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1. Základná charakteristika Mesta Trenčín
Mesto Trenčín je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej
republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Mesto je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne
hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou mesta pri
výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a potreby jeho
obyvateľov.
1.1.

Identifikačné údaje :

Názov:
Poštová adresa:
IČO:
DIČ:
Právna forma :

Mesto Trenčín
Mestský úrad, Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín
00312037
2021079995
právnická osoba

Mesto ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi
zákonom č.369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel
Ústavou Slovenskej republiky
zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení
neskorších noviel
zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších noviel
zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších noviel
a inými zákonmi v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky
1.2.

Geografické údaje :

Mesto Trenčín je prirodzeným geografickým centrom stredného Považia. Z hľadiska
administratívneho členenia Slovenskej republiky je správnym centrom Trenčianskeho
kraja, ktorý tvorí 9 okresov: Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad
Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov a Trenčín.
18 03´ východnej zemepisnej dĺžky
48 55´ severnej zemepisnej šírky
Nadmorská výška:204 – 210 metrov nad morom
Rozloha mesta:
8 199,80 ha
Poloha:

Trenčín sa nachádza v západnej časti Slovenska. Rovinnú Trenčiansku kotlinu, ktorá
sa skláňa pozdĺž rieky Váh, uzatvárajú na východe masívy pohorí Považského
Inovca a Strážovských vrchov, na západe výbežky Bielych Karpát.
Hlavným tokom v meste je rieka Váh, ktorá tvorí os aglomerácie v smere sever – juh.
Územie mesta sa nachádza v miernom klimatickom pásme.
Trenčín sa skladá z 10 katastrálnych území: Hanzlíková, Istebník, Kubra, Kubrica,
Orechové, Opatová, Trenčianske Biskupice, Záblatie a Zlatovce.
Lesné spoločenstvá v meste môžeme zaradiť do dvoch vegetačných stupňov.
Listnaté dreviny výrazne prevládajú nad zastúpením drevín ihličnatých, dominujúcou
drevinou je buk.
V Trenčíne a okolí mesta sa nachádzajú viaceré minerálne vody miestneho významu
s obsahom: vápnika, horčíka, železa, mangánu, síranov.
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1.3. Demografické údaje:
Počet obyvateľov:
Hustota osídlenia:

55 533 (k 31.12.2011)
720,05 na km2

Národnostná štruktúra obyvateľov : prevažuje slovenská národnosť – 94,6% (podľa
posledného sčítania k 31.12.2006)
Štruktúra obyvateľstva podľa vierovyznania: prevažuje rímsko-katolícka cirkev –
65,76 % (podľa posledného sčítania r.2001)
Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2011:
Narodení:
Zomrelí:
Prisťahovaní:
Odsťahovaní:

527
505
6
61

Veková štruktúra obyvateľstva k 31.12.2011

veková štruktúra počet obyvateľov
0 - 3 roky

1 603

3 - 6 rokov

1 416

6 - 15 rokov

3 930

15 - 18 rokov

1 505

18 - 60 rokov

34 855

60 a viac

12 224

1.4. Symboly mesta :
Mestský erb

Prvé známe vyobrazenie erbu pochádza z roku 1324. Mestský erb tvorí modrý
štít, na ktorom je strieborný doľava otočený, späť hľadiaci baránok so zlatými
kopýtkami, držiaci na zlatej, krížom zakončenej žrdi štvrtenú červeno-bielu
zástavu so zástrihmi, nad hlavou má umiestnenú zlatú šesťcípu hviezdičku na
zlatej stuhe, vychádzajúcej z jeho pysku. Striebornú a zlatú možno nahradiť
farbou bielou a žltou. Dĺžka erbu k jeho šírke sú v pomere 8:7.
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Mestská vlajka

Mestskú vlajku tvorí štvrtené červeno-biele pole, pričom v hornom rohu vlajky
od žrde je umiestnené červené pole, má obdĺžnikový tvar ukončený zástrihom
siahajúci do 1/3 dĺžky vlajky, dĺžka a šírka vlajky sú v pomere 3:2.
Štandarda primátora

Štandarda primátora predstavuje modrý štvorec, na ktorom je umiestnený
erb bez štítu a červeno-biely lem, ktorý vychádza červenou farbou z horného
rohu štandardy od žrde.
Mestská pečať

Mestskú pečať tvorí mestský erb s kruhopisom MESTO TRENČÍN.
Znelka mesta
Autorom znelky mesta Trenčín je Gejza Príbela, ktorý dielo skomponoval v roku
1978 pri príležitosti nadchádzajúceho 1800.výročia rímskeho nápisu na
trenčianskej hradnej skale. /r.179-1979/. Skladba sa používala príležitostne pri
slávnostných príležitostiach a oficiálnych mestských podujatiach. Medzi
oficiálne symboly mesta v zmysle Štatútu mesta sa zaraďuje v roku 2005.
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Okrem oficiálnych symbolov reprezentujúcich mesto, bude Mesto Trenčín
v komunikácii navonok (pri propagácii mesta, v oblasti turizmu, cestovného
ruchu a pod.) používať aj víťazné logo zo súťaže návrhov konanej v roku 2005.

1.5. História Mesta:
1.5.1. Najstaršie archeologické nálezy
Trenčín patrí spolu s Nitrou a Bratislavou k trom najstarším mestám na
Slovensku, ktoré kroniky spomínajú už v 11. storočí. Jeho strategicky kľúčová
poloha v blízkosti troch karpatských priesmykov na križovatke obchodných
ciest z neho vždy robila významný oporný bod a správne centrum celého
stredného Považia.
Najstaršie archeologické nálezy dokladajú prítomnosť človeka v Trenčíne
a okolí už v Praveku pred 200 000 rokmi. Staroveké osídlenie reprezentuje
sídelná lokalita Maďarovskej kultúry z 2. tisícročia pred n. l. z obdobia mladšej
doby bronzovej na hradnej skale a pozostatky sídliska Lužickej kultúry
z neskorej doby bronzovej z prelomu 2. a 1. tisícročia pred n.l. na hradnej skale
a v priľahlej časti Breziny z doby železnej. V 2. a 1. storočí tu existovalo
opevnené sídelné a obchodné stredisko z obdobia neskorého Laténu,
ktorého keltské obyvateľstvo udržiavalo obchodné vzťahy s Keltami na
strednom Dunaji, ako o tom svedčí nález zlatej keltskej mince typu Athena
Alknis a dve strieborné tetradrachmy typu Biatek bratislavských Bójov.
Už v storočiach pred príchodom Keltov viedla územím Trenčína cez Vlársky
priesmyk a ďalej povodím Moravy jedna z vetiev slávnej Jantárovej cesty,
ktorou putovali etruskí, grécki a neskôr rímski obchodníci zo stredomorskej
oblasti na Pobaltie. Zo severu privážali vzácny jantár, za ktorý platili luxusnými
výrobkami antických remeselníkov a vínom.
1.5.2. RÍMSKY NÁPIS na hradnej skale - rodný list mesta
Na prelome nášho letopočtu vytlačili Keltov germánske kmene prichádzajúce
na územie západného Slovenska zo severu a západu. Najznámejší z nich boli
Kvádi, ktorí spolu s Markomanmi, sídliacimi na susednej južnej Morave, viedli
časté boje s légiami Rímskej ríše. K najvýznamnejšiemu stretu oboch súperov
došlo v čase tzv. Markomanských vojen, keď sa víťazná II. légia pomocná
dostala až do oblasti Trenčína, kde na prelome rokov 179 – 80 prezimovala.
Túto udalosť pripomína známy nápis na hradnej skale, ktorý radí Trenčín do
exkluzívnej skupiny európskych miest s antickou minulosťou. Treba pripomenúť,
že najvýznamnejší grécky geograf, kartograf a polyhistor Klaudios Ptolemaios
(90 –168), uvádza vo svojom diele Geográfiká obchodnú stanicu Leukaristos
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za Dunajom, ktorá je s najväčšou pravdepodobnosťou totožná s Laugariciom
a teda Trenčínom.
1.5.3. Trenčín v období Matúša Čáka Trenčianskeho
O polstoročie neskôr zažil Trenčín obdobie svojej najväčšej slávy. Urobil
z neho centrum svojich rozsiahlych dŕžav. Po jeho smrti v roku 1321 pripadol
Trenčín opäť uhorskému panovníkovi, ktorým bol vtedy Karol Róbert z Anjou.
Ten mu potvrdil mestské výsady, ktoré mu udelil pravdepodobne už Matúš
Čák. Trenčín tak získal aj právo ohradiť sa hradbami. Mestské opevnenie z 15.
storočia, pozostávajúce z jednoduchého hradobného pásu s dvoma
bránami, naväzovalo na opevnenie hradu a spolu s opevneným okrskom
farského kostola tzv. Marienburgom, tvorilo jednotný ucelený fortifikačný
systém.
1.5.4. História slobodného kráľovského mesta
V roku 1412 udelil cisár a uhorský kráľ Žigmund Luxemburský Trenčínu štatút
slobodného kráľovského mesta s právami Budína a Stoličného Belehradu. Tým
sa zaradil medzi najvýznamnejšie mestá Uhorského kráľovstva.

