
 1 

M E S T O     T R E N Č Í N 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie  

č. 6/2006, 

 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2005  

 

 

Rozpočet Mesta Trenčín 

na roky 2006 - 2008 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválené Mestským zastupiteľstvom 

v Trenčíne dňa 29.6.2006 

uznesením č. 775 

s účinnosťou: 14.7.2006 



 2 

VZN č.6/2006, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN č. 7/2005 Rozpočet Mesta Trenčín na roky 2006-2008 
  

Zmena  Rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2006 je zostavená s prebytkom vo výške 

80 000 tis. Sk. Predmetný prebytok predstavuje rozdiel medzi rozpočtovanými príjmami 

z predaja letnej plavárne a rodinných domov v súvislosti s modernizáciou ţelezničnej trate vo 

výške 200 000 tis. Sk a rozpočtovanými výdavkami určenými na výkup rodinných domov od 

občanov, výstavbu rodinných domov a výstavbu letnej plavárne a kolkárne v súvislosti 

s modernizáciou ţelezničnej trate vo výške 120 000 tis. Sk. Finančné prostriedky vo výške 

80 000 tis. Sk budú pouţité na dofinancovanie realizácie predmetných investícií v roku 2007. 

 

PRÍJMY                                              + 138 480 tis. Sk 
 

B E Ţ N É    P R Í J M Y                                  + 16 410 tis. Sk 
 

1. Daňové príjmy                        + 11 000 tis. Sk 
1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve          + 15 000 tis. Sk 

 - zvýšenie príjmov z dôvodu predpokladaného zvýšenia výnosu dane z príjmov 

poukázaných územnej samospráve 

1.1. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady           – 4 000 tis. Sk 

 - zníţenie príjmov vyplýva zo zníţenia poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v zmysle platného VZN č. 8/2005 o miestnych  daniach   a miestnom  

poplatku  za komunálne odpady a drobné  stavebné  odpady 

 

2. Nedaňové príjmy               + 2 747 tis. Sk 
2.1. Prenájom budov                + 1 050 tis. Sk 

             - navýšenie príjmu z prenájmu budov predstavuje 5% zo sumy presahujúcej 30 000 

tis.Sk hrubého obratu spoločnosti ATLIFIC s.r.o. Trenčín, t.j. pre rok 2006 je nájom vo výške 

4 548 tis. Sk. 

2.2. Výherné prístroje                                                                                         + 1 500 tis. Sk 

  - zvýšenie príjmov z výherných prístrojov vyplýva z doterajšieho vývoja príjmu 

z výherných hracích prístrojov 

2.3. ART KINO                     – 500 tis. Sk 

2.4. Kino Metro          + 420 tis. Sk 

         - v zmysle zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a LampART, o.z. od 

1.2.2006 bolo Kino Metro nahradené ART KINOM, ktorého činnosť zabezpečuje 

zdruţenie LampPART. Príjem vo výške 420 tis. Sk predstavuje príjem z Kina Metra 

za mesiac január. Príjem z činnosti ART KINA nie je príjmom rozpočtu mesta. 

2.5. INFO          + 115 tis. Sk 

         - príjem vo výške 115 tis. Sk predstavuje príjem za inzerciu v dvojtýţdenníku INFO. 

 

MESTSKÉ HOSPODÁRSTVO A SPRÁVA LESOV m.r.o.                – 393 tis. Sk 

1. Príjmy za vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn a teplo    – 791 tis. Sk 

        - od 1.1.2006 bol objekt Detských jaslí Dlhé Hony vyňatý zo správy MHSL m.r.o. 

a odovzdaný do správy SSmT m.r.o. 

        - v zmysle Zmluvy o výpoţičke a prevádzkovaní športovej haly prevádzku haly 

zabezpečuje od 1.1.2006 občianske zdruţenie Športový klub 1. FBC Trenčín. Príjem z  

haly je príjmom občianskeho zdruţenia. 

2. Príjmy z vkladov              + 3 tis. Sk 
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3. Príjmy z náhrad poistného plnenia                   + 93 tis. Sk 

4. Vratky          + 300 tis. Sk 

       -  príjem zahŕňa príjmy z nadmerného odpočtu DPH vrátené Daňovým úradom. 

5. Iné príjmy              + 2 tis. Sk 

 

SOCIÁLNE SLUŢBY MESTA TRENČÍN m.r.o.                            + 555 tis. Sk 

1. Zariadenie opatrovateľskej sluţby      + 100 tis. Sk 

2. Opatrovateľská sluţba        + 130 tis. Sk 

3. Správa – týţdenný a denný pobyt      + 325 tis. Sk 

     -  predmetná zmena príjmov vyplynula z prijatia VZN 9/2005, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN č. 9/2003 o rozsahu a bliţších podmienkach poskytovania sociálnych sluţieb 

v Sociálnych sluţbách mesta Trenčín m.r.o. Prijatím VZN č. 9/2005 došlo k zvýšeniu 

poplatkov za ubytovanie na celoročnom pobyte, v ZOS s nepretrţitou prevádzkou 

a v DaTP, a za opatrovateľskú sluţbu poskytované v byte občana – staroba a deti. 

 

3. Granty a transfery                                   + 4 413 tis. Sk 
1. Dotácie na základné vzdelanie s beţnou starostlivosťou            + 4 032 tis. Sk 

2. Dotácia na sociálne zabezpečenie       + 220 tis. Sk 

      - zvýšenie rozpočtu v zmysle záväzného limitu dotácie na beţné výdavky pre zariadenia 

sociálnych sluţieb na rok 2006 z Ministerstva financií SR 

3. Dotácia na matriku        + 211 tis. Sk  

  - zvýšenie rozpočtu v zmysle oznámenia Ministerstva vnútra SR  o výške finančných 

prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia 

matriky na rok 2006 

4. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie     + 149 tis. Sk 

     - zvýšenie rozpočtu v zmysle rozpisu finančných prostriedkov na úhradu nákladov 

preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného 

plánovania vrátane vyvlastňovania 

5. ŠFRB           - 199 tis. Sk 

      - zvýšenie rozpočtu v zmysle oznámenia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR  

o výške finančných prostriedkov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy 

v oblasti ŠFRB na rok 2006 

 

4. Pohľadávky                - 1 750 tis. Sk 
- v zmysle usmernenia daňového úradu príjem pohľadávky od nájomníkov (TEBYS spol. 

s r.o.) patrí podľa rozpočtovej klasifikácie pod finančné operácie.  

