v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou. 

 

 náhrada za nemoc 150 150 149 150 

V 1. polroku bola vyplatená v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou náhrada 

149 eur. 

 

 odstupné 0 12 239 0 12 239 

Výdavok na vyrovnávací príspevok a nároky pri skončení výkonu funkcie viceprimátora v 

súlade s odmeňovacím poriadkom funkcionárov mesta Trnavy. Finančné prostriedky boli 

vyplatené v 2. polroku. 

 

2.  Zamestnanci úradu 3 000 506 2 995 241 1 353 611 2 995 241 

 

 mzdy zamestnancov MsÚ 2 026 793 2 023 340 910 498 2 023 340 

Mzdové náklady zamestnancov MsÚ sú čerpané v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o 

odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

 

 fond odmien prednostu 3 651 3 651 900 3 651 

Odmeny vyplatené za mimoriadne plnenie pracovných úloh, za práce nad rámec beţnej 

pracovnej činnosti zamestnancov mesta. 

 

 odmeny pri dosiahnutí 

životného jubilea 

5 000 5 000 2 612 5 000 

Odmeny boli vyplatené v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. a kolektívnou zmluvou. 

 

 odmeny 25 rokov od 1. vstupu 

do zamestnania 

2 400 2 400 200 2 400 
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Odmeny boli vyplatené v súlade s kolektívnou zmluvou. 

 

 poistné 729 609 728 393 348 204 728 393 

Odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne. 

 

 doplnkové dôchodkové poistenie 50 000 50 000 22 377 50 000 

Čerpanie v zmysle zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení v znení 

neskorších predpisov a zásad schválených v kolektívnej zmluve. 

 

 odchodné 16 000 16 000 0 16 000 

Rozpočet bude čerpaný v 2. polroku. 

 

 sociálny fond 33 053 32 742 12 710 32 742 

Sociálny fond je čerpaný v zmysle zákona o sociálnom fonde č. 152/1994 Z. z. a uzatvorenej 

kolektívnej zmluvy. 

 

 starostlivosť o zamestnancov 7 000 7 000 0 7 000 

Výdavky sú očakávané v 2. polroku. 

 

 stravné 100 000 99 715 46 905 104 715 

Čerpané v súlade so zákonom o sociálnom fonde č. 152/1994 Z. z. a kolektívnou zmluvou. 

Zvýšenie rozpočtu je navrhované z dôvodu zmeny zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných 

náhradách. 

 

 školenia 12 000 12 000 2 757 12 000 

Čerpanie na školenia, odborné kurzy a semináre, za účelom zvyšovania odbornosti 

zamestnancov mesta, zvýšené čerpanie je očakávané v 2. polroku. 

 

 cestovné 2 000 2 000 329 2 000 

Čerpanie na pracovné cesty zamestnancov mesta. 

 

 náhrada za nemoc 8 000 8 000 6 119 8 000 

Vyplatená v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou. 

 

 pracovná zdravotná služba 5 000 5 000 0 0 

Finančné prostriedky je navrhované z rozpočtu vyradiť z dôvodu legislatívnych zmien, ktoré 

neukladajú mestu povinnosť zabezpečiť PZS pre zamestnancov. 

 

17  Program   SPRÁVA ÚRADU 

A PREVÁDZKA BUDOV 

417 000 413 020 146 030 413 020 

 

Zámer programu: 

Kvalitné pracovné prostredie a vhodné podmienky pre výkon kompetencií a poskytovanie 

služieb občanom 

 

17.1   Podprogram SPRÁVA 

ÚRADU 

417 000 413 020 146 030 413 020 

 

Ciele podprogramu: 

1. Dosiahnuť efektívnu prevádzku budov na základe primeranosti všetkých druhov nákladov 

2.   Zabezpečovať hospodárnu a kvalitnú správu mestského úradu 
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1. Merateľný ukazovateľ Náklady na energie na m² v eurách 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota - - 15 15 20 18 

Skutočná hodnota 6 9 16 15 16 8 
Monitorovacia správa: 

Vývoj nákladov je podľa plánu, spotreba elektrickej energie, plynu a vody je pravidelne sledovaná 

a vyhodnocovaná z dôvodu predchádzania zbytočným únikom a zvýšenej spotrebe. 
 

2. Merateľný ukazovateľ Náklady na spotrebu kancelárskeho materiálu na jedného 

zamestnanca v eurách 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota - - 141 130 110 100 

Skutočná hodnota 188 171 128 124 108 59 
Monitorovacia správa: 

Výdaj kancelárskeho materiálu zamestnancom schvaľujú vedúci odborov a kontroluje Odbor 

organizačný a vnútornej správy. Vývoj nákladov je na úrovni minulého roka, predpokladáme dodrţanie 

stanoveného ukazovateľa. 
 