1.6. Výchova a vzdelávanie :
Mesto Trenčín je zriaďovateľom samostatných právnych subjektov:
Mestské rozpočtové organizácie - 8 základných škôl s právnou
subjektivitou, 1 základnú školu s ročníkmi 1.-4., 9 školských klubov a 7
školských jedální pri základných školách
V základných školách sa na vyučovacom procese zúčastnilo 4 134 žiakov
v zriadených 192 triedach.
Základná škola Veľkomoravská je centrom vzdelávania, športu a kultúry v
mestskej časti Trenčín - Západ (Trenčín - Zámostie). Základným cieľom je
výchovno-vzdelávacia činnosť, príprava žiakov na úspešný prechod na ďalší
stupeň škôl, výučba cudzích jazykov (anglického a nemeckého). Počet
žiakov: 587
Základná škola Bezručova – hlavným cieľom je neustále zvyšovať počítačovú
gramotnosť a zabezpečiť žiakom možnosť aktívne pracovať s informačnými
technológiami. Vo vzdelávacom procese sa uplatňuje humanistický princíp a
individuálny prístup vo vzťahu učiteľ - žiak – rodič. Škola má novovybudovaný
viacúčelový športový areál. Počet žiakov: 443
Základná škola L. Novomeského okrem výchovno-vyučovacieho procesu a
činností s ním súvisiacich, pedagógovia a žiaci školy sa aktívne zapájajú aj do
spoločenského diania na sídlisku, ale aj v rámci celého mesta. Veľmi aktívne a
s úspechom školu už viac rokov reprezentuje na verejnosti detský folklórny
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súbor Brezinka. Neoddeliteľnou súčasťou života školy je žiacky časopis
Heuréka, v ktorom sa možno dočítať, čím škola žije, ako sa jej darí a veľa
zaujímavostí spoza katedier a školských lavíc. Stáva sa už tradíciou, že učitelia
sa vo väčšej miere aktívne zapájajú do riešenia projektov, ktorými nenásilnou
formou skvalitňujú vyučovací proces, vzbudzujú väčší záujem detí o predmet
a zároveň získavajú finančné prostriedky na nákup nových učebných
pomôcok a zlepšujú materiálne podmienky školy. Počet žiakov: 661
Základná škola Východná ulica 9 v školskom roku škola pokračovala v
nastúpenom trende vytvárať pre deti čo najoptimálnejšie podmienky pre
vzdelávanie, ich osobnostný rozvoj a rast. Kvalitné vzdelávanie zabezpečujú
kvalifikovaní pedagógovia, ktorí svoju prácu robia na vysokej úrovni. Bežnou
súčasťou vyučovacieho procesu sú metódy a postupy prepojené so životom,
deti sa často učia aj mimo tried, či už je to na vychádzkach, hodinách v
prírode alebo exkurziách. Bohatá ponuka mimoškolských aktivít zasa
umožňuje deťom užitočne tráviť voľný čas, čo je v dnešnej dobe veľmi
dôležité. Počet žiakov: 266
Základná škola, Na dolinách 27 zámerom školy je pokračovať v budovaní
školy ako otvoreného centra vzdelávania, športu a kultúry, pričom
zabezpečovať objektívnosť a spravodlivosť pri hodnotení a klasifikácii žiakov,
tiež skvalitňovať výchovno – vyučovací proces. Zabezpečujú sa voľno-časové
aktivity prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Na škole pôsobia športové
triedy so zameraním na futbal. Počet žiakov: 275
Základná škola Kubranská - učebný program školy obsahuje aj rozšírené
vyučovanie výtvarnej výchovy. Vyhľadávanie talentovaných žiakov s
výtvarným cítením sa ukázalo dobrou ponukou pre žiakov a ich rodičov,
tvorivé vedenie vyučovania výtvarnej výchovy, výtvarných krúžkov sa
odrazilo v podobe víťazstiev v rámci krajských a národných súťaží. Škola
ponúka alternatívne vzdelávanie intelektovo nadaných detí podľa projektu
ERIN PhDr.Jolany Laznibatovej,CSc. Počet žiakov: 319
Základná škola v Trenčíne, Hodžova ul. č. 37 – okrem základného variantu
vyučovania ponúka aj varianty s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a
športovej prípravy zameranej na ľadový hokej. Škola pravidelne dosahuje
úspechy v školských súťažiach a olympiádach. Pri škole pracuje 20
záujmových krúžkov. Škola vydáva vlastný časopis „Sedmička“. Snahou školy
je klásť dôraz na upravené estetické a hygienické prostredie pre žiakov a
učiteľov. Žiaci nachádzajú uplatnenie vo všetkých odboroch jednotlivých
stredných škôl a stredných odborných učilíšť. Počet žiakov: 893
Základná v Trenčíne, Dlhé Hony 1 – škola je zameraná na rozšírené
vyučovanie cudzích jazykov. V školských súťažiach a olympiádach dosahuje
pravidelne výborné výsledky v prírodovedných aj humanitných predmetoch.
O voľný čas detí sa starajú v záujmových krúžkoch. Úlohy školy smerovali k
zlepšeniu výchovného aspektu. Jednou z úloh aj naďalej zostáva príprava
žiakov na štúdium na stredných školách. Počet žiakov: 631
Základná škola Potočná (v správe Školských zariadení mesta Trenčín) - škola
má 5 učební. Z nich 4 sa využívajú na vyučovanie a pre činnosť školského
klubu detí. Piata učebňa je vybavená výpočtovou technikou. Škola si určila
ako hlavný cieľ vytváranie vhodných podmienok pre tvorivú prácu a
atmosféru, akceptovanie osobnosti učiteľa, jeho tvorivosti, slobodu vo výbere
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efektívnych metód a foriem práce. Cieľom je klásť dôraz na nekonzumné a
duchovné stránky života a týmto trvalo presadzovať zásady a princípy
environmentálnej výchovy. Počet žiakov: 59
mestská rozpočtová organizácia Školské zariadenia mesta Trenčín aj so
16 materskými školami
V školskom roku 2011/2012 bolo v správe Školský zariadení mesta Trenčín
m.r.o. 16 materských škôl, ktoré v 67 triedach navštevovalo v priemere 1449
detí. Výchovno-vzdelávaciu činnosť s deťmi predškolského veku v 66 triedach
vykonávalo 135 kvalifikovaných učiteliek a o čistotu prostredia a prípravu
stravy sa staralo 77 prevádzkových zamestnancov. V správe ŠZTN je
zamestnaných 11,5 zamestnancov, z toho sú 3 údržbári. V ZŠ Potočná
pracovalo 7 zamestnancov.
V jednotlivých častiach mesta bol počet materských škôl nasledovný:
Juh:
3 MŠ / 21 tried /
Soblahovská + Noviny: 4 MŠ / 13 tried /
Zámostie: 3 MŠ / 10 tried /
Sihoť I + II : 3 MŠ / 10 tried /
Sihoť IV + Opatová + Kubrá : 3 MŠ / 13 tried /
Opravy a maľovanie v MŠ v šk roku 2011/2012 :
MŠ Švermova – oprava múrikov terasy, výmena nového čerpadla, nákup
audiotechniky: rádiomagnetofónu Panasonic RX, mikrosystému HI-FI SONY
CMTFX205.CEL
MŠ Turkovej – oprava časti strechy, oprava vstupnej bránky, oprava stropu,
nové kryty na radiátory, nákup mikrofón shue SLR-1
MŠ Považská – nákup nových stoličiek do 1 triedy, výmena linolea v 1 triede,
rekonštrukcia detskej kúpeľne - sponzorsky
MŠ Legionárska – oprava múrikov oplotenia, nákup nových ležadiel
MŠ Šafárikova – výmena dlažby, oprava vykladacej rampy, betónovanie
schodov na školskom dvore, maľovanie skladov a chodieb v školskej jedálni,
nákup automatickej práčky a vysávača Kärcher
MŠ Soblahovská – vymaľovanie kuchyne a vstupnej chodby, oprava stropu,
maľovanie skladov a chodieb v školskej jedálni, nákup rebríka a vysávača
Kärcher
MŠ Pri parku – oprava prasknutej vodovodnej batérie, vymaľovanie
zatečených stien po havárii vody, oprava chodníka v areáli MŠ
MŠ Na Dolinách – nákup nových šatníkových zostáv pre deti, vysávača
Kärcher, novej tlačiarne HP LaserJet M1132
MŠ Halašu – oprava dlažby a vymaľovanie miestností v MŠ, rekonštrukcia
kuchyniek pri triedach, nákup nových drezov, multifunkčného zariadenia
Brother
MŠ Opatovská – prava časti stropu, výmena linolea v šatni trieda C, nákup 2
ks TV, DVD a vysávača Kärcher, nákup nových ležadiel
9
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MŠ Niva – rekonštrukcia – zabetónovanie chodníka a schodov, vrátane novej
dlažby do novej triedy, nové madlá ku schodom, oprava fasády, náter sokla,
zabetónovanie roštu na odtok dažďovej vody, maľovanie skladov a chodieb
v školskej jedálni, nákup koberca do novej triedy
MŠ 28.októbra – nákup vysávača Rowenta, rádiomagnetofónu Panasonic
MŠ Šmidkeho – maliarske práce stropov tried, skladov, náter radiátorov,
oprava omietok a vonkajšej fasády terás, oprava vykladacej rampy, nákup
vešiakových stien do detských umývarní, audiotechniky Rádiomagnetofónov
Panasonic do 2 tried, žehličky, koberca do 1 triedy
MŠ Kubranská – rekonštrukcia časti chodníka na školskom dvore
MŠ Stromova – oprava oplotenia areálu, betónovanie chodníkov, maľovanie
skladov a chodieb v školskej jedálni, nákup novej kuchynskej linky pre deti,
skrinky a 5 stoličiek
MŠ Medňanského – nákup 21 nových ležadiel, stoličiek do školskej jedálne
ZŠ Potočná – vymaľovanie výdajne stravy a riaditeľne
Okrem toho nákup hračiek do všetkých materských škôl k Vianociam,
kuchynských potrieb do školských jedální pri MŠ.
Výchovno- vzdelávacia činnosť v materských školách:
Materské školy realizovali výchovno-vzdelávací proces prostredníctvom
Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0- predprimárne vzdelávanie.
Učiteľky materských škôl spolupracovali na tvorbe Školských vzdelávacích
programov v MŠ a vytvorili školské vzdelávacie programy na základe
zamerania jednotlivých materských škôl.
Všetky materské školy v Trenčíne sú vybavené počítačovou technikou a
okrem MŠ na Šafárikova ul., získala ďalšia MŠ na Legionárskej ul. za
spolupráce s Občianskym združením pri MŠ interaktívnu tabuľu, čím prispela
k modernizácii výučby v MŠ touto formou. Materské školy na základe
vypracovania rôznych projektov získali financie aj z grantov poskytnutých z
mesta Trenčín.
Kvalita výchovno-vzdelávacej činnosti v materských školách bola
preverovaná Štátnou školskou inšpekciou, ktorá vykonala v šk.roku 2011/2012
v 2 materských školách - následnú a komplexnú inšpekciu. Výsledkom
hodnotenia inšpekcie bolo potvrdené, že výchovno- vzdelácia činnosť
v materských školách je na veľmi dobrej úrovni.
Ako nadštandardné aktivity vykonávajú učiteľky s deťmi tanečné,
hudobné, dramatické, keramické krúžky, veľmi žiadané sú krúžky anglického
jazyka. Okrem toho s deťmi navštevujú sauny, soľné jaskyne, telocvične,
absolvujú predplavecké a plavecké výcviky.
Spolupráca s rodičmi a s verejnosťou
V materských školách je dôležitá spolupráca s rodičmi, v tejto oblasti
vykonávajú poradenskú činnosť pre rodičov, poriadajú aktivity s rodičmi
a deťmi: napr. zdobenie medovníkov k Vianociam, Tekvicovú párty, slávnosti
Dňa matiek, ochutnávky zdravej výživy, vychádzky do prírody, Programy pre
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dôchodcov a pod. V materských školách v zmysle POP podporujú aj boj proti
obezite a v spolupráci so školskými jedálňami pripravujú rôzne aktivity pre
rodičov a deti v tejto oblasti (športové dni, ochutnávky zdravých jedál
a nátierok).
Na záver školského roka v rámci ukážky práce učiteliek, ako aj prezentácie
materských škôl na verejnosti je Galaprogram materských škôl, poriadaný pre
širokú verejnosť v Kultúrnom a metodickom centre OS SR / ODA/ v Trenčíne.
Doplnením programu bola prezentácia aktivít materských škôl na
videoprojekcii.
Materské školy sa zapojili do akcie Deň olympijského behu v rámci Trenčína,
taktiež do Olympijského festivalu detí a mládeže športovými akciami
v materských školách.
Vzdelávanie učiteliek
V materských školách mimo výchovno-vzdelávacej činnosti pracujú
v zmysle nového zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch
metodické združenia, ktoré sú zamerané na rozvoj a zkvalitnenie práce
učiteliek s deťmi predškolského veku, ako aj ďalšieho vzdelávania učiteliek
v legislatíve a v metodike. Učiteľky v rámci vzdelávania absolvovali ďalšie
kontinuálne zdelávanie v rámci výučby moderných metód v predprimárnom
vzdelávaní. Nakoľko každá materská škola je vybavená počítačovou
technikou, využívajú ju riaditeľky, učiteľky na vypracovanie prezentácií o MŠ,
ale aj vytváraním projektov pre deti. Okrem vzdelávania sa riaditeľky
a učiteľky zúčastnili v rámci finančných možností niekoľkých odborných
seminárov a konferencií na Slovensku.
Edukčná činnosť v MŠ je na veľmi dobrej úrovni a má svoje
opodstatnenie. Je dôležitým činiteľom predprimárneho vzdelávania
a prípravy dieťaťa na vstup do základnej školy.
Základná umelecká škola K. Pádivého m.r.o, ktorú navštevovalo v roku
2011 1 230, žiakov, na škole pracuje hudobný odbor, tanečný odbor,
výtvarný odbor, literárno-dramatický odbor. Vyučovanie v roku 2011
bolo realizované podľa učebných plánov pre základné umelecké školy.
Škola každoročne venuje veľkú pozornosť ďalšiemu vzdelávaniu
pedagogických zamestnancov. Výsledky sa potom prejavujú
predovšetkým v kvalitnejšom vyučovaní, ktoré sa opiera o najnovšie
poznatky z metodiky výučby.
Centrum voľného času m.r.o, ktoré navštevovalo v roku 2011 celkom
331 žiakov, organizuje odborné a metodické semináre, tvorivé dielnie
pre pedagógov, uskutočňovanie výstav, propagačná, edičná
a publikačná činnosť. CVČ sa prezentuje na rôznych podujatiach
mesta v kultúrnej a športovej činnosti.
V rámci vzdelávania sa poskytujú dotácie z rozpočtu mesta pre šport,
vzdelávanie a záujmovú činnosť aj neštátnym subjektom, rôznym
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nadáciám, občianskym združeniam... na aktivity, ktoré spestrujú