 

K A P I T Á L O V É    P R Í J M Y                           + 122 070 tis. Sk 
1. MŢT – predaj letnej plavárne a predaj rodinných domov          + 30 000 tis. Sk 

2. Projektová dokumentácia Juhovýchodný obchvat             + 8 000 tis. Sk 

 - zvýšenie predpokladaného príjmu z predaja projektovej dokumentácie Slovenskej 

správe ciest. O rovnakú čiastku, t.j. 8 000 tis. Sk, sú zvýšené výdavky určené na vypracovanie 

projektovej dokumentácie 

3. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.        + 70 tis. Sk 

 - odpredaj 2 koní a motorového vozidla 

4. Dotácia na výstavbu 30 b.j. Ul. Koţušnícka                                                   - 6 000 tis. Sk 

      -  v roku 2006 sa nebude realizovať výstavba 30 b.j. na Ul.Koţušnícka 

5. Dotácia na komunikácie – priemyselná zóna Bratislavská cesta              + 90 000 tis. Sk 

 - v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na 

financovanie technickej a dopravnej infraštruktúry súvisiacej s regionálnym rozvojom 
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uzatvorenej medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Mestom Trenčín dňa 15.6.2006 

poskytne MH SR Mestu Trenčín finančné prostriedky vo výške 89 810 tis. Sk určené na 

prípravu územia, prekládku diaľkového kábla ST Telekom, komunikácie a spevnené 

plochy a zariadenie staveniska. 

 Rovnaká čiastka, zníţená o 10% poskytnutých fin. prostriedkov na realizáciu akcie, 

ktorá bude dofinancovaná v roku 2007 (t.j. 81 mil. Sk), je rozpočtovaná v časti 

Kapitálové výdavky – Cestná doprava. 

 

Finančné operácie                                                                        + 71 399 tis. Sk 

 

* Prijaté úvery           + 30 064 tis. Sk 
1. Úver zo ŠFRB                – 14 000 tis. Sk 

 - úver zo ŠFRB na realizáciu 30 b.j. na Ul.Koţušnícka nebude mesto v roku 2006 čerpať 

2. Investičný úver na priemyselný park               – 5 000 tis. Sk 

3. Nový úver                                                     + 51 814 tis. Sk 

        - prijatie nového úveru vo výške 51 814 tis. Sk,   v prípade moţnosti bude realizované 

prostredníctvom úveru a nenávratnej dotácie z EIB. Nenávratná dotácia bude v zmysle 

podmienok poskytnutia dotácie poskytnutá Mestu Trenčín aţ v roku 2007.  

4. Úver – refinancovanie z EIB              – 75 000 tis. Sk 

5. Úver z TB a.s. – Kriţovatka Ul. Soblahovská a Ul. Legionárska         + 11 550 tis. Sk 

6. Úver z TB a.s. – Športový areál – Ul. Hodţova             + 8 350 tis. Sk 

7. Úver z TB a.s. – Kanalizácia v meste Trenčín            + 44 655 tis. Sk 

8. Úver z TB a.s. – Športový areál Ul. Veľkomoravská          +  7 695 tis. Sk 

 - z dôvodu zmeny podmienok financovania investičných akcií v rámci programu 

Komisie Európskych spoločenstiev – MIF (Municipality Infrastrukture Facility), bude 

plánovaný úver z Európskej investičnej banky vo výške 75 000 tis. Sk  nahradený 4 

úvermi  pre kaţdú investičnú akciu z Tatra banky a.s.. Uzatvorením úverovej zmluvy 

s Tatra bankou mesto získa nenávratnú dotáciu z Európskej investičnej banky vo výške 

191 324 EUR. 

 

* Prevody z mimorozpočtových fondov       + 36 950 tis. Sk 
- zvýšenie rozpočtu mesta Trenčín na rok 2006 v rámci prevodov z mimorozpočtových 

fondov  vyplýva zo skutočne dosiahnutého hospodárskeho výsledku mesta Trenčín za rok 

2005.  

 

*Príjem z predaja 8 ks akcií SSP a.s. a nerozdel. zisku             + 2 000 tis. Sk 
 

* Nevyčerpané dotácie z roku 2005             + 635 tis. Sk 
     - nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 2005 v zmysle zákona 

č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sa 

v roku 2006 zaradia do príjmov ako finančná operácia,  o rovnakú čiastku sú  zvýšené beţné 

výdavky na príslušných oddieloch. 

 

* Príjem pohľadávky od nájomníkov        + 1 750 tis. Sk 
            - v zmysle usmernenia daňového úradu príjem pohľadávky od nájomníkov (TEBYS spol. 

s r.o.) patrí v zmysle rozpočtovej klasifikácie pod finančné operácie. O rovnakú čiastku sa 

zniţuje pohľadávky v beţných príjmov (kde to bolo pôvodne narozpočtované) 
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VÝDAVKY                                             + 132 309 tis. Sk 
 

B E Ţ N É  V Ý D A V K Y                                        + 28 707 tis. Sk 

 

01.1.1.6 Obce                                                                                  + 3 965 tis. Sk 
1. Poistné a príspevok do poisťovní                          + 2 000 tis. Sk 

  - predmetná zmena rozpočtu vyplýva z dôvodu zvýšenia maximálneho vymeriavacieho 

základu pre poistenie (zo 43 095,- Sk na 47 475,-Sk), zvýšenia vymeriavacieho základu 

pre nemocenské poistenie (z 21 548,- Sk na 23 738,- Sk) a zvýšenia počtu sporiteľov 

doplnkového dôchodkového sporenia z 20% na 90% zamestnancov. 