3. Merateľný ukazovateľ Spotreba PHM v litroch za rok 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota - - - 11 500 11 500 10 000 

Skutočná hodnota 11 778 11 634 8768 9 222 9 123 3 738 
Monitorovacia správa: 

Bola dosiahnutá výrazná úspora, vyplývajúca z efektívneho prideľovania sluţobných motorových 

vozidiel. 

 

17.1.1  Bežné výdavky 407 000 403 020 138 920 403 020 

 

17.1.1.1  Údrţba a opravy 66 000 61 900 11 362 61 900 

 

 opravy nábytku, strojov a 

zariadení 

850 850 245 850 

Finančné prostriedky v 1. polroku boli pouţité na opravy poškodeného nábytku, zabezpečenie 

funkčnosti jednotlivých prístrojov a zariadení v kanceláriách mestského úradu. 

 
 údržba vývesných tabúľ výborov 

miestnych častí 

150 150 68 150 

Finančné prostriedky boli pouţité na renováciu 2 kusov vývesných tabúľ v meste. 

 
 rekonštrukcia sobášnej 

miestnosti 

30 000 25 900 992 25 900 

Výdavky v 1. polroku boli na projektové práce a sondy v sobášnej miestnosti. Dokončenie prác 

je očakávané v 2. polroku. 

 
 údržba a opravy budov 35 000 35 000 10 057 35 000 

Beţná a havarijná údrţba budov na Hlavnej 1 a 5, Trhovej 3 a chate Jahodník. 

 

17.1.1.2  Energie 220 000 219 000 92 731 219 000 

 

Úhrada energií na základe zmlúv a splátkových kalendárov v budovách na Hlavnej 1 a 5, 
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Trhovej 3, chate na Jahodníku, registratúrnom stredisku na Starohájskej ulici a skladov na 

Priemyselnej ulici. 

 

17.1.1.3  Materiál a dodávky 37 000 44 100 11 858 44 100 

 

 kancelársky materiál 25 000 24 000 6 998 24 000 

Nákup kancelárskeho a drobného spotrebného materiálu, potrebného pre výkon práce 

zamestnancov mesta. 

 

 kancelársky nábytok 400 6 500 1 079 6 500 

Doplnenie nábytku do kancelárií na Radnici a zariadenia do komunitného centra na 

Coburgovej ulici. 

 

 zariadenie a prístroje 4 000 4 000 170 4 000 

Nákup drobného technického materiálu pre zamestnancov, napr. monočlánky, kalkulačky 

a pod. 

 

 odborná literatúra 1 000 3 000 1 294 3 000 

Denná tlač, odborné časopisy a knihy pre zamestnancov za účelom získavania aktuálnych 

odborných informácií. 

 

 ochranné pracovné odevy 900 900 14 900 

Nákup ochranných pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok pre údrţbárov 

a upratovačky je plánovaný v 2. polroku. 

 

 čistiace prostriedky 5 700 5 700 2 303 5 700 

Výdavky na zabezpečenie čistoty v budovách, ktoré vyuţíva mestský úrad. 

 

17.1.1.4 Sluţby 43 500 41 500 14 238 41 500 

 

 tlačivá a tlačiarenské služby 7 500 5 500 2 673 5 500 

Nákup, zhotovenie a úprava tlačív pre bezproblémový chod mestského úradu a zjednodušenie 

práce s klientmi. Ďalšie sluţby, ako je čistenie kobercov, obrusov a deratizácia pivničných 

priestorov. 

 

 servis kopírovacích strojov 24 100 24 100 8 808 24 100 

Výdavky na údrţbu a prevádzku 12 kopírovacích strojov v budovách MsÚ na základe 

uzatvorených zmlúv. 

 

 audit a ekonomické poradenstvo 8 400 8 400 0 8 400 

Úhrada za audit hospodárenia mesta za rok 2011vyplývajúci zo zákona o obecnom zriadení, 

audit konsolidovanej závierky za rok 2011 a súvisiaceho ekonomického poradenstva bude 

realizovaná v 2. polroku. 

 

 distribúcia materiálov pre MR a 

MZ 

500 500 200 500 
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 nárazové pomocné práce 3 000 3 000 2 557 3 000 

Výdavky na urýchlenú a bezproblémovú distribúciu materiálov pre poslancov na zasadnutia 

MZ a MR a na externe vykonávané práce, ktoré sú krátkodobé a nedajú sa zabezpečiť pri 

pracovnom vyťaţení jednotlivých zamestnancov. 

 

17.1.1.5  Vozový park 39 000 35 000 8 147 35 000 

 

 pohonné hmoty, mazivá a oleje 13 600 13 600 5 530 13 600 

Nákup pohonných hmôt a ďalších komodít pre jedenásť sluţobných motorových vozidiel 

mestského úradu. 