spoločenský život v meste.
1.7. Zdravotníctvo:
Trenčín ako krajské mesto má bohatú štruktúru zdravotníckych služieb v centre
Fakultnej nemocnice, viac polikliník s mnohými obvodnými ordináciami
a veľkým počtom odborných ordinácií umiestnených v rôznych častiach
mesta.
1.8. Sociálna starostlivosť:
V rámci sociálnej starostlivosti o občanov boli v roku 2011 zabezpečované
sociálne služby :
Detské jasle
Vyplácanie dávok sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi –
okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi
Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta pre aktivity v rámci sociálneho
rozvoja v meste neštátnym subjektom pôsobiacim na území mesta
krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov – pomoc
občanom bez prístrešia
Kluby dôchodcov v rámci komplexnej starostlivosti o seniorov
v jednotlivých častiach mesta – Mierové námestie č. 16, Záblatie,
Zlatovce, Medňanského, Opatová, Kubra, Kubrica, ul. Dlhé Hony,
Centrum seniorov
Zariadenie opatrovateľskej služby s nepretržitou prevádzkou
Zariadenie
opatrovateľskej
služby
s celoročným
pobytom
s opatrovateľskou starostlivosťou pre kvalitný a plnohodnotný život
seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi, tiež
záchranná sieť pre osamelých a týraných rodičov s dieťaťom
Zariadenie opatrovateľskej služby pre denný a týždenný pobyt – pomoc
pri osobnej hygiene, poskytovanie celodenného stravovania,
podávania liekov, doprovod na lekárske vyšetrenia, zabezpečenie
zdravotnej starostlivosti, pracovné terapie zamerené na zlepšenie
motoriky rúk, pamäťové cvičenia
Opatrovateľská služba v byte občana – poskytovanie pomoci pri
nevyhnutných životných úkonoch (osobná hygiena, príprava alebo
donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla, nevyhnutné práce
v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím)
Zariadenie pre seniorov poskytujúce komplexnú starostlivosť pre skupiny
dôchodcov
Rozvoz stravy poskytuje dostupné a nutrične vyvážené stravovanie pre
seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi
Sociálny taxík poskytuje mobilitu pre zdravotne najťažšie postihnutých
obyvateľov mesta.
Pochovanie občana – dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom
mesta bez rodinných príslušníkov, občana, u ktorého nebola zistená
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jeho totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne
upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili
Príspevky mesta na obnovu rodinných pomerov – mesto poukazuje
príspevok na tvorbu úspor mesačne na osobný účet dieťaťa
umiestneného v detskom domove
Vyplácanie prídavku na dieťa
Posudková činnosť – spracovanie posudkov odkázanosti na účely
poskytovania sociálnych služieb
1.9. Kultúra, šport, letná a krytá plaváreň
V rámci rozvoja kultúrneho a spoločenského života v meste Trenčín boli
poskytované dotácie z grantového programu rôznym neštátnym subjektom
pre udržiavanie folklóru, pripomínaniu si tradícií a zvyklostí mesta z čias našich
predkov, podporovanie filmových festivalov, divadelných vystúpení,
šermiarskych a historických akcií...
Dotácie z rozpočtu mesta na kultúrne podujatia v zmysle VZN č. 2/2004
v znení neskorších dodatkov – VZN č. 7/2006
Trenčianske hradné slávnosti – poskytnutie dotácie pre Skupinu
historického šermu WAGUS n.o. na realizáciu 18.ročníka Trenčianskych
hradných slávností 2011. Slávnosti sa konajú počas prázdnin a sú veľmi
obľúbené hlavne u detí (dobové súťaže, jazda na koni, strieľanie z luku
či kuše a iných podobných stredovekých zbraní). Začali sa v sobotu
30. júla 2011 na Mierovom námestí dobovým sprievodom a záprahom,
ktorý vystúpil na hrad
a skončili 31.júla 2011. V programe boli
vystúpenia šermiarov, sokoliarov, tanečníkov, žonglérov a divadiel.
Súčasťou týchto slávností bol aj Dobový jarmok.
Trenčianske historické slávnosti – poskytnutie dotácie pre Skupinu
historického šermu WAGUS n.o. na realizáciu 6. ročníka Trenčianskych
historických slávností. Otvorenie slávností začalo salvou z dela 25.júla
2011 na Mierovom námestí, skončili sa 29. júla 2011. Na Mierovom
námestí sa uskutočnili
rytierske turnaje na koňoch, vystúpenia
sokoliarov, žonglérov, šermiarov, vrátane ukážok ľudových remesiel,
dobovej kuchyne, ohňovej šou, prebiehal jarmok historických
remeselníkov a obchodníkov a pod.
Sám na javisku – poskytnutie dotácie pre KOLOMAŽ o.z. na pokrytie
časti nákladov projektu. Podujatie sa konalo v Klube Lúč 15. až
18.9.2011, ponúka divákom divadlo rozmanitých foriem ako klauniádu,
herecko-hudobný recitál či alternatívnejšie predstavenia. Dramaturgia
festivalu sa zameriava predovšetkým na divadelnú scénu Strednej
Európy
Jazz pod hradom – poskytnutie dotácie Trenčianskej jazzovej
spoločnosti. Festival je jedinečné hudobné podujatie európskeho
formátu. Svojim rozsahom druhé najväčšie podujatie tohoto žánru na
Slovensku sa uskutočnilo v dňoch 23. - 24. septembra 2011 v Trenčíne.
Dominujúcou myšlienkou festivalu "Jazz pod hradom" bola a ostáva
európska kultúrna spolupatričnosť.
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Považský pohár – dotácia pre Tanečný klub Dukla Trenčín. Podujatie
bolo realizované 12.11.2011 v Expo centre.
Pri trenčianskej bráne – finančné prostriedky na realizáciu 25. ročníka
festivalu Pri Trenčianske bráne. Festival sa konal 16. až 17. septembra
na Mierovom námestí v Trenčíne. Na podujatí vystúpili detský folklórny
súbor Radosť a folklórny súbor Nezábudky a folklórny súbor
Mladosť. V sobotu na návštevníkov Mierového námestia čakali divadlo
Dunajka, tanečné skupiny Aura, Goonies, Korzo, SWT a Ishtar, country
skupiny Daily a Maryland, program detských folklórnych súborov a
program Vitajte pri trenčianskej bráne s folklórnymi súbormi Družba,
Senior klub Družba, Trenčan, Nadšenci, Kopaničiar z Myjavy a Vršatec
z Dubnice nad Váhom.
Pohoda – v zmysle zmluvy o spolupráci mesto poskytlo dotáciu
spoločnosti POHODA FESTIVAL 2011 s.r.o. na financovanie festivalu. Je
to multižánrový festival, ktorý ponúka zmes hudby, tanca, spevu
a ďalších sprievodných podujatí. Konal sa na letisku v Trenčíne od 7. do
9. júla. Sprievodnými podujatiami boli divadelné predstavenia,
literatúra, diskusie, festivalu sa zúčastnili neziskové organizácie, v areáli
sa nachádzal športový park, detský park, relax zóna.
Artkino Metro – úhrada nákladov z rozpočtu mesta na energie, revízie
a prehliadky požiarnej signalizácie. Art kino Metro sa orientuje na
náročnejšie klubové filmy a európsku kinematografiu. Ich ponuka na
slovenskom filmovom trhu je značne limitovaná, preto sa dopĺňa
o zavedené filmové cykly českého a slovenského filmu. V priestoroch
tohto kina sa premietali filmy počas ArtFilmu Festu, projekt Febiofest,
Alternatívne Vianoce, projekcie filmov Višegradu, večery českého
a slovenského filmu. Úspešne fungoval Filmový klub mladých študentov
trenčianskych škôl. Detským predstaveniam bola venovaná každá
druhá nedeľa v mesiaci. Vstupné priestory kina slúžili ako výstavný
priestor fotografií a výtvarných diel prevažne mladých umelcov.
Uskutočnilo sa tu koncertov hudobných skupín z Českej republiky aj
Slovenska a divadelné predstavenia.
Ora et ars – výdavky na IV. ročník Medzinárodného
výtvarnoliterárneho sympózia ORA et ARS - Skalka 2011, ktorý sa konal od 15.
júna do 26.júna 2011 v priestoroch Malej a veľkej Skalky. Výdavky boli
použité na zabezpečenie sympózia, nákup maliarskych potrieb,
rámovanie obrazov, tlač katalógu a historickej prílohy, autorské
odmeny, zabezpečenie pracovnej a slávnostnej vernisáže s kultúrnym
programom. Diela autorov zo Slovenska, Českej republiky, Ruska,
Poľska, Maďarska si prezreli milovníci umenia aj v priestoroch Mestskej
veže a v Bratislave. Na sympózium boli poskytnuté finančné prostriedky
z Ministerstva kultúry SR vo výške 7 000 €, z Trenčianskeho
samosprávneho kraja vo výške 2 000 €.
Čaro Vianoc pod hradom – tradičné vianočné podujatie i tento rok
mesto ožilo vianočnou atmosférou. Podujatia ako privítanie sv. Mikuláša
v meste, vianočné trhy, koledy pod stromčekom, živý betlehem,
dobová vojenská kuchyňa, rozprávky a koncerty vyplnili adventné
obdobie. Podujatie začalo 2.12. na Mierovom námestí Detským
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jarmokom, 6.1. v Piaristickom kostole sv. Františka Xaverského bol
realizovaný Trojkráľový koncert na počesť patróna mesta.
Art centrum Synagóga – úhrada prevádzkových nákladov a časť
nákladov na výstavy v Art centrum Synagóga
podpora kultúrnych stredísk – v roku 2011 boli podporené KS Stred a KS
Aktivity
dotácia na prevádzku a činnosť športovej haly pre Športový klub 1.FBC
Trenčín, poistenie športovej haly
dotácia na prevádzku a činnosť futbalového štadióna pre AS Trenčín,
a.s., poistenie futbalového štadióna
dotácie na financovanie časti nákladov na zabezpečenie činnosti
a prevádzky FŠ v Opatovej
dotácia na prevádzku a činnosť Zimného štadióna Pavla Demitru pre
Hokejový klub Dukla Trenčín a.s.
verejné korčulovanie na Zimnom štadióne Pavla Demitru
dotácie na činnosť klubov, reprezentáciu mesta, výnimočných akcií
prevádzka krytej a letnej plavárne, poistenie plavárne,
na letnej plavárni sa uskutočnila oprava veľkého bazénu, maľby,
kachličky, sprchy, podlahy, vyrovnanie dlažieb, oprava budovy
plavárne, rekonštrukcia chlórovacej jednotky, montáž dávkovacích
čerpadiel na tekutú bazénovú chémiu
na krytej plavárni prebehla rekonštrukcia chlórovanej jednotky, montáž
dávkovacích čerpadiel na tekutú bazénovú chémiu
prevádzka mobilnej ľadovej plochy v I.polroku 2011
starostlivosť o mobiliár mesta a detských ihrísk (lavičky a pod.), údržbu
detských ihrísk – výmena piesku, nátery, údržba zariadení detských
ihrísk, doplnenie nových zariadení detských ihrísk a pod..
1. 10. Hospodárstvo
Mestské hospodárstvo a správa lesov, mestská rozpočtová
organizácia, Trenčín zriadená na základe uznesenia č. 396 Mestského
zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 28. 10. 2004 ako nástupnícka
organizácia po zaniknutých príspevkových organizáciách SML, m. p.
o, Trenčín a MHT, m.p.o. , Trenčín.
zabezpečenie verejnoprospešných činností
výdavky na 11 objektov a hospodárskych stredísk, vrátane areálu
MHSL, m.r.o., TN na ul. Soblahovská a bytov vo vlastníctve Mesta
Trenčín, v ktorých bola zabezpečovaná dodávka energií, opravy
a údržba, všetky druhy revízií a dodávateľská údržba tepelných zdrojov
firmou Eres.
správa a údržba CO krytov a technologického zariadenia – 39
objektov
registratúrne stredisko ul.Kožušnícka – evidencia a vydávanie
dokladov už zlikvidovaných podnikov
prevádzkovanie verejných WC na ul. Sládkovičova, na Nám.sv.
Anny (od 1.7.2012 uzatvorená prevádzka); automatické WC bunky na
ul. Rozmarínova, na ul. 28.októbra, na ul. Mládežnícka a verejné WC
na ul. Železničná – autobusová stanica, ktoré bolo v prenájme.
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prevádzka mestských trhovísk - trhovisko pri NS Družba na ul.
28.októbra s celkovým počtom 84 predajných zariadení.
prevádzka a údržba miestneho rozhlasu v mestských častiach Kubrá,
Kubrica, Opatová, Centrum, Záblatie, Zlatovce, Istebník.
demontáž svetelnej vianočnej výzdoby 2010/2011 v okrajových
mestských častiach a montáž svetelnej vianočnej výzdoby 2011/2012
v okrajových mestských častiach a v centrálnej mestskej zóne.
prevádzka mobilnej ľadovej plochy na Štúrovom námestí a jej
demontáž po ukončení sezóny 2010/2011 – vzhľadom na prijatie
reštriktívneho rozpočtu nebola mobilná ľadová plocha v decembri
2011 uvedená do prevádzky.
výdavky na 8 objektov kultúrnych stredísk – KS Istebník, KS Kubra, KS
Dlhé Hony, KS Zlatovce, KS Kubrica, KS Záblatie, Centrum kultúry
a služieb Juh a KS Opatová a hospodárskych stredísk
správa lesného majetku mesta Trenčín - zakladanie, pestovanie,
výchova, obnova a ochrana lesov a vykonávaná ťažba dreva
v lesných porastoch
prevádzka a údržba fontán - fontána v Parku M.R.Štefánika,
fontána OZ Halalovka, fontána vodník na Štúrovom námestí a pitné
fontány na Štúrovom námestí.
manipulácia a rozmiestňovanie stánkov pri Vianočných trhoch,
Veľkonočnom jarmoku, Hradných slávnostiach, hudobnom festivale
Pohoda a iných podujatiach organizovaných pod záštitou Mesta
Trenčín,
stavanie
májov,
osadenie
vianočných
stromov,
zabezpečovanie prívodu elektr. energie na kultúrnych a iných
podujatiach organizovaných pod záštitou mesta Trenčín, prevoz
zábran, lavičiek, manipulácia s betónovými skružami počas volieb,
deložácia bytov, sťahovanie, prevoz neupotrebiteľného majetku
mesta, kontrola elektroinštalácie v CO krytoch a jednotlivých
objektoch spravovaných organizáciou atď).
prevádzka zimného štadióna P.Demitru – od 1.10.2011.
prevádzka krytej plavárne – od 1.7.2011
prevádzka letnej plavárne