2. Tovary a sluţby                                                                                   + 1 965 tis. Sk 

     z toho: 

    2.1. Cestovné výdavky ........................................................................................   + 50 tis. Sk     

    2.2. Materiál ........................................................................................................ + 140 tis. Sk 

            - nákup prenosných lekárničiek a náhradných náplní, bezpečnostného značenia – 

piktogramov, prenosných hasiacich prístrojov a poţiarnych hadíc, osobných 

ochranných pomôcok zamestnancom, jednotného ošatenia zamestnancov mesta 

v Klientskom centre MsÚ – blúzky, košele, kravaty a šatky a pod.. 

   

  2.3. Rutinná a štandardná údrţba..................................................................        + 265 tis. Sk 

           -   kontrola a opravy elektrickej poţiarnej signalizácie v registratúrnom stredisku MsÚ, 

kontrola a opravy prenosných hasiacich prístrojov, aktualizácia bezpečnostno – 

technického systému, kontrola elektroinštalácie budov a elektrických spotrebičov. 

    2.4. Nájomné za prenájom................................................................................    + 184 tis. Sk 

           -   uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov v k.ú. Zamarovce pre účely 

športového areálu.  

    2.5. Sluţby......................................................................................................   + 1 556 tis. Sk 

           -  celoročná  inzercia  v  Trenčianskych novinách na 1  strane, inzercia  z  titulu 

odpredaja nehnuteľného majetku mesta Trenčín v tlači s celoslovenskou 

pôsobnosťou, exekučné sluţby – vymáhanie pohľadávok prostredníctvom 

exekútorov a súdnou cestou, súdne poplatky, štúdie, expertízy a posudky – výdavky 

na znalecké posudky objektov súvisiacich s modernizáciou ţelezničnej trate, 

spracovanie „Informačného memoranda“ v nadväznosti na pripravovaný predaj 

objektu Hotela Tatra, poistné „Info boxu“ umiestneného na objekte MsÚ na 

Mierovom námestí č.2 a pod.. 

    2.6. Dizajn manuál mesta....................................................................................   - 230 tis. Sk 

 

03.1.0.  Iné všeobecné sluţby - matrika                                             + 53 tis. Sk 
1.Mzdy, platy a OOV a poistné a príspevok do poisťovní                                    + 53 tis. Sk 

- predmetná zmena rozpočtu vyplýva z dôvodu zvýšenia maximálneho 

vymeriavacieho základu pre poistenie (zo 43 095,- Sk na 47 475,-Sk), zvýšenia 

vymeriavacieho základu pre nemocenské poistenie (z 21 548,- Sk na 23 738,- Sk) a z prijatia 

novej matrikárky k 22.5.2006. 

 

01.7.0. Transakcie verejného dlhu                                                   1 570 tis. Sk 
1. Úroky z úverov                                                                         + 1 500 tis. Sk 

    -   predmetná  zmena  vyplýva  zo zvýšenia úrokovej sadzby   z  poskytnutých  úverov a 

z narozpočtovania úrokov z nového úveru na financovanie investičných akcií 
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2. ŠFRB                                                       - 150 tis. Sk 

    -    Mesto Trenčín nebude v roku 2006 čerpať nový úver zo ŠFRB na výstavbu 30 b.j. na 

Ul. Koţušnícka.  

3. Poplatky z úverov                               + 220 tis. Sk 

     -   jednorazový poplatok za poskytnutie nového úveru z Dexia banky Slovensko a.s. Ţilina, 

poplatok za administráciu a monitorovanie úverov z Dexia banky Slovensko a.s. Ţilina 

za príslušný kalendárny rok vo výške 0,1% zostatku istiny úveru k 31.12. 

predchádzajúceho roka,  spracovateľský poplatok Tatra banke a.s. Bratislava v zmysle 

Zmlúv o splátkovom úvere. 

   

02.2.0. Civilná ochrana                                                                     + 100 tis. Sk 
    -  zvýšenie výdavkov za teplo v CO sklade na Ul. M. Turkovej podľa súčasného vývoja  

platieb za teplo v CO sklade. 

 

03.2.0. Ochrana  pred poţiarmi                                                         + 30 tis. Sk 
    -   nákup 2 ks pneumatík pre DHZ Opatová, DHZ Kubrica a DHZ Záblatie. 

 

04.2.2. Lesníctvo                                                                                                   0 
    -   presun finančných prostriedkov rozpočtovaných pre MHaSL m.r.o. bez vplyvu na 

celkovú rozpočtovanú čiastku nasledovne: 

1.) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania .......................................................... – 503 tis. Sk 

2.) Poistné a príspevky do poisťovní ......................................................................  – 177 tis. Sk  

      -  zníţenie rozpočtovanej čiastky z titulu zmeny organizačnej štruktúry, práce vykonávané   

vlastnými zamestnancami sú od 1.2.2006 vykonávané dodávateľsky. 

3.) Tovary a sluţby ................................................................................................. + 275 tis. Sk 

       -  dodávateľské zabezpečenie prác z titulu zmeny organizačnej štruktúry. 

4. Beţné transfery ................................................................................................... + 405 tis. Sk 

       -  vyplatenie odstupného 9 zamestnancom. 

 

04.5.1. Cestná doprava                                                                  + 9 710 tis. Sk 
1. SAD a.s. - úhrada straty výkonov vo verejnom záujme                       + 8 000 tis. Sk 

    -  v zmysle Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom 

záujme v mestskej autobusovej doprave na území mesta Trenčín a v súvisiacich 

oblastiach uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a SAD Trenčín a.s. je mesto povinné 

uhradiť  oprávnené   náklady  za  rok  2005   v   celkovej   výške   15 911  tis. Sk,  z  

toho 8 000 tis. Sk mesto uhradilo v roku 2005, pre rok 2006 zostáva čiastka 7 911 tis. 

