Zmenu Programového rozpočtu
Mesta Trenčín na rok 2008
Navrhovaná zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2008 vyplýva zo zmeny
mechanizmu výkupu, zámeny a predaja pozemkov súvisiacou s realizáciou priemyselnej zóny
Zámostie.
Mesto Trenčín plánovalo zameniť pozemky so Slovenským pozemkovým fondom (SPF). Nakoľko
SPF so zámenou nesúhlasí, pozemky vo vlastníctve štátu fond navrhol odpredať mestu
v zmysle znaleckého posudku za kúpnu cenu 350,- Sk/m2. Cena pozemkov, ktoré Mesto Trenčín
vykúpi v roku 2008 vrátane pozemkov od SPF predstavuje čiastku vo výške 132 925 tis. Sk.
Príjmová časť rozpočtu bude ovplyvnená odpredajom pozemkov, ktoré boli pripravené na
zámenu so SPF zo strany Mesta Trenčín a realizáciou Zmluvy o uzatvorení kúpnej zmluvy
v budúcnosti uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a CTP Invest SK, spol. s r.o. Bratislava na
predaj pozemkov v priemyselnej zóne v celkovej výške 198 196 tis. Sk.
Na preklenutie nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mesta je do návrhu zmeny
rozpočtu zapracované prijatie krátkodobého úveru so splatnosťou do 31.12.2008 vo výške
150 000 tis. Sk. Nakoľko bude úver do konca roka splatený, nemá jeho prijatie vplyv na zmenu
dlhovej služby Mesta Trenčín.
Po zapracovaní predmetných zmien bude Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2008
zostavený s prebytkom vo výške + 79 641 tis. Sk.
Zmeny rozpočtu budú zapracované nasledovne:

P R Í J M OV Á ČASŤ
Kapitálové

príjmy

+

198 196 tis. Sk

1. Príjem z predaja pozemkov – priemyselná zóna Zámostie
+ 153 196 tis. Sk
 príjem vyplývajúci zo Zmluvy o uzatvorení kúpnej zmluvy v budúcnosti uzatvorenej medzi
Mestom Trenčín a CTP Invest SK, spol. s r.o. Bratislava na predaj pozemkov
v priemyselnej zóne za kúpnu cenu 153 196 tis. Sk,
 rozpočet príjmov v roku 2008 z predaja pozemkov v priemyselnej zóne je vo výške
65 000 tis. Sk, , t.j. po zmene bude predstavovať 218 196 tis. Sk
2. Príjem z predaja pozemkov
+ 45 000 tis. Sk
 Príjem z predaja pozemkov – Mesto Trenčín odpredá pozemky v celkovej
výške 45 000 tis. Sk, ktoré mali byť pôvodne zamenené so SPF.

Príjmové finančné operácie

+ 150 000 tis. Sk

Prijatie krátkodobého úveru
+ 150 000 tis. Sk
 Prijatie krátkodobého úveru so splatnosťou do 31.12.2008 vo výške 150 000 tis. Sk
určeného na preklenutie časového nesúladu medzi realizáciou príjmovej a výdavkovej časti
rozpočtu.

*

V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou
rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú
návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.
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VÝDAVKOVÁ

ČASŤ

Program 1
aktivita 7: Podpora podnikateľských investícií + 112 925 tis. Sk
Kapitálové výdavky ........................................................................ + 112 925 tis. Sk
06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasifikovaná
+ 112 925 tis. Sk

Priemyselný park – výkup pozemkov ...............................................
+ 112 925 tis. Sk
 Upresnenie finančných prostriedkov potrebných na realizáciu výkupov pozemkov pre
priemyselnú zónu Zámostie vrátane výkupu pozemkov, ktoré mali byť pôvodne zamenené
so SPF v celkovej výške 132 925 tis. Sk,
 Plánované výdavky predstavujú 132 925 tis. Sk, rozpočet výdavkov v roku 2008 určený na
výkup pozemkov v v priemyselnej zóne je vo výške 20 000 tis. Sk, , t.j. zmena rozpočtu
predstavuje čiastku vo výške + 112 925 tis. Sk

Program 16
aktivita 1: Správa obce

+ 5 630 tis. Sk

Bežné výdavky ................................................................................
01.7.0. Transakcie verejného dlhu


+ 5 630 tis. Sk
+ 5 630 tis. Sk

Výdavky rozpočtované na splatenie úrokov vo výške 5 630 tis. Sk súvisiacich s prijatím
nového krátkodobého úveru v roku 2008.

Výdavkové finančné operácie

+ 150 000 tis. Sk

Splatenie krátkodobého úveru
+ 150 000 tis. Sk
 Splatenie krátkodobého úveru prijatého vo výške 150 000 tis. Sk - splatnosť úveru do
31.12.2008.

*

V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou
rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú
návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.
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