2. Orgány Mesta Trenčín
Orgánmi Mesta Trenčín sú Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne a primátor mesta.
2. 1. Primátor
Postavenie primátora mesta upravuje § 13 – 13 b/ zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Predstaveným mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor,
ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách. Funkcia primátora je
verejná funkcia. Funkčné obdobie primátora sa skončí zložením sľubu
novozvoleného primátora. Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta.
Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch
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alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej
správy písomne poveriť zamestnanca mesta.
Primátor mesta najmä:
zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady
a podpisuje ich uznesenia,
vykonáva mestskú správu,
zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a
fyzickým osobám,
rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom
alebo Štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu
vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu
a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta, informuje mestské
zastupiteľstvo o vydaní
a zmenách organizačného poriadku
mestského úradu,
rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom
alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu,
uchováva vlajku mesta a pečať mesta,
podpisuje všeobecne záväzné nariadenia mesta,
poveruje do 60 dní od zloženia sľubu spravidla na celé funkčné
obdobie zastupovaním dvoch zástupcov primátora, pričom určí ich
poradie
môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva,
môže právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť
pokutu.
2. 2. Mestské zastupiteľstvo
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne je zastupiteľský zbor mesta
z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta.

zložený

Počet poslancov na celé volebné obdobie (štyri roky) určí pred voľbami
mestské zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov mesta v súlade so zákonom
o obecnom zriadení. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne je zložené z 25
poslancov.
Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta,
najmä je mu vyhradené
určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s
majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony
týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho
čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu
komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods.
1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o
prevzatí ručiteľského záväzku,
schvaľovať územný plán mesta alebo jeho časti a koncepcie
rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
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rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny
poplatok,
určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a
verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života,
rozvoja mesta a zvolávať zhromaždenie obyvateľov mesta,
uznášať sa na nariadeniach,
schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v
medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
určiť plat primátora podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní
pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie
primátora, zmeniť počas funkačného obdobia na návrh primátora
rozsah výkonu jeho funkcie,
voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta, určiť rozsah výkonu
funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu
hlavnému kontrolórovi,
schvaľovať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva
a zásady odmeňovania poslancov,
zriaďovať,
zrušovať
a
kontrolovať
rozpočtové a príspevkové
organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich
vedúcich
(riaditeľov),
zakladať
a
zrušovať
obchodné
spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do
ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať
majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,
schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť
v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho
alebo záujmového fondu,
zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a
určovať náplň ich práce,
udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,
ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku
mesta.
Mestské zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri
mesiace. Návrh programu zasadnutia mestského zastupiteľstva sa zverejňuje
na úradnej tabuli v meste aspoň 3 dni pred zasadnutím mestského
zastupiteľstva.
Rokovania mestského zastupiteľstva sú zásadne verejné. Mestské
zastupiteľstvo vyhlási svoje rokovanie za neverejné ak predmetom rokovania
sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov (napr.
Obchodný zákonník, zákon o bankách, zákon o správe daní a poplatkov
a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, zákon o ochrane
osobných údajov), to neplatí ak je predmetom rokovania mestského
zastupiteľstva použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné
záležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov mesta, členov orgánov mesta,
zamestnancov mesta alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre
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mesto, nakladanie s majetkom vo vlastníctve mesta, najmä prevod
vlastníctva k majetku vo vlastníctve mesta, nadobudnutie majetku do
vlastníctva mesta alebo prenechanie majetku mesta do užívania iným
osobám. Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec NR SR, poslanec
Európskeho parlamentu, zástupca vlády alebo iného štátneho orgánu, slovo
sa mu udelí. V prípade, že požiada o možnosť vystúpiť na zasadnutí
mestského zastupiteľstva náčelník mestskej polície, riaditeľ právnickej osoby
založenej alebo zriadenej mestom, prípadne ďalší subjekt, napr. predseda
petičného výboru, obyvateľ mesta, rektor, riešiteľ ÚPD, rozhodne o tom
mestské zastupiteľstvo hlasovaním.Podrobné pravidlá o rokovaní mestského
zastupiteľstva upravuje rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.
2.2.1 Mestská rada
Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť mestskú radu, ktorá je zložená z
poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na
celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo
kedykoľvek odvolať.
Počet členov mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov
mestského zastupiteľstva. V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie
politických strán v mestskom zastupiteľstve.
Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom
mestského zastupiteľstva.
Plní
úlohy
podľa
rozhodnutia
mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.
Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej
zasadnutie zvoláva a vedie primátor alebo zástupca primátora, ak tak
neurobí primátor.
Zloženie Mestskej rady v Trenčíne:
Mgr.Renata Kaščáková – zástupca primátora
JUDr.Ján Kanaba – predseda Finančnej a majetkovej komisie
Ing.Michal Urbánek – predseda Komisie životného prostredia, dopravy,
investícií a územného plánovania
Doc.Ing.Oto Barborák CSc. – predseda Komisie školstva
Mgr. Ladislav Pavlík – predseda Komisie mládeže a športu
Ján Babič – predseda Komisie kultúry a cestovného ruchu
MUDr. Stanislav Pastva – predseda Komisie sociálnych vecí a verejného
poriadku
2.2.2. Výbory mestských častí
Výbory mestský častí zriaďuje mesto v mestských častiach s vlastným spravidla
katastrálnym územím a po zohľadnení vnútorného členenia mesta
v nadväznosti na plnenie úloh samosprávy. Výbory mestských častí
reprezentujú obyvateľov mestskej časti a podieľajú sa na samospráve mesta.
O ich zriadení rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Mestské zastupiteľstvo
schválilo tieto výbory mestských častí:
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SEVER (Sihoť I-IV., Opatová, Pod Sokolice, Kubra, Kubrica):
1. Vladimír Gavenda
2. Dušan Paška
3. PhDr.Leo Kužela
4. Mgr.Renáta Kaščáková
5. František Koronczi
6. Ing.Róbert Lifka
7. Mgr.Rastislav Kudla
8. Ing.Mário Krist
STRED (Stred, Dlhé Hony, Noviny, Biskupice):
1. JUDr.Ján Kanaba
2. PaedDr.Daniel Beníček
3. Ing.Emil Košút
4. Ing.Oto Barborák CSc.
5. Ing.Michal Urbánek
6. Ing.Pavol Kubečka
JUH (Juh):
1. Ing.Peter Gašparovič
2. Ján Babič
3. Peter Žák
4. Eduard Hartmann
5. MUDr.Stanislav Pastva
6. JUDr.Milan Kováčik
7. Branislav Zubričaňák
ZÁPAD (Zámostie, Istebník, Orechové, Záblatie, Zlatovce):
1. Bc.Tomáš Vaňo
2. Martin Barčák
3. Mgr.Ladislav Pavlík
4. Patrik Burian
Členmi sú všetci poslanci mestského zastupiteľstva zvolení v mestskej časti.
Zásady rokovania, uznášania sa a činnosti výborov mestských častí mesta
Trenčín upravuje Rokovací poriadok výborov mestských častí v Trenčíne.
2.2.3. Komisie MsZ
Komisie MsZ môže mestské zastupiteľstvo zriaďovať ako svoje stále alebo
dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené
z poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených mestským
zastupiteľstvom z radov odborníkov.
Finančná a majetková komisia:
1. JUDr.Ján Kanaba (predseda)
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bc. Tomáš Vaňo (poslanec)
Ing. Pavol Kubečka (poslanec)
Mgr. Rastislav Kudla (poslanec)
Martin Barčák (poslanec)
Ing. Peter Mikuš (odborník)
MBA Peter Hošták PhD. (odborník)

Garanti: Bc. Eva Hudecová, Ing. Ján Margetín
Komisia životného prostredia, dopravy a investícií:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ing. Michal Urbánek (predseda)
Vladimír Gavenda (poslanec)
Ing. Emil Košút (poslanec)
Ing. Peter Gašparovič (poslanec)
Patrik Burian (poslanec)
Mgr.Marián Rendek (odborník)
Ing.František Matečný (odborník)

Garanti: Ing. Jarmila Maslová, Ing.arch.Martin Beďatš, Mgr.Ján Forgáč
Komisia mládeže a športu:
1.
2.
3.
4.
5.