Sk. 

2. Stavebná údrţba komunikácií                + 1 710 tis. Sk 

 

04.7.3. Cestovný ruch                                                                 + 650 tis. Sk 
1. Propagácia                                + 550 tis. Sk 

2. Prezentácia mesta                    + 100 tis. Sk 

     -  zvýšenie výdavkov v oblasti cestovného ruchu vyplýva z tvorby turistických produktov 

určených pre zaradenie do ponuky informačnej kancelárie mesta, na webovú stránku 

mesta, propagačné materiály, darčekové predmety určené na prezentáciu mesta a pod. 

 

05.1.0. Nakladanie s odpadmi                                               - 16 820 tis. Sk 
1. Vývoz odpadu                                                   - 7 760 tis. Sk 

2. Ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadom                                           - 4 060 tis. Sk 
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3. Likvidácia nelegálnej skládky odpadu                                                           - 5 000 tis. Sk 

 

05.4.0. Ochrana prírody a krajiny                                                  + 300 tis. Sk 
1. Granty pre oblasť ţivotného prostredia                                                           + 300 tis. Sk 

    -    dotácie na podporu projektov, ktoré prispejú k skvalitneniu ţivotného prostredia v meste 

Trenčín.  

 

05.6.0. Ochrana ţivotného prostredia inde nekl.                   + 155 tis. Sk 
1. Spoločný obecný úrad v Trenčíne                             + 155 tis. Sk 

    -   Rada starostov Spoločného obecného úradu v Trenčíne schválila dňa 30.3.2006 zvýšenie 

príspevku na činnosť  na sumu 4,50 Sk na obyvateľa na jeden mesiac od 1.4.2006. 

 

06.2.0. Rozvoj obcí                                       + 600 tis. Sk 
1. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.                                                    + 600 tis. Sk 

    -   finančné prostriedky vo výške 600 tis. Sk sú určené pre Detské ihriská – detské ihrisko 

MŠ Opatová – Ul. Niva (osadenie šmýkalky, odstránenie starých nebezpečných prvkov) 

a detské ihrisko Kvetná (v zmysle poţiadaviek VMČ Západ). 

  

  

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť inde nekl.               + 2 520 tis. Sk 
1. Odmena za správu bytov a nebytov                             + 270 tis. Sk 

2. Úhrada nákladov za zúčtovateľské sluţby                         + 1 180 tis. Sk 

4. Prevádzka mestských zdrojov tepla                  + 120 tis. Sk 

5. Provízia za predaj bytov, vrátky Tebys                   + 30 tis. Sk 

6. Opravy a údrţba                       + 30 tis. Sk 

7. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.                                                    + 890 tis. Sk 

    -   finančné  prostriedky  vo  výške 890 tis. Sk  budú  pouţité  na  zabezpečenie   opráv 

a údrţby v objektoch, ktoré prevádzkuje MHaSL m.r.o., na zabezpečenie prevádzky 

tepelných zdrojov v objektoch Ul. Koţušnícka – Texing a  ZUŠ – Krajská kniţnica 

a vyplatenie odstupného pre zamestnancov (zníţenie počtu zamestnancov v objekte Ul. 

Koţušnícka – Texing). 

 

08.1.0. Rekreačné a športové sluţby                                             + 4 037 tis. Sk 
1. Dotácie na šport                                                                                                + 500 tis. Sk 

2. Zimný štadión                                                                                                  + 3 400 tis. Sk 

    -   výdavky upravené v nadväznosti na spotrebu energií (elektrická energia, vodné a stočné, 

plyn) v roku 2005 a predpoklad spotreby v roku 2006, predpokladaný objem revízií 

zariadení a nevyhnuté opravy po revíziách v roku 2006. 

3. Poistenie športovísk                                                                                            + 137 tis. Sk 

    -  zmena  poistníka  Mestskej športovej haly na Sihoti – k 31.12.2005 zabezpečovalo 

poistenie objektu MHaSL m.r.o., od 1.1.2006 Mesto Trenčín. 

 

08.2.0.9.  Ostatné kultúrne sluţby – útvar kultúry                        + 250 tis. Sk 
1. ART Kino                                                                                                           + 215 tis. Sk 

    -   finančné prostriedky určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s dodávkou tepla a TÚV, 

vodným a stočným, daţďovou vodou, elektrickou energiou, nájmom priestorov, 

vykonávaním servisu, periodických odborných prehliadok a skúšok systému EPS v ART 

Kine, ktoré začalo svoju činnosť od 1.2.2006. 
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3. Prezentačný deň                                                                                                   +  35 tis. Sk  

    - dňa 28.8.2006 sa v Piešťanoch uskutoční prezentačný deň Mesta Trenčín a Bratislavy. 

  

08.2.0.9.  Ostatné kultúrne sluţby – útvar marketingu                 + 770 tis. Sk 
1. Kultúrna propagácia, inzercia                                                                          + 770 tis. Sk 

    -   marketingová podpora hlavných mestských podujatí – 1.máj – Otvorená Európa, ART 

FILM, Challenge day, 1.jún – MDD, Kultúrne leto a pod., marketingová podpora iných 

podujatí (záštity nad akciami) – Detský výtvarný a literárny Trenčín, Trenčianska 

hudobná jar, Rytierske turnaje na hrade a pod., t.j. výroba a nákup plagátov, bulletinov, 

pozvániek, programových skladačiek  a pod., inzercia mestských podujatí. 

  

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské sluţby                                         + 100 tis. Sk 
1. INFO                                                                                                                    + 100 tis. Sk 

    - nákup počítačových komponentov a upgrade softvéru pre grafickú úpravu INFO. 

 

08.4.0. Náboţenské a iné spoločenské sluţby                                  + 195 tis. Sk 
1. Trenčianska nadácia                                                                                          + 195 tis. Sk 

    - dotácia pre Trenčiansku nadáciu na činnosť v roku 2006 – projekt „Tradícia 

dobrovoľníctva v Trenčíne“. 