 

 servis a údržba 8 000 8 000 2 130 8 000 

Výdavky na údrţbu a prevádzkovanie sluţobných motorových vozidiel mestského úradu. 

 

 pneumatiky 900 900 0 900 

Výdavky na výmenu ojazdených pneumatík sú očakávané v 2. polroku. 

 
 karty, známky, poplatky 500 500 450 500 

Finančné prostriedky pouţité na diaľničné známky, parkovacie karty a rôzne poplatky 

súvisiace s prevádzkou sluţobných motorových vozidiel mestského úradu. 

 
 zákonné a havarijné poistenie 16 000 12 000 37 12 000 

Zákonné a havarijné poistenie 11-tich sluţobných motorových vozidiel MsÚ na základe 

zmluvy bude zaplatené v 2. polroku. 

 

17.1.1.6 Správne poplatky a inzeráty 1 500 1 500 564 1 500 

 

Výdavky na poplatky súvisiace s vybavovaním agendy, týkajúcej sa vnútornej správy 

mestského úradu a na inzertnú činnosť, spojenú s výberovým konaním pri prijímaní nových 

zamestnancov mesta. 

 

17.1.1.7 Aktivačná činnosť § 52a, 

zák. 5/2004 

0 20 20 20 

Výdavky na poistenie zamestnancov v rámci aktivačnej činnosti. 

 

Kapitálové výdavky 10 000 10 000 7 110 10 000 

 

 osobné motorové vozidlá 10 000 10 000 7 110 10 000 

V rámci obnovy vozového parku bolo zakúpené motorové vozidlo ako výmena za  

opotrebované vozidlo. Ostávajúce finančné prostriedky v sume 2 890 eur sú ponechané ako 

rezerva, v prípade úspory v iných poloţkách programu bude pouţité rozpočtové opatrenie a 

zakúpené ešte jedno vozidlo. 

 

 

18  Program   MESTSKÝ 

      GRANTOVÝ PROGRAM 

43 150 50 909 2 000 50 909 
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Zámer programu: 

Podpora subjektov pri rozvíjaní aktivít vo všetkých oblastiach spoločenského života na území 

mesta Trnava 

 

Cieľ programu: 

Poskytovať finančnú podporu subjektom na projekty, ktoré zlepšujú kvalitu života v meste 

 

1. Merateľný ukazovateľ Počet podporených subjektov 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota 0 0 40 20 20 25 

Skutočná hodnota 33 46 14 31 31 1 
Monitorovacia správa: 

Mesto Trnava k 30.6.2012 podporilo prostredníctvom dotácie z programu číslo 18 jeden tanečný subjekt 

– Interklub Bratislava. Plánovaná hodnota podporených subjektov na tento rok bude dosiahnutá koncom 

kalendárneho roka. 

 

2. Merateľný ukazovateľ Počet podporených projektov 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota 0 0 46 15 15 25 

Skutočná hodnota 36 50 14 35 31 1 
Monitorovacia správa: 

Mesto Trnava k termínu 30.6.2012 poskytlo dotáciu na jeden projekt „Organizácia majstrovstiev SR 

v štandardných tancoch“. Plánovaná hodnota podporených projektov na tento rok bude dosiahnutá 

koncom kalendárneho roka. 

 

18.1   Bežné výdavky  43 150 50 909 2 000 50 909 

 

 dotácie a dary 43 150 50 909 2 000 50 909 

V prvom polroku bola poskytnutá dotácia jednému subjektu v celkovej sume 2 000 eur. 

Schválené dotácie pre ďalšie subjekty sú poukazované v 2. polroku. 

 
19  Program                                                                                                    

MESTSKÁ   POLÍCIA  

1 246 000 1 256 600 575 691 1 257 190 

 

Zámer programu: 

Bezpečné mesto pre občanov a návštevníkov 

 

Ciele podprogramu: 

1. Podieľať sa na udržiavaní mestského poriadku 

2. Zabezpečovať dohľad nad dodržiavaním VZN 

3. Zvyšovať preventívne pôsobenie vo vybraných cieľových skupinách 

 

1. Merateľný ukazovateľ Počet kamier v systéme monitorujúcom verejné priestranstvo 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota 15 17 19 19 19 20 

Skutočná hodnota 15 17 18 19 20 22 
Monitorovacia správa: 

Bezpečnostné policajné kamery monitorujú 24 hodín verejné priestranstvá v meste Trnava, ktoré sú 

riadne označené s upozornením pre občanov „Priestor monitorovaný políciou“. Ovládanie pohybu 

kamier je zabezpečené špecializovaným monitorovacím  pracoviskom, tzv. chránenou dielňou. Kamery 

sú ovládané manuálnym i automatickým ovládaním. Systém zaznamenáva, nahráva a archivuje údaje pre 
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potreby Mestskej polície a Policajného zboru SR k vyhodnocovaniu bezpečnostnej situácie v meste 

Trnava. 
 