Mgr.Ladislav Pavlík (predseda)
PaedDr. Daniel Beníček (poslanec)
Patrik Žák (poslanec)
PhDr.Erik Kubička (odborník)
Ing.Silvia Štefániková (odborník)

Garanti: Mgr.Slávia Novotná
Komisia školstva:
1.
2.
3.
4.
5.

Doc.Ing.Oto Barborák CSc. (predseda)
Ing.Mário Krist (poslanec)
Mgr.Renata Kaščáková (poslanec)
Juraj Pisca (odborník)
Mgr.Štefan Kotras (odborník)

Garanti: Mgr.Jozef Baláž, Mgr.Ľubica Kršáková
Komisia sociálnych vecí:
1. MUDr.Stanislav Pastva (predseda)
2. Ing.Róbert Lifka (poslanec)
3. Eduard Hartman (poslanec)
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4. JUDr.Milan Kováčik (poslanec)
5. Dr.Jozef Hrubo (odborník)
6. Ing.Gustáv Teker (odborník)
Garant: Mgr. Barbara Činčáková
Komisia kultúry a cestovného ruchu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ján Babič (predseda)
František Koronczi (poslanec)
Dušan Paška (poslanec)
PhDr.Leo Kužela (poslanec)
Branislav Zubričaňák (poslanec)
Mgr. Josef Kolář (odborník)
Ing. Vladimír Mráz (odborník)

Garant: Ing.Janka Sedláčková

2. 3. Organizačná štruktúra mesta v roku 2011.
Mestský úrad riadi prednosta úradu, ostatní zamestnanci sú rozdelení do
útvarov.
Ide o:
Kancelária primátora
Kancelária prednostu
Útvar klientského centra a matriky
Útvar hlavného kontrolóra
Útvar právny
Útvar kultúrno-informačných služieb
Útvar školstva
Útvar sociálnych vecí
Útvar ekonomický
Útvar majetku mesta
Útvar interných služieb
Útvar hlavného architekta
Útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií
2.4. Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti:
Vznik:
1)
2)
3)
4)
5)

Mestské hospodárstvo a správa lesov, Soblahovská 65, Trenčín
Sociálne služby mesta Trenčín, Piaristická 42, Trenčín
Školské zariadenia mesta Trenčín, Kubranská cesta 20, Trenčín
Základná umelecká škola Karola Pádivéhé, Nám.SNP 2, Trenčín
Centrum voľného času Trenčín, Východná č.9, Trenčín
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6) ZŠ Veľkomoravská, Veľkomoravská č.12, Trenčín
7) ZŠ Dlhé Hony, Dlhé Hony č.1, Trenčín
8) ZŠ Bezručova, Bezručova č.66, Trenčín
9) ZŠ Hodžova, Hodžova č.37, Trenčín
10) ZŠ Laca Novomeského, L.Novomeského č.11, Trenčín
11) ZŠ Východná, Východná č.9, Trenčín
12) ZŠ Na dolinách, ul. Na dolinách 27, Trenčín
13) ZŠ Kubranská, ul.Kubranská 80

1.7.2002
1.7.2002
1.7.2002
1.7.2002
1.7.2002
1.7.2002
1.7.2002
1.7.2002

2.5. Obchodné spoločnosti založené mestom:
- Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s., Farská č.44/1, Trenčín
- Trenčín INVEST, s.r.o., Farská 44/1, Trenčín

1.1.2008
25.10.2004

Nezisková organizácia:
- Kultúrno-informačné centrum (KIC), n.o., Mierové nám.2, Trenčín
t.č. v likvidácii

1.2.2009

2.6. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach
Názov spoločnosti
Trenčín INVEST, s.r.o.
TVK, a.s.

Základné imanie
/ZI/ spoločnosti
v€
6 639

Podiel mesta na ZI
spoločnosti v %
100%

34 922 964

43,43%

AS Trenčín, a.s.

33 194

10%

Trenčianska parkovacia spoločnosť,
a.s.

27 500

100%

3. Rozpočet na rok 2011 a jeho plnenie
Kompletná informácia o plnení rozpočtu mesta Trenčín za rok 2011 vrátane
Hodnotiacej správy Mesta Trenčín za rok 2011 je na stránke mesta
http://www.trencin.sk/80118
3. 1. Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2011
Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2011 bol schválený
uznesením č. 46 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 19.5.2011.
V období od 1.1.2011 do dňa schválenia rozpočtu hospodárilo Mesto Trenčín
v súlade s §11: Rozpočtové provizórium zákona č.583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozpočtovom provizóriu.
Rozpočet bol zostavený v súlade so zákonom
č.523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
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predpisov, zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, s opatrením MF SR č.
MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa
ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a v súlade s VZN č.8/2006 Zásady
nakladania s finančnými prostriedkami mesta Trenčín v znení neskorších
predpisov.
Programový rozpočet Mesta Trenčín na roky 2011 - 2013 bol v súlade
s legislatívou zostavený ako programový – programovú štruktúru tvorí 12
programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti mesta.
Programový rozpočet na rok 2011 bol zostavený s vyrovnaným
výsledkom hospodárenia, t.j. rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami =
0, pričom:
 Bežný rozpočet bol schválený s prebytkom + 57.915 €,
 Kapitálový rozpočet bol zostavený s prebytkom + 5.469.485 €,
 Saldo finančných operácií predstavovalo schodok vo výške – 5.527.400
€.
V priebehu roka 2011 bolo vypracovaných 13 zmien rozpočtu, z toho 11
podpísaných a schválených primátorom mesta v zmysle platného VZN –
Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín a 2 schválené
Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne (uznesenie MsZ č.215 zo dňa 31.8.2011
a uznesenie MsZ č.336 zo dňa 15.12.2011). Zmeny vyplynuli z požiadaviek
jednotlivých útvarov na zabezpečenie plnenia jednotlivých cieľov v rámci
Programového rozpočtu mesta na rok 2011.
Upravený Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2011 po zapracovaní
zmien bol schválený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, t.j. rozdiel medzi
celkovými príjmami a výdavkami = 0, pričom:
Upravený Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2011 po
zapracovaní zmien bol schválený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia,
t.j. rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami = 0, pričom:
 Bežný rozpočet bol upravený ako prebytkový vo výške + 1.074.328 €
 Kapitálový rozpočet bol upravený s prebytkom vo výške + 2.530.529 €,
 Saldo finančných operácií bolo upravené so schodkom vo výške –
3.604.857 €.
Schválený
rozpočet 2011
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
PRÍJMY SPOLU:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
VÝDAVKY SPOLU:
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

26 642 000
12 110 145
2 000 000
40 752 145
26 584 085
6 640 660
7 527 400
40 752 145
0
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Upravený
rozpočet 2011
27 374 005
7 861 708
3 198 745
38 434 458
26 299 677
5 331 179
6 803 602
38 434 458
0
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3.2. Hospodárenie Mesta Trenčín za rok 2011
Rozpočet Mesta Trenčín bol v roku 2011 plnený v nasledujúcej štruktúre:
- Bežný rozpočet s prebytkom vo výške
+ 2 711 643,- €,
- Kapitálový rozpočet s prebytkom vo výške
+ 4 155 561,- €,
- Saldo finančných operácií so schodkom
- 3 602 799,- €.
Bežný rozpočet
Bežné príjmy boli k 31.12.2011 naplnené na 104,2 %, čo predstavuje celkovú
výšku 28 520 988 €. Plnenie rozpočtu bolo v roku 2011 nasledovné:
1) Daňové príjmy – k 31.12.2011 boli naplnené na 102%, čo predstavuje
celkovú výšku 18.888.120 €, z toho príjmy z výnosu z dane z príjmov
poukázaný územnej samospráve 12.267.514 € (101%), príjem dane
z nehnuteľností 4 501 554 € (104,2%), daň za užívanie verejného
priestranstva 35.850 € (199,2%), príjem z poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady 2.040.838 € (102%), daň za psa 42.361 €
(121%), ostatné: 3 € (úhrada pohľadávky z poplatku z predaja
alkoholických nápojov a tabakových výrobkov).
2) Nedaňové príjmy – k 31.12.2011 boli naplnené na 120,8%, čo predstavuje
celkovú výšku 3 643.373 €. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli
vo výške 609.268 € (109,2%), príjmy z administratívnych a iných poplatkov
a platieb 539.901 € (96,7%), úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov
3.109 € (155,5%), iné nedaňové príjmy 840.671 € (247,2%). Vysoké plnenie
iných nedaňových príjmov vyplýva predovšetkým z príjmu vo výške
398.422 €, ktorý bol Mestu Trenčín poukázaný od Slovenskej správy ciest
ako finančná náhrada za vyrúbané dreviny v súvislosti s výstavbou
nového cestného mosta.
Príjmy rozpočtových organizácií boli k 31.12.2011 plnené v nasledujúcej
štruktúre:
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. : 112,1% plnenie
rozpočtovaných príjmov, t.j. vo výške 542.290 €
Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.:
100% plnenie rozpočtovaných
príjmov, t. j. vo výške 612.725 €
Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.: 96,3 plnenie rozpočtovaných
príjmov, t. j. vo výške 125.673 €
Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne
s p.s.: 108,7% plnenie rozpočtovaných príjmov, t.j. vo výške 275 517 €
Základná umelecká škola m.r.o.: 96,2% plnenie rozpočtovaných príjmov,
t. j. vo výške 75.734 €
Centrum voľného času m.r.o.: plnenie v celkovej výške 18.485 €
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3) Granty a transfery – k 31.12.2011 boli naplnené na 102,7%, čo
predstavuje celkovú výšku 5.989.495 €, z toho transfery v rámci verejnej
správy boli v celkovej výške 5.982.981 €.
Bežné výdavky boli plnené na 98,9% rozpočtovaných bežných výdavkov,
v absolútnej výške 25.809.345 €.
Z celkovej výšky bežných výdavkov
predstavuje úhrada záväzkov z roka 2010 a minulých rokov čiastku
1.925.822 €, t.j. 7,5% bežných výdavkov. Pre porovnanie: bežné výdavky za
rok 2010 vrátane neuhradených záväzkov za rok 2010 predstavovali cca 31
mil. €, môžeme teda hovoriť o šetrení vo výške cca 7 miliónov € na bežných
výdavkoch v roku 2011.
Štruktúru bežných výdavkov podľa programov uvádza nasledujúca
tabuľka:
Upravený
rozpočet 2011
Výdavky
z toho:
Program 1: Manažment a plánovanie