  

10.7.0.4. Príspevky neštátnym subjektom                                        - 800 tis. Sk 
1. Grantový program                                                                                              - 800 tis. Sk 

    -  zníţenie finančných prostriedkov určených na dotáciu na úhradu nákladov občanov bez 

prístrešia, o rovnakú čiastku sú zvýšené výdavky Sociálnych sluţieb mesta Trenčín 

m.r.o., ktoré budú predmetnú činnosť riešiť. 

 

10.4.0.5. Ďalšie dávky soc.zab.- rodina a deti                             + 12 tis. Sk 
1. Prídavky na deti                                  + 12 tis. Sk 

   -  nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 2005 v zmysle zákona č. 

523/2004 o rozpočtových pravidlách  verejnej správy v znení neskorších predpisov moţno 

pouţiť do konca 31.3.2006. O rovnakú čiastku sú upravené príjmy – finančné operácie. 

 

Sociálne sluţby mesta Trenčín m.r.o.                                + 1 355 tis. Sk 
1. Predškolská výchova – Detské jasle                                                                  + 115 tis. Sk 

2. Správa – týţdenný a denný pobyt                                                                     + 800 tis. Sk 

    -  úhrada nákladov – občania bez prístrešia 

3. Opatrovateľská sluţby                                                                                       + 290 tis. Sk 

4. Opatrovateľská sluţba – choroba                                                                     + 150 tis. Sk   

 

Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.                               + 2 735 tis. Sk 
1. Predškolská výchova                              + 710 tis. Sk 

   -    zlepšenie materiálno-technického vybavenia materských škôl – navýšenie rozpočtu na 

630-Tovary a sluţby vo výške 500,- Sk na dieťa pri počte 1 420 detí v materských 

školách.  

 

2. Základné vzdelanie s beţnou starostlivosťou                                                   +  25 tis. Sk  

    - zlepšenie materiálno-technického vybavenia základnej školy Ul.Potočná – navýšenie 

rozpočtu na 630-Tovary a sluţby vo výške 500,- Sk na ţiaka pri počte 50 ţiakov.   
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3. Havarijné stavy v materských školách                                                          + 1 170 tis. Sk 

    -   výmena  bojlerov v  MŠ Povaţská a MŠ Turkovej, oprava strechy v MŠ Turkovej, 

Soblahovskej, Šafárikovej, Halašu a Na Dolinách a pod.. 

4. Dofinancovanie havarijného stavu v MŠ Turkovej                                         + 200 tis. Sk 

5. MŠ Opatovská – úhrada energií                                                                       + 130 tis. Sk 

6. 4 nové kotolne na MŠ, ZŠ                                                                                  + 200 tis. Sk 

    -   zabezpečenie  prevádzky kotolní v troch   materských   školách – Medňanského, Niva, 

Orechovská a v základnej škole Potočná. 

7. Tepelné zdroje – opravy a údrţby                                                                    + 300 tis. Sk 

 

Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou                   + 7 353 tis. Sk 
1. Základné vzdelanie s beţnou starostlivosťou                                               + 2 673 tis. Sk 

     - zlepšenie materiálno-technického vybavenia škôl a zvýšenie kvality vyučovania – 

navýšenie rozpočtu na 630-Tovary a sluţby vo výške 500,- Sk na ţiaka pri počte 4 966 

ţiakov na základných školách, 

     -  ZŠ  Na   dolinách  –  finančné  prostriedky  na  mzdy,   platy  a   OOV  a  poistné 

a príspevok do poisťovní pre učiteľa športovej prípravy (futbal),  

2. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie                                                           + 1 219 tis. Sk 

     - finančné prostriedky určené na mzdy, platy a OOV a poistné a príspevok do poisťovní.  

3. Základná umelecká škola m.r.o.                                                                     +   720 tis. Sk 

     - zlepšenie materiálno-technického vybavenia - navýšenie rozpočtu na 630-Tovary 

a sluţby vo výške 300,- Sk na ţiaka pri počte 1 064 ţiakov,  

     -   nárast výdavkov na mzdy, platy a OOV a poistné a príspevok do poisťovní. 

4. Centrum voľného času m.r.o.                                                                          +   100 tis. Sk 

     - zlepšenie materiálno-technického vybavenia - navýšenie rozpočtu na 630-Tovary 

a sluţby vo výške 300,- Sk na ţiaka pri počte 320 ţiakov,  

5. Pouţitie nevyčerpanej dotácie z roku 2005                                       + 621 tis. Sk 

    -   nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 2005 v zmysle zákona č. 

523/2004 o rozpočtových pravidlách  verejnej správy v znení neskorších predpisov 

moţno pouţiť do konca 31.3.2006. O rovnakú čiastku sú upravené príjmy – finančné 

operácie. 

6. Tepelné zdroje – opravy a údrţby                                                                    + 700 tis. Sk 

7. 50 ks PC pre školy                                                                                           + 1 150 tis. Sk 

8. Licencie pre školy  - 80 ks                                                                                  + 170 tis. Sk 

 

09.1.2.1. Školský úrad                                 + 2 tis. Sk 
1. Pouţitie nevyčerpanej dotácie z roku 2005                     + 2 tis. Sk 

   - nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 2005 v zmysle zákona č. 

523/2004 o rozpočtových pravidlách  verejnej správy v znení neskorších predpisov moţno 

pouţiť do konca 31.3.2006. O rovnakú čiastku sú upravené príjmy – finančné operácie. 

 

10.2.0.1.  Domov penzión pre dôchodcov  Trenčín, m.r.o.            + 285 tis. Sk 
  -  predmetná zmena rozpočtu vyplýva z  úpravy výdavkovej  časti rozpočtu na výšku 

dotácie dotácie v príjmovej časti. 
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Beţné záväzky                                  + 9 580 tis. Sk 
Zmena rozpočtu vyplýva zo skutočnej výšky záväzkov vyplývajúcich 

z dodávateľských faktúr a uzatvorených zmlúv mesta Trenčín k 31. 12. 2005  v zmysle 

inventarizácie majetku a záväzkov mesta Trenčín k 31.12.2005. 