2. Merateľný ukazovateľ Podiel kamier v monitorujúcom systéme v centre mesta 

a v ostatných mestských častiach 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota 12/3 14/3 16/3 16/3 16/3 15/5 

Skutočná hodnota 12/3 14/3 15/3 15/3 16/4 17/5 
Monitorovacia správa: 

Počty kamier podľa bezpečnostných projektov a stavu verejného poriadku, podľa nápadu trestnej 

činnosti a priestupkovosti a ich osadenie do lokalít mesta Trnava je závislé od rozpočtu mesta Trnava, 

resp. schválenia finančnej dotácie na bezpečnostný projekt z Rady vlády pre prevenciu kriminality. 

Tento rok boli osadené 2 nové bezpečnostné kamery, z čoho jedna kamera bola financovaná z dotácie zo 

štátneho rozpočtu SR a druhá kamera z rozpočtu mesta Trnava. 
 

3. Merateľný ukazovateľ Počet preventívnych podujatí pre školy a občanov 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota - - 90 90 90 90 

Skutočná hodnota 79 82 96 85 92 43 
Monitorovacia správa: 

Preventívne projekty sú rozdelené do 2 skupín: 

1. trvalé projekty – prezentované dlhodobou formou pravidelnej prednáškovej činnosti so zameraním 

na určitú skupinu respondentov (mládeţ v školskom veku a seniorov) 

2. krátkodobé projekty – reakcie na protispoločenskú aktivitu a potrebu riešenia osvety 
 

4. Merateľný ukazovateľ Počet evidovaných udalostí 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota - - 16 000 16 000 16 000 16 000 

Skutočná hodnota 15 163 14 603 14 322 13 068 22 099 11 678 
Monitorovacia správa: 

Merateľný ukazovateľ vyjadruje stav verejného poriadku v meste Trnava. Tento ukazovateľ nie je 

objektívny vzhľadom k latentnej protispoločenskej činnosti. 

 

19.1    Bežné výdavky 1 228 591 1 234 191 565 335 1 234 781 

 

 mzdy 702 563 702 563 333 654 702 563 

Mzdy zamestnancov Mestskej polície boli v 1. polroku 2012 čerpané v súlade s odmeňovacím 

poriadkom mesta a zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme. 

 

 odmeny pri životných jubileách 2 490 2 490 910 2 490 

V 1. polroku bola odmena vyplatená jednému zamestnancovi pri príleţitosti 50. výročia 

narodenia. 

 

 poistné 246 746 246 746 120 382 246 746 

Poistné do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne. 

 

 náhrady za nemoc 5 320 5 320 3 779 5 320 

 

 doplnkové dôchodkové poistenie 12 000 12 000 6 417 12 000 
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 sociálny fond 10 538 10 538 4 658 10 538 

Sociálny fond bol vytvorený v zmysle zákona a platnej kolektívnej zmluvy z objemu 

vyplatených hrubých miezd. 

 

 náborový príspevok 0 0 0 664 

V súvislosti s dvomi uvoľnenými pracovnými miestami príslušníkov MsP, boli prijatí dvaja 

noví zamestnanci, ktorým po 3-mesačnej skúšobnej dobe bude vyplatený náborový príspevok 

po 332 eur v súlade s Kolektívnou zmluvou na rok 2012. 

 

 chránené dielne 36 414 36 414 15 094 35 750 

 mzdy 24 600 24 600 9 914 23 936 

 poistné 7 370 7 370 3 250 7 370 

 sociálny fond 369 369 139 369 

 stravné 2 725 2 725 1 068 2 725 

 náhrady za nemoc 1 000 1 000 380 1 000 

 odmena pri životnom jubileu 350 350 343 350 

 

 ostatné zabezpečenie 212 520 216 520 80 141 217 110 

 

 výstrojný materiál 25 000 25 000 4 998 25 000 

Prostriedky boli čerpané na nákup pracovného ošatenia podľa schválenej smernice 

Organizačno-pracovného poriadku Mestskej polície, na ktorú majú jej príslušníci riadny nárok. 

 

 výzbrojný materiál 2 600 2 600 187 2 600 

Náklady na zbrane, náboje, slzotvorné prostriedky, obušky, terče, púzdra na zbrane, kaser, 

halogénové svietidlá. Čerpanie je plánované v 2. polroku. 