Plnenie
bežného
rozpočtu

%
plnenia

26 299 677

25 809 345

98,9%

255 204

282 764

110,8%

56 500

55 650

98,5%

3 668 001

3 532 471

96,3%

517 335

453 871

87,7%

Program 5: Bezpečnosť

1 569 886

1 519 483

96,8%

Program 6: Doprava

3 283 008

3 119 434

95%

10 336 502

10 310 082

99,7%

Program 8: Šport

925 290

891 752

96,4%

Program 9: Kultúra

286 135

278 622

97,4%

Program 10: Životné prostredie

3 651 465

3 643 865

99,8%

Program 11: Sociálne služby

1 538 851

1 533 445

99,6%

211 500

187 906

88,8%

Program 2: Propagácia a cestovný ruch
Program 3: Interné služby mesta
Program 4: Služby občanom

Program 7: Vzdelávanie

Program 12: Rozvoj mesta a bývanie

Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy boli plnené na 112,5% rozpočtovaných kapitálových
príjmov, v absolútnej výške 8 842 549 € nasledovne:
 Nedaňové príjmy: Príjmy z predaja budov vo výške 273.169 €, z predaja
bytov vo výške 379.466 €, z predaja domov postavených v súvislosti
s modernizáciou železničnej trate vo výške 1.211.638 €, z predaja
dopravných prostriedkov vo výške 2.250 €, z predaja pozemkov vo
výške 1.858.399 €, pozemkov v priemyselnej zóne Zámostie vo výške
59.260 €, pozemkov v súvislosti s modernizáciou železničnej trate vo
výške 919.911 € a pozemkov pre Nový most vo výške 2.501.100 €.
 Granty a transfery: nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu 3
základných škôl: Veľkomoravská, Novomeského a Hodžova vo výške
1.637.306 €.
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Kapitálové výdavky boli plnené na 87,9% rozpočtovaných kapitálových
výdavkov, v absolútnej výške 4 686 988 €. Z celkovej výšky kapitálových
výdavkov predstavuje úhrada záväzkov z roka 2010 a minulých rokov čiastku
4 575 200 €, t.j. 97,6% kapitálových výdavkov.
Novými kapitálovými výdavkami v roku 2011 boli:
- dofinancovanie časti Návrhu k Novému územnému plánu, osobné
motorové vozidlo pre mestskú políciu, softvér pre elektronické aukcie,
riešenie statiky v ZŠ Na Dolinách, výkup pozemku pre juhovýchodný
obchvat, rekonštrukcia chlórovacej jednotky na krytej a letnej plavárni,
rekonštrukcia priestorov v KS Istebník – v celkovej výške 111 788 €.
Štruktúra kapitálových výdavkov

Výdavky

Upravený
Plnenie
rozpočet kapitálového
2011
rozpočtu
5 331 179
4 686 988

%
plnenia
87,9%

z toho:
35 398

Program 1: Manažment a plánovanie

0

0
19 011

91,9%

9 891

3 957

40%

1 217 660

1 196 087

98,2%

218 000

133 240

61,1%

2 315 703

2 306 750

99,6%

396 952

319 758

80,6%

42 497

42 137

99,2%

110 649

104 435

94,4%

0

0

963 747

526 215

Program 3: Interné služby mesta
Program 4: Služby občanom
Program 6: Doprava
Program 7: Vzdelávanie

100%

20 682

Program 2: Propagácia a cestovný ruch

Program 5: Bezpečnosť

35 398

Program 8: Šport
Program 9: Kultúra
Program 10: Životné prostredie
Program 11: Sociálne služby
Program 12: Rozvoj mesta a bývanie

54,6%

Finančné operácie
- Zahŕňajú zapojenie prevodov z peňažných fondov, zostatkov z minulých
rokov do rozpočtu mesta, realizuje sa nimi prijatie návratných zdrojov
financovania, ich splácanie, poskytujú sa návratné finančné výpomoci a
pod..
- Príjmové a výdavkové finančné operácie boli v roku 2011 realizované v
zmysle schváleného rozpočtu nasledovne:
Príjmové finančné operácie vo výške 3 199 435 €:
- Na preklenutie časového nesúladu medzi úhradou faktúr za rekonštrukciu
3 základných škôl – ZŠ Novomeského, Hodžova a Veľkomoravská
a refundáciou finančných prostriedkov z fondov EÚ a ŠR prijalo Mesto
Trenčín 3 preklenovacie úvery spolu vo výške 1 656 704 €, úvery boli
splatené k 31.12.2011
-

Koncom roka 2011 Mesto Trenčín prijalo účelový úver vo výške 1 300 000 €
na refinancovanie kapitálových výdavkov, úver je splatný k 31.12.2012.
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-

Prevod hospodárskeho výsledku za rok 2010 vo výške 201 593 €
a nevyčerpaných dotácií z roku 2010 vo výške 40 445 €,

-

Príjem z postúpených pohľadávok – odplata vo výške 693 €

Výdavkové finančné operácie vo výške 6 802 234 €
-

splácanie istín z poskytnutých úverov bolo realizované v zmysle zmluvných
podmienok o poskytnutí úverov v celkovej výške 1 169 160 €,

-

Mesto Trenčín splatilo k 31.12.2011 krátkodobý úver prijatý na konci roka
2010 vo výške 3 973 870 €. Tento úver bol prijatý vzhľadom k tomu, že ku
koncu roka 2010 boli čerpané kontokorentné úvery v predmetnej výške,
t.j. pre zachovanie vyrovnanosti rozpočtu mesta,

-

Splatené boli 3 preklenovacie úvery prijaté na rekonštrukciu 3 základných
škôl vo výške 1 656 704 €,

-

Vytvorený bol rezervný fond Trenčianskej parkovacej spoločnosti a.s. vo
výške 2 500 € v zmysle Obchodného zákonníka.

Plnenie rozpočtu k 31.12.2011
Plnenie
bežného
rozpočtu k
31.12.2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Príjmy
Výdavky
z toho:
Program 1: Manaž.a plánovanie
Program 2: Prop.a cestovný ruch
Program 3: Interné služby mesta
Program 4: Služby občanom
Program 5: Bezpečnosť
Program 6: Doprava
Program 7: Vzdelávanie
Program 8: Šport
Program 9: Kultúra
Program 10: Životné prostredie
Program 11: Sociálne služby
Program 12: Rozvoj mesta a bývanie
Bežný rozpočet

Plnenie
kapitálového
rozpočtu k
31.12.2011

Plnenie
rozpočtu spolu
k 31.12.2011

28 520 988
25 809 345

8 842 549
4 686 988

37 363 537
30 496 333

282 764
55 650
3 532 471
453 871
1 519 483
3 119 434
10 310 082
891 752
278 622
3 643 865
1 533 445
187 906

35 398
0
19 011
3 957
1 196 087
133 240
2 306 750
319 758
42 137
104 435
0
526 215

318 162
55 650
3 551 482
457 828
2 715 570
3 252 674
12 616 832
1 211 510
320 759
3 748 300
1 533 445
714 121

2 711 643

Kapitálový rozpočet

4 155 561

Rozpočet spolu

6 867 204
FINANČNÉ OPERÁCIE

21 Príjmy*
22 Prevod hospodárskeho výsledku za rok 2010
23 Preklenovací úver na rekonštrukciu 3 ZŠ zo SLSP

28

*

3 199 435
201 593
1 656 704
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a.s.
24 Krátkodobý úver
25 Nevyčerpané dotácie za rok 2010
26 Postúpené pohľadávky
27
28
29
30

1 300 000
40 445
693

Výdavky*
Splácanie istín z bankových úverov dlhodobých
ŠFRB
Splácanie istín z bankových úverov krátkodobých

6 802 234
1 149 006
20 154
5 630 574

31 Tvorba rezervného fondu TPS, a.s.

2 500

32 Výsledok hospodárenia

3 264 405

Rozdelenie hospodárskeho výsledku
1. Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku

3 264 405 €

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch mesta bol k 31.12.2011 vo výške
3 264 405 € (Príjmy – výdavky + príjmové finančné operácie – výdavkové
operácie).
Prevod hospodárskeho výsledku z roku 2011 do príjmov mesta v roku 2012
v rámci príjmových finančných operácií po odrátaní tvorby rezervného fondu
(638 349,40 €) a nevyčerpaných dotácií z roku 2011 (484 320 €) 2 141 796,60 €
2. Tvorba rezervného fondu
V zmysle § 15 (peňažné fondy) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov mesto vytvára
rezervný fond vo výške určenej mestským zastupiteľstvom, najmenej však 10 %
z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods.6.
V zmysle § 16 ods. 6 vyššie uvedeného zákona ako možno použiť
v rozpočtovom roku nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté
v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EU
alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na
účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta
podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) vyššie uvedeného zákona z tohto prebytku
vylučujú. Prebytok rozpočtu mesta je zdrojom rezervného fondu, príp.ďalších
fondov.
V zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy prebytok mesta Trenčín k 31.12.2011 bol
nasledovný:






Príjmy spolu (bežné + kapitálové): 37 363 537 €
Výdavky spolu (bežné + kapitálové): 30 496 333 €
Prebytok rozpočtu k 31.12.2011: 6 867 204 €
Nevyčerpané dotácie k 31.12.2011 v zmysle § 16 ods.6: 484 320 €
Základ pre tvorbu rezervného fondu: 6 382 884 €

Rezervný fond za rok 2011 bude tvorený vo výške 10% zo základu pre tvorbu
rezervného fondu t.j. vo výške 638 288,40 €
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Hospodársky výsledok Spoločného stavebného úradu za rok 2011
Uznesením č. 221 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 29.9.2011
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne súhlasilo s výpoveďou Zmluvy o zriadení
Spoločného obecného úradu v Trenčíne uzatvorenej 14.1.2003 v znení
dodatkov z dôvodu potreby zosúladenia výkonu činností stavebných úradov
s platnou legislatívou. Spoločný stavebný úrad v Trenčíne ukončil svoju činnosť
k 31.12.2011. V zmysle zasadnutia oceňovacej komisie zloženej z bývalej Rady
starostov SpSÚ dňa 9.2.2012 bol dohodnutý spôsob vysporiadania
majetkových a finančných záväzkov Spoločného stavebného úradu v Trenčín
nasledovne:

Bežné príjmy k 31.12.2011: 239 133,79 €

Bežné príjmy z roku 2012 (vyúčtovanie energií za rok 2011): 354,47 €

Prevod hospodárskeho výsledku z roku 2010 v rámci príjmových
finančných operácií k 31.12.2011: 21 723,93 €

Príjmy spolu: 261 212,19 €

Bežné výdavky k 31.12.2011: 232 247,38 €

Bežné výdavky z roku 2012 (vyúčtovanie poštovného, pohonných hmôt
a sociálneho fondu za rok 2011): 1 592,44 €

Výdavky spolu: 233 839,82 €
Hospodársky výsledok za rok 2011 (príjmy – výdavok): 27 372,37 €
Hospodársky výsledok za rok 2011 po odrátaní tvorby rezervného fondu:
26 683,73 €
Tvorba rezervného fondu:
Hospodársky výsledok pre potreby tvorby rezervného fondu (bežné príjmy –
bežné výdavky): 6 886,41 €
Tvorba rezervného fondu vo výške 10 % za rok 2011: 688,64 €
Vytvorený rezervný fond za roky 2003 – 2011: 9 071,72 €
Finančné prostriedky prerozdelené obciam:
Hospodársky výsledok za rok 2011: 26 683,73 €
Rezervný fond za roky 2003-2011: 9 071,72 €
Záväzok Skalky nad Váhom uhradený v 2/2012: 1 932,30 €
Hodnota vozidla SpSÚ v zmysle oceňovacej komisie: 2 250 €
Hodnota majetku SpSÚ v zmysle oceňovacej komisie: 7 750 €
Spolu finančné prostriedky na prerozdelenie obciam: 47 687,74 €
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Zamarovce
Veľké Bierovce
Svinná - Veľká hradná
Tr.Stankovce
Trenčianske Mitice
Štvrtok
Svinná
Soblahov
Skalka nad Váhom
Selec
Opatovce
Omšenie
Motešice
Melčice - Lieskové
Ivanovce
Hrabovka
Horné Srnie
Horňany
Dubodiel
Drietoma
Dolná Súča
Dolná Poruba
Bobot
Adamovské Kochanovce
Petrova Lehota
Mesto Trenčín

474,00
355,30
365,00
1 733,90
436,40
205,40
875,00
1 172,58
627,00
558,00
231,50
1 078,76
426,90
881,00
519,00
247,00
1 567,30
229,20
516,30
1 228,60
1 640,60
455,20
420,30
460,80
97,70
30 885,00

Záväzky a pohľadávky Mesta Trenčín k 31.12.2011
Záväzky Mesta Trenčín k 31.12.2011:
P.č.