 

 

Tabuľka č. 1 

 Beţné 

záväzky 

Obce 2 140 

Matrika 3 

Civilná ochrana 8 

Mestská polícia 51 

Výstavba – Útvar stratégie a architektúry 1 195 

Cestovný ruch 147 

Nakladanie s odpadmi 16 590 

Ochrana prírody a krajiny 90 

Ochrana ŢP inde neklasifikovaná 140 

Verejné osvetlenie 1 389 

Rozvoj obcí 114 

Zásobovanie vodou 100 

Bývanie a občianska vybavenosť inde nekl. 34 

Rekreačné a športové sluţby 442 

Ostatné kultúrne sluţby 315 

Vysielacie a vydavateľské sluţby 54 

Predškolská výchova 150 

Základné vzdelanie s beţnou starostlivosťou 469 

Vzdelávanie 1 

Zariadenia soc.sluţieb – Kluby dôchodcov 41 

Dávky soc.pomoci 107 

SPOLU: 23 580 

 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY                                      + 103 602 tis. Sk     

 

 

01.1.1.6. Obce                           + 11 650 tis. Sk 
1. MŢT – výkup RD od občanov                                               + 18 000 tis. Sk 

2. Prevádzkové stroje                                                         + 750 tis. Sk 

- nákup kopírovacieho stroja pre kanceláriu primátora a  čistiaceho stroja pre  budovu 

MsÚ na Farskej 10.  

2. Priemyselný park - IS                                                             - 10 800 tis. Sk 

           - v nadväznosti na funkčnú klasifikáciu ekonomickej klasifikácie sú výdavky určené na 

realizáciu predmetnej investície zaradené v oddieli 06.6.0. – Bývanie a občianska 

vybavenosť inde neklasifikovaná, resp. 08.1.0. – Rekreačné a športové sluţby. 

3. Farská 10 – nábytok                                                                                        + 3 000 tis. Sk   

4. Farská 10 – PC                                                                                                    + 300 tis. Sk   

5. Farská 10 – prevádzkové stroje                                                                        + 400 tis. Sk   

            - zakúpenie nábytku, PC techniky a prevádzkových strojov do budovy MsÚ na Farskej 

10 v nadväznosti na ukončenie rekonštrukcie objektu. 
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03.2.0. Ochrana pred požiarmi                                            + 120 tis. Sk 
1. Hasičská zbrojnica Opatová - elektroinštalácia                          + 120 tis. Sk 

           - rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte hasičskej zbrojnice v Opatovej, nakoľko 

súčasný stav je nevyhovujúci, predovšetkým počas zimnej sezóny s vykurovaním. 

 

04.4.3. Výstavba – útvar hlavného architekta                             0 
1. Architektonické štúdie                                                                - 210 tis. Sk 

2. Cad software AUTOCAD 2006                                                                + 210 tis. Sk 

- nákup cad softwaru AUTOCAD 2006 s bezplatným upgradom na verziu 2007 na 

jednoduché projektovanie v rámci mestského úradu a na komunikáciu a prezentáciu 

výkresov dodaných projektantami.  

 

04.3.5. Elektrina                                - 100 tis. Sk  
1. Horný Šianec                                                                      - 100 tis. Sk 

          -  výdavky na realizáciu predmetnej investičnej akcie predstavujú v zmysle verejnej 

súťaţe čiastku vo výške 900 tis. Sk. 

 

04.3.6. Energia iná ako elektrická                       - 11 000 tis. Sk  
          - vzhľadom na nedoriešenú energetickú koncepciu mesta sa v roku 2006 budú 

realizovať len projektové dokumentácie rekonštrukcie tepelných zdrojov. 

 

04.5.1. Cestná doprava                                          + 98 149 tis. Sk  
1. Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín                                                         + 8 659 tis. Sk 

          -   navýšenie finančných prostriedkov z titulu skutočných výdavkov nevyhnutných na 

vypracovanie projektovej dokumentácie. Rovnaká celková čiastka, t.j. 58 000 tis.Sk je 

zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu a predstavuje príjem z predaja projektovej 

dokumentácie Slovenskej správe ciest. 

 

2. Statická doprava Sihoť II.etapa – Ul.M.Šoltésovej                                          - 480 tis. Sk 

      - upresnenie názvu predmetnej investičnej akcie, nakoľko v roku 2006 bude realizovaná 

statická doprava na častiUl.M.Šoltésovej.  10% celkových rozpočtovaných výdavkov 

bude dofinancovaných v roku 2007. 

 

3. Prepojenie Ul.Pod Brezinou a Horný Šianec                                                 - 2 200 tis. Sk 

      - dopracovanie projektovej dokumentácie „Chodník pre peších“ v zmysle doporučenia 

Komisie ŢP a dopravy pri MsZ v Trenčíne zo dňa 29.3.2006. Realizácia investičnej 

akcie bude zapracovaná do Rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2007. 

 

4. Statická doprava Ul. Liptovská                                                                          - 170 tis. Sk 

      - 10% celkových rozpočtovaných výdavkov na realizáciu akcie bude dofinancovaných 

v roku 2007. 

 

 5. Statická doprava Ul.Šafárikova                                                                        - 330 tis. Sk 

      - upresnenie názvu predmetnej investičnej akcie, nakoľko v roku 2006 bude realizovaná 

statická doprava na Ul.Šafárikova. 10% celkových rozpočtovaných výdavkov na 

realizáciu akcie bude dofinancovaných v roku 2007. 
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6. MK Horný Šianec         – 480 tis. Sk 

      - 10% celkových rozpočtovaných výdavkov na realizáciu akcie bude dofinancovaných 

v roku 2007. 

