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Návrh na Zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014 vyplýva z presunov medzi kapitálovými 
položkami rozpočtu. Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2014 bude v zmysle predloženého materiálu 
upravený nasledovne:  

 
 Bežné príjmy sa nemenia. 
 Bežné výdavky sa nemenia. 
 Kapitálové príjmy sa nemenia.  
 Kapitálové výdavky sa nemenia, presúvajú sa medzi položkami. 
 Príjmové finančné operácie sa nemenia. 
 Výdavkové finančné operácie sa nemenia. 

 
Po zapracovaní   navrhovaných    zmien   rozpočtu   bude   bežný   rozpočet   prebytkový    vo    výške 
+ 2.481.025 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške – 2.895.343 €, saldo finančných operácií 
predstavuje prebytok + 414.318 €.  
 

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:  

 
 

 V Ý D A V K O V Á    Č A S Ť 
 
 

Výdavky                                                                                    0 € 

  

PPRROOGGRRAAMM  66..  DDoopprraavvaa                                                              00  €€      

1.  Podprogram 3.: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií    ................................. 0 €  

a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke 717: Povrch MK Kuzmányho, 

Moyzesova, Kmeťova o plus + 2 739 €, t.j. na 17 739 €. Zmena vyplýva z presného zamerania 

súvislých opráv mestskej komunikácie. 

b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke 717: Povrch MK Slnečné nám. 

o mínus – 1 988 €, t.j. na 18 012 €.  Zmena vyplýva z presného zamerania súvislých opráv 

mestskej komunikácie. 

c) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke 717: Povrch MK sídl. Noviny o 

mínus – 6 199 €, t.j. na 13 801 €. Zmena vyplýva z presného zamerania súvislých opráv mestskej 

komunikácie. 

d) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke 717: Povrch MK Nozdrkovce o plus 

+ 5 448 €, t.j. na 25 448 €. Zmena vyplýva z presného zamerania súvislých opráv mestskej 

komunikácie. 
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PPRROOGGRRAAMM  77..  VVzzddeelláávvaanniiee                                                              00  €€     
1.  Podprogram 2.: Základné školy    ................................................................................. – 8 350 €  

a) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 717: ZŠ Na dolinách: Prekládka VN kábla o plus   

+ 3 000 €, doteraz nerozpočtované. Zmena trasovania EE VN kábla – prekládka vyvolaná 

novým polohovaním trafostanice a zmenou inžinierskych sietí. 
b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke 717: Rekonštrukcia ZŠ – rezerva 

o mínus  – 11 350 €, t.j. na 33 650 €, presun na ZŠ Na dolinách – prekládka VN kábla a na CVČ 

– rekonštrukcia toaliet. 

2.  Podprogram 3.: Voľno časové vzdelávanie    ............................................................. + 8 350 €  

a) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 717: CVČ – rekonštrukcia toaliet o plus + 8 350 €, 

doteraz nerozpočtované. (nové WC, umývadlá, batérie, pisoár, zmena elektriky, nové zárubne, 

dvere a pod.) 