 

 technické zabezpečenie 79 270 79 270 29 828 79 860 

- interiérové vybavenie 2 300 2 300 329 2 300 

- telekomunikačná technika 400 400 0 400 

- prevádzkové stroje a vybavenie 

kancelárií 

1 000 1 000 100 1 000 

- špeciálne stroje, prístroje, 

technika (vysielačky ,nabíjačky, 

fotoaparáty) 

3 000 3 000 2 242 3 000 

- všeobecný materiál (kancelársky 

materiál, tonery, čistiace 

prostriedky, tlačivá, lieky,...) 

7 000 7 000 3 323 7 000 

- reprezentačné výdavky 1 300 1 300 265 1 300 

- palivo, mazivá, špeciálne 

kvapaliny na služobné vozidlá 

22 000 22 000 11 434 22 000 

- servis, údržba, opravy (náklady na 

opravu a servis služobných vozidiel, 

umývanie, povinná výbava, 

pneumatiky, náhradné diely, EK, 

STK) 

22 000 22 000 7 477 22 000 

- poistenie služobných vozidiel 6 700 6 700 268 6 700 

- prepravné (futbalové turnaje 

v Hodoníne, Bohumíne, Zabrze) 

2 500 2 500 700 2 500 

- karty, známky 300 300 211 300 

- údržba (interiérového vybavenia, 

telekomunikačnej a monitorovacej 

8 970 8 970 3 277 9 560 
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techniky, prevádzkových a špeciál. 

strojov, pracovných odevov) 

Navýšenie rozpočtu v rámci 2. aktualizácie z dôvodu neplánovaných výdavkov na dodávku 

a montáţ stĺpu pre bezpečnostnú kameru na Univerzitnom námestí, vo výške 590 eur. 

- všeobecné služby (upratovanie, 

čistenie, pranie, zhotovenie pečiatok 

a kľúčov, znaleckého posudku na 

služobné  vozidlo) 

1 300 1 300 128 1 300 

- propagačný materiál a výdavky na 

prednáškovú a výchovnú činnosť na 

školách 

500 500 74 500 

 

 ostatné zabezpečenie 105 650 109 650 45 128 109 650 

- náhrady cestovných výdavkov 1 500 1 500 90 1 500 

- energie a služby (Trhová 2, okrsok 

Coburgova, monitorovací systém) 

40 900 40 900 18 109 40 900 

- nájomné (prenájom 

telovýchovných a športových 

zariadení) 

850 850 160 850 

- poštové a telekomunikačné služby 

(poplatky za používanie rádiostaníc, 

GPS) 

18 500 18 500 7 339 18 500 

- knihy, časopisy, noviny 500 500 223 500 

- školenia (každoročné povinné 

preškoľovanie zamestnancov, 

školenie vodičov) 

1 000 1 000 0 1 000 

- konkurzy a súťaže (športovo-

kultúrne podujatia, fyzická 

príprava, výberové konania) 

5 000 9 000 3 348 9 000 

- náhrady (povinné očkovanie proti 

hepatitíde, lekárske prehliadky,...) 

700 700  492 700 

- poplatky (súdne poplatky na 

exekučné konania) 

1 000 1 000 389 1 000 

- stravné (výdavok v súlade so 

Zákonníkom práce a uzatvorenou 

kolektívnou zmluvou) 

32 700 32 700 14 211 32 700 

- potraviny (náklady na pitnú vodu 

Aqua pro) 

2 000 2 000 767 2 000 

- kolkové známky 100 100 0 100 

- odmeny na základe dohôd 300 300 0 300 

- bežné transfery 600 600 0 600 

 

 projekt Zabezpečenie úloh 

prevencie kriminality 

0 1 600 300 1 600 

Prostriedky z dotácie zo štátneho rozpočtu SR boli čiastočne pouţité na ozvučenie divadelného 

predstavenia pre deti „Koza na facebooku“ a na výrobu DVD. 

 

19.2   Kapitálové výdavky 17 409 22 409 10 356 22 409 

 

 kamerový systém 15 409 20 409 10 356 20 409 

Mestský kamerový systém bol rozšírený o kameru č. 17 na Univerzitnom námestí a kameru č. 

18 na sídlisku Prednádraţie. 
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 telekomunikačná technika 2 000 2 000 0 2 000 

Finančné prostriedky budú čerpané v 2. polroku. 