 

7. Rekonštrukcia ul. Novomeského + parkovisko nad garáţami   - 600 tis. Sk 

       - 10% celkových rozpočtovaných výdavkov na realizáciu akcie bude dofinancovaných 

v roku 2007. 

 

8. Kriţovatka Súdna – Električná               + 2 700 tis. Sk 

     -  navýšenie finančných prostriedkov na realizáciu kriţovatky   o čiastku vo výške 2 700 

tis. Sk. Uvedená čiastka je zníţená o 10% celkových rozpočtovaných výdavkov na 

realizáciu akcie vo výške 300 tis. Sk, ktoré budú dofinancované v roku 2007.  

 

9. Kriţovatka Električná – K dolnej stanici             + 2 600 tis. Sk 

     -  navýšenie finančných prostriedkov na realizáciu akcie o čiastku vo výške 2 600 tis. Sk. 

Uvedená čiastka je zníţená o 10% celkových rozpočtovaných výdavkov na realizáciu 

akcie vo výške 400 tis. Sk, ktoré budú dofinancované v roku 2007.  

 

10. JVO II.etapa – projekt pre územné rozhodnutie                                      +  4 000 tis. Sk 

      -  juhovýchodný obchvat podkračuje od štátnej cesty II/507 smerom k okruţnej kriţovatke 

Ul.Soblahovská a Gen.Svobodu. Pod sídliskom JUH je obchvat vedený v súbehu 

s ulicou Východná v koridore medzi mestskou komunikáciou a Lavičkovým potokom. 

Za sídliskom JUH trasa pokračuje cez lesopark Brezina a za lesoparkom trasa klesá do 

priemyselnej časti Zábranie. Trasa obchvatu končí na ceste I/61 v časti Pred Poľom. 

 

11. Premostenie Váhu Sever – štúdia uskutočniteľnosti                                  + 1 000 tis. Sk 

     -  predmetom riešenia štúdie je návrh dopravného prepojenia oboch strán rieky Váh ako 

podklad pre pripravovaný dopravný generel mesta Trenčín. Koncepcia dopravného 

riešenia pozostáva z prepojenia ciest I/61 na ľavom brehu rieky Váh a cesty II/507, resp. 

diaľnice D1 na pravom brehu rieky Váh vrátane úprav súvisiacich komunikácií. 

Základnou úlohou štúdie je nájsť z hľadiska technického a ekonomického optimálnu 

trasu. 

12. Nová Nábreţná – Ţabinská – projekt pre ÚR                                           +  1 500 tis. Sk 

    - predmetom riešenia dokumentácie novej komunikácie Nová Nábreţná je návrh 

technického riešenia cesty I.tried ako dvoch jednosmerných úsekov s napojením na most 

cez rieku Váh a vyústením na Ul.Ţabinská a zohľadnenie dopravno-inţinierskych 

poţiadaviek. Základnou úlohou dokumentácie je optimálny návrh smerového 

a výškového vedenia trasy cesty I/61 z hľadiska technických a ekonomických moţností. 

Súčasťou riešenia je analýza vynútených investícií, t.j. prekládky a úpravy jestvujúcich 

komunikácií a inţinierskych sietí.  

 

13. Úprava M.R.Štefánika – kasárne SNP /DUP/                                               + 500 tis. Sk 

     - predmetom riešenia dokumentácie je návrh dopravného napojenia súčasného areálu 

kasární SNP. Dokumentácia prehodnotí dopravné napojenie areálu na súčasnú 

a plánovanú komunikačnú sieť tak, aby nebola negatívne ovplyvnená doprava na 

Ul.M.R.Štefánika. Dokumentácia bude obsahovať technické riešenie komunikácií 

s ekonomickým zhodnotením. 
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14. Rozmieňačka bankoviek na mince – parkovisko Ul.Palackého                   + 100 tis. Sk 

     - nákup rozmieňačky papierových bankoviek na mice, ktorá bude umiestnená na 

parkovisku na Ul. Palackého.  

 

15. Chodník Ul. Vlárska         + 350 tis. Sk 

      - úprava vjazdov a spevnených plôch súvisiacich s realizáciou chodníka z I.etapy + 

zameranie. 

  

16. Komunikácia – priemyselná zóna Bratislavská ulica                                 81 000 tis. Sk 

 - v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na 

financovanie technickej a dopravnej infraštruktúry súvisiacej s regionálnym rozvojom 

uzatvorenej medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Mestom Trenčín dňa 15.6.2006 

poskytne MH SR Mestu Trenčín finančné prostriedky vo výške 89 810 tis. Sk určené na 

prípravu územia, prekládku diaľkového kábla ST Telekom, komunikácie a spevnené 

plochy a zariadenie staveniska. 

10% celkových rozpočtovaných výdavkov na realizáciu akcie bude dofinancovaných 

v roku 2007. 

 

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami                         + 19 405 tis. Sk  
1. Hydraulický model – ľavá strana Váhu                                                            - 395 tis. Sk 

 

2. Kanalizácia v meste Trenčín             + 19 800 tis. Sk 

 - prepracovanie projektovej dokumentácie vo výške 600 tis. Sk a realizácia kanalizácie 

vo výške 19 200 tis. Sk v m.č. Nozdrkovce.  

 

06.1.0. Rozvoj bývania                                                        - 20 000 tis. Sk  
1. Nájomné byty 30 b.j. Ul.Koţušnícka                                                            - 20 000 tis. Sk 

     -  v roku 2006 nebude realizovaná výstavba 30 b.j. na Ul.Koţušnícka. Financovanie  bolo 

rozpočtované prostredníctvom úveru zo ŠFRB a dotácie z Ministerstva výstavby 

a regionálneho rozvoja SR, ktoré nebude  Mesto Trenčín v roku 2006 čerpať.  