29 955 353,33 EUR

Názov

1

321 - Dodávateľské faktúry

2

325 - Ostatné záväzky

3

331 - Záväzky voči zamestnancom

4

333 - Ost.záväzky voči zamestn.

5

336 - Zúčt.s inšt.soc.zabezp.a zdrav.pois.

6

342 - Ostatné priame dane

7

379 - Iné záväzky

8

461 - Bankové úvery

9

479 - Dlhodobé záväzky

10

231 - Krátkodobý bankový úver

11

326 - Nevyfaktúrované dodávky

Účtovný stav
4 692 481,36
36 671,32
3 050,66
87 552,43
127 400,14
34 938,94
1 772,48
9 694 580,76
13 972 745,81
1 300 000,00
4 159,43

Spolu

29 955 353,33
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Pohľadávky Mesta Trenčín k 31.12.2011:
P.č.

Názov

3 423 143,07 EUR
Účtovný stav

1

Daň z nehnuteľností

525 170,59

2

Daň za psa

9 388,53

3

Daň z predaja alk.nápojov a tab.výrobkov

1 912,75

4

Daň z reklamy

5

Daň z užívania verejného priestranstva

6

Daň zo vstupného

7

Miestny poplatok za KO a DSS

956 043,20

8

Nájomné zmluvy

818 997,21

9

Z predaja a nájmu bytov a nebyt.priestorov

158 069,02

10

Pokuty

11

Z obchodného styku

12

Z protialkoholickej záchytnej izby

318,67

13

Za znečistenie ovzdušia

391,63

14

Z lotérií a iných podobných hier

15

Ostatné pohľadávky

242,27
266 278,29
-26,54

57 687,20
293 585,21

316,72
334 768,32

Spolu

3 423 143,07

Informácie z účtovnej závierky za rok 2011 sú podrobne spracované
v poznámkach k účtovnej závierke, ktoré sú prílohou záverečného účtu.
Investičné akcie v roku 2011:
-

Náhradná výstavba rodinných domov v súvislosti s MŽT (pre p.Hamaja
a p.Dorušinca)
ZŠ Na Dolinách – statika (sádrokartónový podhľad)
KS Istebník – rekonštrukcia priestorov pre MsP
- Nová letná plaváreň – zabezpečenie areálu (stráženie + elektro)

3. 4. Správa nezávislého audítora
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4.

Účtovná závierka za rok 2011
Na základe zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov, Opatrenia MF SR z 5. decembra 2007 č. MF/25755/200731 a jeho novely zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení
položiek účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky
pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a
vyššie územné celky (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky) ako aj
Metodické usmernenie MF SR z 8. novembra 2007 č. MF/20414/2007-31
a Dodatok č. 1 z 15. novembra 2007 č. MF/28525/2007-311, ktorým sa
ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto
predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely
hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.
Ročnú účtovnú závierku tvoria výkazy:
- súvaha Uč ROPO SFOV 1-01
- výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
- poznámky
- finančné výkazy
Finančné výkazy v súlade s Opatrením MF SR z 8.11.2007 č. MF/20414/2007-31
v znení Opatrenia MF SR zo 17.12.2008 č. MF/27059/2008-311, ktorým sa
ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto
predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely
hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy
- FIN 1-04 – Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy štvrťročný
- FIN 3-04 – Finančný výkaz o prírastku/úbytku finančných aktív a finančných
pasív podľa sektorov – štvrťročný (obce, mestá nad 3000 obyvateľov)
- FIN 5-04 – Finančný výkaz o štruktúre dlhu subjektu verejnej správy podľa
rezidentov a meny – štvrťročný (obce, mestá nad 3000 obyvateľov)
- FIN 7-04 – Finančný výkaz o prírastku/úbytku vybraných pohľadávok
a záväzkov subjektu verejnej správy - štvrťročný
- FIN 4-01 – Finančný výkaz o členení finančných aktív a finančných pasív
podľa sektorov – ročný (obce, mestá nad 3000 obyvateľov)
- FIN 6-01 – Finančný výkaz o štruktúre dlhu subjektu verejnej správy podľa
splatnosti – ročný (obce, mestá nad 3000 obyvateľov)
- FIN 2-04 – Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu
verejnej správy – štvrťročný – nie k 31.12.

Bilancia aktív a pasív
Pre porovnanie uvádzame hodnoty majetku vykázané v súvahe za roky 2008
- 2011.
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Súvaha Mesta Trenčín za rok 2008:
Ukazovateľ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

brutto
979 187
161 914 227
12 585 176
41 293
4 399 920
1 776 074
1 636 427
31 866
3 552
183 367 722

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami ver.správy
Pohľadávky
Finančný majetok
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
Aktíva celkom
Oceňovacie rozdiely
Výsledok hospodárenia
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami ver.správy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období
Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci
Pasíva celkom

Stav k 31.12.2008
korekcia
842 827
20 082 288

157 970

21 083 084

netto
136 361
141 831 939
12 585 176
41 293
4 399 920
1 618 104
1 636 427
31 866
3 552
162 284 638
-1 245 967
135 396 568
263 726
0
12 071 135
3 175 994
35 883
1 285 103
11 302 197
162 284 638

Súvaha Mesta Trenčín za rok 2009:
Ukazovateľ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

brutto
3 285 361
166 563 059
12 602 675
28 600
77 454
1 942 580
1 555 669
36 252
3 545
186 095 195

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami ver.správy
Pohľadávky
Finančný majetok
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
Aktíva celkom
Oceňovacie rozdiely
Výsledok hospodárenia (výnosy - náklady)
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami ver.správy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období
Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci
Pasíva celkom
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Stav k 31.12.2009
korekcia
948 382
23 560 524
0
0
0
282 321
0
0
0
24 791 227

netto
2 336 979
143 002 535
12 602 675
28 600
77 454
1 660 259
1 555 669
36 252
3 545
161 303 968
-1 245 978
129 570 878
261 349
3 036 397
10 814 500
4 206 195
10 275
2 021 572
12 628 780
161 303 968
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Súvaha Mesta Trenčín za rok 2010:
Ukazovateľ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami ver.správy
Pohľadávky
Finančný majetok
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
Aktíva celkom
Oceňovacie rozdiely
Výsledok hospodárenia (výnosy - náklady)
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami ver.správy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období
Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci
Pasíva celkom

brutto
3 287 191
203 669 523
15 002 206
17 417
11 815 973
2 513 320
273 040
22 925
31 023
236 632 618

Stav k 31.12.2010
korekcia
1 588 768
25 384 877

449 895

27 423 540

netto
1 698 423
178 284 646
15 002 206
17 417
11 815 973
2 063 425
273 040
22 925
31 023
209 209 078
-1 083 859
167 470 314
195 278
22 283
11 302 886
13 605 803
7 313
2 871 603
14 817 457
209 209 078

Súvaha Mesta Trenčín za rok 2011:
Ukazovateľ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

brutto
3 302 274
194 346 667
15 171 025
11 904
15 980 099
3 423 143
3 348 883
7 941
18 402
235 610 338

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami ver.správy
Pohľadávky
Finančný majetok
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
Aktíva celkom
Oceňovacie rozdiely
Výsledok hospodárenia (výnosy - náklady)
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami ver.správy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období
Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci
Pasíva celkom
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Stav k 31.12.2011
korekcia
2 175 352
25 849 377
0
0
0
499 644
0
0
0
28 524 373

netto
1 126 922
168 497 290
15 171 025
11 904
15 980 099
2 923 499
3 348 883
7 941
18 402
207 085 965
-917 543
171 099 903
163 278
476 803
11 173 633
7 974 638
16 179
6 104 493
10 994 581
207 085 965
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Postup odpisovania :
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
sú stanovené tak, že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a
predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína odo dňa
jeho zaradenia do používania. Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá
smerom nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna. Predpokladaná
doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:
Odpisová skupina
1
2
3
4
5
6
7

Doba odpisovania v rokoch
4 roky
6 rokov
12 rokov
20 rokov
2 roky
16 rokov
40 rokov

Ročná odpisová sadzba
25%
16,67%
8,33%
5%
50%
6,25%
2,5%

Pri zavádzaní nového EIS v priebehu roka 2011 nebolo vždy možné zosúladiť
určité nastavenia oproti pôvodnému EIS. Preto sa vyskytli určité nevyhnutné
zmeny, ktoré však neprekročili rámec zákona ani Smerníc Mesta Trenčín.
Jednou z takých zmien je aj odpisový plán v EIS euroSRS, ktorý nevybočuje
v rozpätí deviatich odpisových skupín pôvodne nastaveného EIS CaseFin-u,,
ale oproti nemu pracoval iba so štyrmi odpisovými skupinami, čo bolo
v súlade so Smernicou o vedení účtovníctva Mesta Trenčín, čl.8 – odpisový
plán. V Metodickom pokyne 7/2008 sú stanovené odpisové skupiny
nasledovne
Odpisová skupina
1
2
3
4

Doba odpisovania v rokoch
4-8 rokov
6-12 rokov
20-25rokov
30-40 rokov

Ročná odpisová sadzba
¼-1/8
1/6-1/12
1/20-1/25
1/30-1/40

Drobný nehmotný majetok od 166 € do 2 400 €, ktorý podľa rozhodnutia
Mesta Trenčín nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri
obstaraní do nákladov na účet 501 – Materiál alebo na účet 518 - Ostatné
služby.
V roku 2011 bola stanovená určená suma pre rozdelenie krátkodobého
a dlhodobého nehmotného majetku na sumu 2 400 €. (Od 1.3.2009 bola
suma 1 660 € zvýšená na 2 400 € novelou zákona o dani z príjmov č. 60/2009
Z. z.)
Drobný hmotný majetok od 166 € do 1 700 €, ktorý podľa rozhodnutia Mesta
Trenčín nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje do spotreby
a eviduje na podsúvahových účtoch..
V roku 2011 bola stanovená určená suma pre rozdelenie krátkodobého
a dlhodobého hmotného majetku na sumu 1 700 €. (Od 1.3.2009 bola 996 €
suma zvýšená na sumu 1 700 € novelou zákona o dani z príjmov č. 60/2009 Z.
z.)
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Všetky informácie o údajoch na strane aktív a pasív sa nachádzajú
v poznámkach k účtovnej závierke, ktorá je prílohou Výročnej správy Mesta
Trenčín.