 

 

20 Program   PODPORA   

MALÉHO A STREDNÉHO  

PODNIKANIA 

4 364 288 4 375 809 3 719 469 3 999 213 

 

Zámer programu: 

Vhodné prostredie pre rozvoj moderných a inovatívnych odvetví s dôrazom na znalostnú 

ekonomiku, zvyšovanie kvality vzdelávania v prepojení na požiadavky  ekonomiky 

 

Ciele programu: 

1. Podporovať rozvoj malých a stredných podnikateľov z oblasti automobilového priemyslu 

2. Vytvárať podmienky pre prilákanie investícii s vyššou pridanou hodnotou výstavbou 

Mestského priemyselného a technologického parku 

3. Podporovať vedu, výskum a inovácie medzi školami, vedeckými inštitúciami a 

podnikateľským prostredím 

 

1. Merateľný ukazovateľ Počet podnikateľských subjektov zapojených do projektu 

Automobilový klaster – západné Slovensko 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota 0 20 20 30 35 40 

Skutočná hodnota 0 20 33 42 44 40 
Monitorovacia správa: 

V priebehu roka 2012 Automobilový klaster – západné Slovensko evidoval 40 členov. Na základe 

spolufinancovania tohto zdruţenia mesto napomáha rozvoju a zvyšovaniu konkurencieschopnosti 

podnikov nielen na území mesta Trnava, ale aj celého regiónu. Klaster poskytuje svojim členom 

vzdelávacie, marketingové, kontraktačné a poradenské sluţby. Mesto Trnava ako zakladajúci člen 

predmetného klastra je zároveň partnerom klastra v dvoch implementovaných projektoch AC Centrope 

a Autoplast. 
 

2. Merateľný ukazovateľ Percento z realizácie investičnej časti projektu MPaTP 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota 0 0 25 % 50 % 100 % 100 % 

Skutočná hodnota 0 0 7 % 47,53 % 95 % 100 % 
Monitorovacia správa: 

Vo februári 2012 bola výstavba Mestského priemyselného a technologického parku v Trnave ukončená. 

V prvom polroku 2012 prebiehalo sťahovanie nájomcov do novovybudovaných a skolaudovaných 

priestorov MPaTP. K 30.6.2012 je obsadenosť Mestského priemyselného a technologického parku cca 

50 %. 
 

3. Merateľný ukazovateľ Počet zrealizovaných výstav, seminárov a školení 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná hodnota 0 5 7 7 3 1 

Skutočná hodnota 0 5 7 8 5 4 
Monitorovacia správa: 

V roku 2012 sa v rámci projektu AC Centrope organizoval seminár: „Súčasnosť a budúcnosť 

automobilového priemyslu“ v rámci Autosalónu a 3 školenia pre malých a stredných podnikateľov 

(hlavne členov Automobilového klastra-západné Slovensko) zamerané na rozvoj manaţérskych 

zručností: 1- dňový kurz Firemná kultúra ako nástroj konkurencieschopnosti organizácie v globálnom 

prostredí, 1-dňový kurz a v ôsmich 1 - dňových cykloch kurz zameraný na  anglickú projektovú slovnú 

zásobu a prezentačné zručnosti „Running projects effectively“. Celkovo sa uskutočnilo desať 1-dňových 
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cyklov s celkovou účasťou 25 zúčastnených. 
 

PROJEKTY 4 364 288 4 375 809 3 719 469 3 999 213 

 

Bežné výdavky 597 402 608 923 61 777 321 521 

 

 Rekonštrukcia priemyselného 

parku za účelom rozvoja 

cezhraničných služieb pre 

podnikateľov 

20 000 20 000 0 20 000 

 vlastné zdroje 20 000 20 000 0 20 000 

 grantové zdroje 0 0 0 0 

Mesto Trnava podalo v októbri 2011 Ţiadosť o poskytnutie dotácie v rámci programu 

Cezhraničnej spolupráce Slovensko – Maďarsko. Informáciu o schválení projektu mesto zatiaľ 

nemá, projekt je evidovaný v zásobníku s potenciálnym schválením do konca roka 2012. 

 
 Mestský priemyselný 

a technologický park Trnava 

577 402 577 402 52 114 290 000 

 vlastné zdroje 577 402 577 402 52 114 290 000 

     

Výdavky predstavujú úhradu energií (elektrická energia, vodné-stočné, tepelná energia, 

vykurovanie a ohrev teplej vody), ako aj sluţieb spojených s prevádzkovaním Mestského 

priemyselného a technologického parku Trnava (údrţba zelene, servis technologických 

zariadení a nákup výpočtovej techniky). Rozpočet je upravený úmerne k očakávanej 

obsadenosti parku v roku 2012. 

 

 Autoplast 0 1 021 1 021 1 021 

 vlastné zdroje 0 1 021 1 021 1 021 

 grantové zdroje 0 0 0 0 

Projekt bol technicky ukončený v 12/2011. V januári 2012 boli pouţité finančné prostriedky na 

záverečné aktivity súvisiace s aktualizáciou web portálu a projektovým manaţmentom. Projekt 

je financovaný spôsobom refundácie. Posledná ţiadosť o schválenie výdavkov bola podaná vo 

februári 2012. 

 

 AC Centrope 0 10 500 8 642 10 500 

 vlastné zdroje 0 10 500 8 642 10 500 

 grantové zdroje 0 0 0 0 

Finančné prostriedky v rámci realizácie projektu boli v 1. polroku pouţité na organizáciu 

vzdelávacích kurzov pre podnikateľov, výrobu propagačných materiálov a predmetov na 

výstavu Autosalón Bratislava 2012 a výrobu TV šotu z výstaviska. Ďalej boli finančné 

prostriedky pouţité na koordináciu a finančný manaţment projektu. 

 

Kapitálové výdavky 3 766 886 3 766 886 3 657 692 3 677 692 

 

 Mestský priemyselný 

a technologický park Trnava 

3 746 886 3 746 886 3 657 692 3 657 692 

 vlastné zdroje 752 881 752 881 3 657 692 731 527 

 grantové zdroje 2 994 005 2 994 005 0 2 926 165 

V rámci realizácie projektu boli v prvom polroku  pouţité finančné prostriedky na úhradu 

všetkých záväzkov súvisiacich so stavebnými prácami na  Mestskom priemyselnom 

a technologickom parku Trnava, ktorý bol ukončený ku dňu 28.2.2012. Grantové finančné 

prostriedky  budú refundované po ukončení kontroly UVO a následnom rozhodnutí MH SR. 
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 Rekonštrukcia priemyselného 

parku v Trnave za účelom 

rozvoja cezhraničných služieb 

pre podnikateľov  

20 000 20 000 0 20 000 

 vlastné zdroje 20 000 20 000 0 20 000 

 grantové zdroje 0 0 0 0 

Koncom roka 2011 mesto Trnava podalo ţiadosť o nenávratný finančný príspevok. Projekt je 

evidovaný v zásobníku s potenciálnym schválením do konca roka 2012. 

 

 

21 Program  ADMINISTRATÍVA 721 238 782 669 406 797 781 691 

 

Bežné výdavky 721 238 782 669 406 797 781 691 

 

 dlhová služba 600 598 600 598 288 342 600 598 

Výdavky na splátky úverov v zmysle uzatvorených úverových zmlúv. 

 

 výdavky na prenesený výkon 

štátnej správy 

92 620 154 051 91 932 154 051 

 matrika 70 270 78 568 27 564 78 568 

 hlásenie pobytu občanov 

a register obyvateľov SR 

22 350 22 231 11 116 22 231 

 voľby 0 45 107 45 107 45 107 

 voľby – vrátenie 

nevyčerpanej dotácie 

0 8 145 8 145 8 145 

Na voľby do NR SR, ktoré sa uskutočnili dňa 10.3.2012 obvodný úrad poskytol preddavok 

vo výške 38 900 eur a 14 332 eur. Skutočné výdavky predstavovali sumu 45 106,49 eura. 

Preplatok v sume 8 145,45 eura bol vrátený na účet obvodného úradu. 

 

 členské príspevky 28 020 28 020 26 523 27 042 

 

 členské do združenia 

Slovenský dom Centrope 

6 800 5 974 5 000 5 000 

Finančné prostriedky boli pouţité na zaplatenie členského príspevku do zdruţenia Slovenský 

dom Centrope v zmysle stanov zdruţenia. 

 

 príspevok do medzinárodnej 

siete opevnených miest 

Walled Towns  

550 550 550 550 

Uhradený bol členský príspevok na základe výzvy koordinátora siete. 

 

 príspevky neziskovým 

organizáciám 

14 500 14 500 13 981 14 500 

Ročné príspevky na činnosť Únie miest a obcí Slovenska, Únie historických miest a obcí 

Slovenska, Asociácie zdravých miest Slovenska, Zdruţenia K8,  Zdruţenia miest a obcí 

Slovenska, región JE, Zdruţenia hlavných kontrolórov,  Asociácie komunálnych ekonómov, 

ktorých je mesto členom. Rozpočet je zatiaľ ponechaný v pôvodnej výške pre prípad vstupu 

mesta Trnava do niektorého ďalšieho zdruţenia v priebehu roka. 
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 príspevok na činnosť 

automobilového klastra 

5 000 5 000 5 000 5 000 

Ročný príspevok na základe stanov Automobilového klastra- západné Slovensko. 

 

 príspevok na činnosť 

energo-klastra 

1 000 1 000 1 000 1 000 

Ročný príspevok na činnosť Energetického klastra – západné Slovensko na základe členstva 

mesta. 

 

 príspevok na Regionálne 

technologické združenie 

170 336 332 332 

Ročný príspevok na činnosť Regionálneho technologického zdruţenia na základe členstva 

mesta. 

 

 členský príspevok  

Regionálna rozvojová 

agentúra Trnavského kraja 

0 660 660 660 

Ročný príspevok uhradený na základe stanov zdruţenia. 