5. Vývoj finančnej situácie za roky 2010 – 2011
Pre porovnanie uvádzame vývoj príjmov a výdavkov mesta za roky 2010 – 2011
v hlavnom členení na rozpočet bežný, rozpočet kapitálový a finančné operácie
s vyčíslením výsledku hospodárenia.
Plnenie
rozpočtu
rok 2010
v€
1 Príjmy
2 Výdavky
3 Program 1: Manažment a plánovanie
4 Program 2: Propagácia a cestovný ruch
5 Program 3: Interné služby mesta
6 Program 4: Služby občanom
7 Program 5: Bezpečnosť
8 Program 6: Doprava
9 Program 7: Vzdelávanie
10 Program 8: Šport
11 Program 9: Kultúra
12 Program 10: Životné prostredie
13 Program 11: Sociálne služby
14 Program 12: Rozvoj mesta a bývanie
15 Bežný rozpočet:
16 Kapitálový rozpočet:
17 Rozpočet spolu:
FINANČNÉ OPERÁCIE
Príjmy
Preklenovací úver na rekonštrukciu 3 ZŠ zo SLSP a.s.
Nevyčerpané dotácie
Prevod z rezervného fondu
Postúpené pohľadávky
Prevod HV za rok 2010
Krátkodobý úver
Návratné finančné výpomoci
Výdavky
Splatenie istiny Tatra banka
Splatenie istiny ŠFRB
Splatenie istiny Dexia banka Slovensko a.s.
Tvorba rezervného fondu TPS a.s.
Splatenie istiny Slovenská sporiteľňa

29 222 193
32 509 154
313 392
156 243
3 585 542
487 342
2 686 153
3 260 908
11 378 596
2 751 241
780 312
3 908 160
1 938 972
1 262 293
-87 526
-3 199 435
-3 286 961

37 363 537
30 496 333
318 162
55 650
3 551 482
457 828
2 715 570
3 252 674
12 616 832
1 211 510
320 759
3 748 300
1 533 445
714 121
2 711 643
4 155 561
6 867 204

5 333 569

3 199 435
1 656 704
40 445

33 155
530 700
795 143
3 973 870
701
1 804 568
265 800
19 375
731 200
788 193

Splatenie krátkodobého úveru z Dexia banky Slovensko a.s.
Splatenie prekl. úveru na rekonštrukciu 3 ZŠ – SLSP, a.s.
Výsledok hospodárenia

693
201 593
1 300 000
6 802 234
199 350
20 154
548 400
2 500
401 256
3 973 870
1 656 704

242 040
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Plnenie
rozpočtu
rok 2011
v€

3 264 405
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6. Predpokladaný budúci vývoj Mesta Trenčín v roku 2012
Rok 2010 bol rokom dramatického nárastu dlhu Mesta Trenčín, dlh
mesta narástol za 1 rok o 12 mil. € na takmer 40 mil. €. V snahe zabezpečiť
finančnú stabilitu a odvrátiť hrozbu nútenej správy bolo v roku 2011 prijatých
množstvo zmien a reštriktívnych opatrení, ktoré negatívne postihli mnohých
občanov nášho mesta. Menej sa udržiavali komunikácie, menej sa kosilo, bol
posunutý čas prevádzky verejného osvetlenia, zmenili sa prevádzkovatelia
viacerých športovísk, nefungovala mobilná ľadová plocha a pod..
Pre zabezpečenie efektívnejšieho, transparentnejšieho a kvalitnejšieho
fungovania mesta a nakladania s jeho obmedzenými finančnými zdrojmi
prebehli mnohé organizačné zmeny nielen na Mestskom úrade, ale aj
v jednotlivých organizáciách v správe mesta. Niektoré činnosti neboli v roku
2011 zabezpečované dodávateľsky, ako tomu bolo v roku 2010, ale aj
vlastnými zamestnancami. Významnou mierou nám pomohli svojpomocne
občania a sponzori, svojou podporou ušetrili Mestu Trenčín nemalé finančné
prostriedky.
Činnosti a služby mesta, ktoré boli občanom poskytované v roku 2011
považujeme za absolútne základné a bazálne, oproti minulým rokom boli
radikálne znížené a sme si vedomí, že dosiahli úroveň, na ktorú by sme ďalej
siahať nemali, čo bolo základným východiskom pri tvorbe návrhu rozpočtu
Mesta Trenčín na rok 2012.
Rozpočet mesta je svojim charakterom aj naďalej ochranný po tom,
ako sa mesto muselo primárne v roku 2011 vysporiadať s akútnym rizikom
nútenej správy a znižovaním dlhu mesta. Navrhovaný rozpočet 2012 počíta
s mierne vyšším komfortom služieb, lepším zabezpečením základných funkcií
a vyššou solidaritou. Nepočíta však zásadne s riešením tzv. modernizačného
dlhu miest a obcí.
Základná filozofia navrhovaného rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012:
ponechať občanom porovnateľný štandard, ako tomu bolo v roku
2011, t.j. ponechať činnosť všetkých zariadení a objektov mesta: klubov
dôchodcov, kultúrnych stredísk, materských škôl, športovísk, zariadení
sociálnych služieb a pod..
nechceme meniť rozsah základných poskytovaných služieb: kosenie,
svietenie, údržba komunikácií, vývoz odpadu, údržba cintorínov, domov
smútku,
vysielania
v miestnom
rozhlase,
prevádzka
toaliet,
zabezpečenie poriadku a bezpečnosti a pod. plánujeme minimálne na
úrovni roku 2011. Výnimkou bude mestská autobusová doprava, kde
pripravujeme jej optimalizáciu - úpravu grafikonu pre zníženie výkonov
a teda aj výdavkov mesta na túto službu. Základné výdavky na tieto
činnosti sú vo výške minimálne 23 miliónov € (napr. Vzdelávanie: 10,3
mil. €, odpadové hospodárstvo: 2,7 mil. €, sociálne služby: 1,5 mil. €,
údržba komunikácií a zelene: 0,8 mil. €, verejné osvetlenie: 0,7 mi. €,
mestská polícia: 0,9 mil. € a pod.).
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chceme financovať kultúru, šport, propagáciu mesta, rozvoj mesta
a pod.
musíme naďalej splácať záväzky mesta, v roku 2012 rozpočtujeme
splátky záväzkov (úverov, splátkových kalendárov, faktúr za služby) vo
výške 9,2 mil. €

ROZPOČET ako celok
Bežný rozpočet
v€

1 Príjmy
28 296 400
2 Výdavky
28 143 930
3 Program 1: Manažment a plánovanie
261 200
4 Program 2: Propagácia a cestovný ruch
75 000
5 Program 3: Interné služby mesta
3 705 100
6 Program 4: Služby občanom
423 000
7 Program 5: Bezpečnosť
1 628 000
8 Program 6: Doprava
3 638 000
9 Program 7: Vzdelávanie
10 300 000
10 Program 8: Šport
1 247 785
11 Program 9: Kultúra
279 000
12 Program 10: Životné prostredie
4 836 345
13 Program 11: Sociálne služby
1 561 000
14 Program 12: Rozvoj mesta a bývanie
189 500
15 Bežný rozpočet:
+152 470
16 Kapitálový rozpočet:
17 Rozpočet spolu:
FINANČNÉ OPERÁCIE
18 Výdavky
19 Splácanie istín z bankových úverov dlhodobých
20 Splácanie istín z ostatných úverov dlhodobých – ŠFRB
21 Splácanie istín z bankových úverov strednodobých – ČSOB a.s.

Výsledok hospodárenia

Kapitálový rozpočet
v€

7 287 700
4 203 110
30 000
0
34 000
86 583
1 174 784
280 508
133 878
1 017 026
100 606
275 490
0
1 070 235

Rozpočet spolu
v€

35 584 100
32 347 040
291 200
75 000
3 739 100
509 583
2 802 784
3 918 508
10 433 878
2 264 811
379 606
5 111 835
1 561 000
1 259 735

+3 084 590
+3 237 060
3 237 060
1 915 060
22 000
1 300 000
0

Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2012 je zostavený s vyrovnaným výsledkom
hospodárenia, t.j. rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami je rovný 0,
pričom:
bežný rozpočet je zostavený s prebytkom vo výške + 152 tis. €
kapitálový rozpočet je zostavený s prebytkom vo výške + 3 085 tis. €,
saldo finančných operácií predstavuje schodok vo výške – 3 237 tis. €
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011
Vývoj dlhovej služby Mesta Trenčín v rokoch 2007-2011 vo väzbe na zákon
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2007

2008

2009

2010

2011

počet obyvateľov k 31.12.

56 437

56 365

55 808

55 670

55 537

Dlhová služba v tis. €
Splátky úverov a úrokov v tis. €
dlhová služba na 1 obyvateľa v €
Bežné príjmy v tis. €
Podiel dlhu na bežných príjmoch
predchádzajúceho roka *
Podiel splátok úverov a úrokov na
bežných príjmoch predch.roka **

9 941
1 167
176
24 761

11 302
917
201
29 371

12 629
1 347
226
28 870

14 817
2 103
266
26 753

10 995
1 646
198
28 520

42,76%

45,65%

43,00%

51,32%

41,10%

5,02%

3,70%

4,59%

7,28%

6,15%

V súlade s § 17, ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné
zdroje financovania
len ak:
- * celková suma dlhu ku koncu rozpočtového roka neprekročí 60% skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho
rozpočtového roka a
- ** suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25%
skutočných bežných
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
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Prehľad úverov
Zmluva č.

Výška
poskytnutého
úveru

Splátky spolu

zo dňa

v EUR

v EUR

Poskytovateľ úveru

Štátny fond rozvoja bývania

k 31.12.2011

309/308/2002
26.2.2002

Splatnosť
úveru

Zostatok úveru
k 31.12.2010 v EUR

841 930,56

157 497,82

2032

684 432,74

1 337 805,61

277 200,00

25.4.2022

1 060 605,61

5 514 059,11

1 733 600,00

25.7.2017

3 780 459,11

4 979 087,83

1 189 448,79

31.10.2018

3 789 639,04

04/045/07
Dexia banka Slovensko a.s.

Dexia banka Slovensko a.s.

24.4.2007
dodatok č.1,2
04/086/07
dodatok č.1
425/AUOC/08

Slovenská sporiteľňa a.s.

25.11.2008
dodatok č.1,2,3

Tatrabanka a.s.

2321/2005/EIB
24.5.2006

221 080,00

119 700,00

30.9.2015

101 380,00

Tatrabanka a.s.

2320/2005/EIB
24.5.2006

305 912,00

166 060,00

30.9.2015

139 852,00

Tatrabanka a.s.

2323/2005/EIB
24.5.2006

310 457,00

168 530,00

30.9.2015

141 927,00

1 488 978,00

808 260,00

30.9.2015

680 718,00

Tatrabanka a.s.

ČSOB
DLHOVÁ SLUŽBA SPOLU:

2322/2005/EIB
24.5.2006
6717/11/80226
19.12.2011

1 300 000,00

0,00 31.12.2012

1 300 000,00
11 679 013,50

8. Záver
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2011 do
31.12.2011.
Účtovná závierka bola odovzdaná na Daňový úrad v Trenčíne v zákonom
stanovenom termíne.
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného
významu, ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.
V Trenčíne, 21.9.2012

Mgr. Richard Rybníček
primátor
Príloha:
Správa o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou.
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2011
Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2011
Výkazy k účtovnej závierke a ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2011
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