 

 

 

     FINANČNÉ OPERÁCIE 

 

 
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ 

OPERÁCIE 

5 558 653 6 146 821 3 922 789 5 463 510 

 

Prevody z fondov 1 040 000 1 564 838 0 921 121 

 

 prevod z rezervného fondu 1 040 000 1 564 838 0 921 121 

Vzhľadom k tomu, ţe niektoré investičné akcie, ktoré mali byť financované z rezervného 

fondu, nebudú v roku 2012 realizované resp. nebudú realizované v plánovanej výške, je 

v aktualizácii upravená výška pouţitia rezervného fondu. Jedná sa o akcie: Investičné práce na 

Priemyselnej 5 (33 660 eur), prestavba nebytového priestoru Mestskej ubytovne na Kollárovej 

ulici 24 na bytové priestory (150 000 eur), Pešia zóna (460 000 eur) a ZŠ Spartakovská – 

rekonštrukcia sociálnych zariadení (zníţenie o 57 eur).  

 

Zostatok účelovo určených 

bežných príjmov 

0 31 404 24 404 31 404 

 

 prídavkov na deti 0 1 464 1 464 1 464 

 príspevku zo školného 0 29 940 22 940 29 940 

 

Zostatok zdrojov z príjmových 

finančných operácií 

22 600 44 526 21 926 44 526 

 

 transferu zo ŠR SR pre Invest 

Trnava s.r.o. 

0 21 926 21 926 21 926 

V súlade s § 37d, ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

odviedlo mesto Trnava do štátneho rozpočtu zostatok nepouţitého transferu pre Invest Trnava 

s.r.o. poskytnutého v roku 2006. 
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 dotácie MF SR na kapitálové 

výdavky zariadenia pre seniorov 

22 600 22 600 0 22 600 

 

Zdroje z účelovej finančnej 

rezervy na rekultiváciu skládky 

800 000 800 000 0 800 000 

 

Zdroje z účelovej finančnej rezervy, ktorú mesto ročne tvorí v zmysle zákona č. 223/2001 Z. 

z., je plánované pouţiť na rekultiváciu skládky, ktorá je realizovaná v 2. polroku. 

 

Prijaté úvery 3 696 053 3 706 053 3 656 459 3 666 459 

 

 úver na výstavbu Mestského 

priemyselného 

a technologického parku 

Trnava-spolufinancovanie 

mesta 

752 881 752 881 730 294 730 294 

 
Úver bol v súlade s rozpočtom pouţitý na spolufinancovanie výstavby Mestského 

priemyselného a technologického parku. Rozpočet je aktualizovaný na skutočne prijatú výšku 

úverových zdrojov. 

 

 úver na predfinancovanie 

nenávratného finančného 

príspevku na výstavbu 

Mestského priemyselného 

a technologického parku Trnava  

2 943 172 2 943 172 2 926 165 2 926 165 

Na zabezpečenie predfinancovania nenávratného finančného príspevku bol v 1. polroku prijatý 

úver vo výške 2 926 165 eur. Rozpočet je aktualizovaný na skutočne prijatú výšku úverových 

zdrojov. 

 

 vrátenie návratnej finančnej 

výpomoci 

0 10 000 0 10 000 

V zmysle uznesenia MZ č. 358  z 26.6.2012  bude návratná finančná výpomoc od zdruţenia 

Automobilový klaster – západné Slovensko  vrátená do konca roka 2012. 

 

 príjmové nerozpočtované 

transakcie 

0 0 220 000 0 

Príjem zo stravného v školských jedálňach pri MŠ, ktorý je v zmysle novej metodiky 

Ministerstva financií SR zahrnutý do príjmových finančných operácií  a nerozpočtuje sa. 

 
 

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ 

OPERÁCIE 

4 503 172 4 503 172 1 000 057 4 546 165 

 

 splátky istiny 1 560 000 1 560 000 803 730 1 620 000 

Úprava rozpočtu je navrhovaná na základe úverovej zmluvy na financovanie Mestského 

priemyselného a technologického parku Trnava. V pôvodnom rozpočte schválenom v MZ v 

decembri 2011 boli splátky istiny na tento úver  napočítané na 15 ročnú splatnosť úveru 

a neskorší termín začiatku splácania. 
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 splatenie úveru na 

predfinancovanie nenávratného 

finančného príspevku na 

výstavbu Mestského 

priemyselného 

a technologického parku Trnava 

2 943 172 2 943 172 0 2 926 165 

Splatenie úveru bude realizované po poukázaní nenávratného finančného príspevku  

z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Rozpočet je aktualizovaný 

na skutočnú výšku prijatých úverových zdrojov. 

 

 výdavkové nerozpočtované 

transakcie 

0 0 196 327 0 

Jedná sa o výdavok na potraviny v školských jedálňach, ktorý je v zmysle novej metodiky 

Ministerstva financií SR zahrnutý do výdavkových finančných operácií  a nerozpočtuje sa. 
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