 

06.2.0. Rozvoj obcí                                                                                + 70 tis. Sk  
1. Strojné vybavenie pre údrţbu verejnej zelene                                                 - 100 tis. Sk 

 

2. Nákup priemyselnej kamery na Štúrovo námestie                                         + 170 tis. Sk 

    -   nákup novej priemyselnej kamery  na  Štúrovo  námestie  oproti  Synagóge, nakoľko 

stará kamera, ktorá bola osadená pri spustení prevádzky kamerového systému v roku 

1998, je nefunkčná a jej oprava nie je moţná. Prevádzku kamerového systému 

zabezpečuje MHaSL m.r.o..  

 

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná  + 13 200 tis. Sk      
1. Barbakan a verejné WC – Ul.Sládkovičova                                                     + 600 tis. Sk 

     -  navýšenie rozpočtovaných výdavkov o + 600 tis. Sk v zmysle výsledkov verejnej súťaţe. 

Uvedená čiastka je zníţená o 10% celkových rozpočtovaných výdavkov na realizáciu 

akcie vo výške 800 tis. Sk, ktoré budú dofinancované v roku 2007.  

    -    realizácia stavebného objektu SO 01.13 Úprava Sládkovičovej ulice, demontáţ a spätná 

montáţ zámkovej dlaţby vrátane pokládky dlaţby z prírodného kameňa – historický 

barbakan, čím sa dosiahne ucelená časť ulice po realizácii prípojok inţinierskych sietí. 

Presnú polohu barbakanu určí Krajský pamiatkový úrad Trenčín.  
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2. Rekonštrukcia výťahu ŠG Koţušnícka                                                            + 100 tis. Sk 

    -   rekonštrukcia a modernizácia výťahu TOV 630 – úprava rozvádzača na nové ovládače, 

privolávače vo vyhotovení antivandal, kabínový ovládač s polohovou signalizáciou 

a núdzovým osvetlením podľa EN 81.1-AC, blokovanie výťahu a pod..  

 

3. Priemyselný park – inţinierske siete                                                           + 10 000 tis. Sk 

   - predmetná suma predstavuje 5% z predpokladaných celkových oprávnených nákladov  

projektu na vytvorenie poţadovanej infraštruktúry pre pripravovanú Priemyselnú zónu 

Trenčín – Bratislavská ulica v juhozápadnej časti mesta Trenčín. 

 

4. Priemyselný park – grantová ţiadosť                                                               + 500 tis. Sk 

           - v nadväznosti na funkčnú klasifikáciu ekonomickej klasifikácie sú výdavky určené na 

realizáciu predmetnej investície zaradené v oddieli 06.6.0. – Bývanie a občianska 

vybavenosť inde neklasifikovaná, resp. 08.1.0. – Rekreačné a športové sluţby. 

 

5. IS pre objekt pre bezprístrešných                                                                  + 2 000 tis. Sk 

     -   realizácia inţinierskych sietí pre výstavbu objektu pre bezprístrešných.  

 

07.3.3. Služby medicínskych centier a pôrodníc                               + 250 tis. Sk      
1. Hniezdo záchrany          + 250 tis. Sk 

    -  kapitálová dotácia pre Nemocnicu s poliklinikou v Trenčíne na vybudovanie Hniezda 

záchrany 

 

08.1.0. Rekreačné a športové služby                                              - 60 800 tis. Sk      
1. Detské ihriská                                                                                                                        0 

     - v roku 2006 budú zrealizované  detské ihriská vo výške 2 650 tis. Sk v nasledujúcej 

štruktúre: 

           1.1. ZŠ Novomeského ....................................  600 tis. Sk 

           1.2. Ul.Pred Poľom ........................................  600 tis. Sk 

           1.3. Bike park Ostrov ....................................1 000 tis. Sk 

           1.4. Sídlisko Kvetná ......................................   450 tis. Sk   

     -  na  relizáciu detského minifutbalového ihriska   ZŠ  Ul.Kubranská bude  poskytnutá 

dotácia vo výške  350 tis. Sk 

 

2. Letná plaváreň a kolkáreň pre MŢT                                                            - 68 000 tis. Sk 

 

3. Zimný štadión – rekonštrukcia mládeţníckych šatní                                  + 3 200 tis. Sk 

 

4. Zimný štadión – rekonštrukcia sociálnych zariadení a schodiska              + 2 800 tis. Sk 

 

5. Krytá plaváreň – fólia proti slnečnému ţiareniu                                             + 500 tis. Sk 

     - zaclonenie okien fóliou, nakoľko denné svetlo prenikajúce cez sklenené výplne 

podporuje rast rias vo vode. Zaclonením dôjde k útlmu rastu rias a znečisťovaniu vody, 

čo sa prejaví v zniţovaní nákladov na spotrebu vody (dlhší interval výmeny vody), 

niţšími nákladami na čistenie dna bazéna, niţšou spotrebou chemikálií. Návratnosť 

investície cca 48 mesiacov.  
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6. Krytá plaváreň – úprava stien vyrovnávacích nádrţí                                    + 500 tis. Sk 

    -   steny nádrţe sú pórovité, nerovné, materiál je betón. Na stene sa udrţiavajú baktérie 

a plesne. Plochy sa nedajú dôkladne umyť a vyčistiť, preto je potrebné stavebne ich 

upraviť – nepremokavý náter pre styk s vodou – a zabezpečiť oplastovaním z dôvodu 

nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

  

7. Priemyselný park – futbalové ihrisko                                                               + 200 tis. Sk 

     - zameranie a vypracovanie štúdie na futbalové ihrisko v súvislosti s realizáciou 

Priemyselného parku.  

 

08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť                                                  + 2 500 tis. Sk      
1. Rekonštrukcia múru mestského opevnenia                                                  + 2 050 tis. Sk 

    -  vypracovanie hydrogeologického posudku na mestské opevnenie – časť pri Farskom 

kostole, návrh sanačných úprav, zameranie, statický posudok vo výške 200 tis. Sk, 

    -    realizácia hydroizolácie mestského oporného múru vo výške 1 850 tis. Sk. 

 

2. Farský kostol  - predláţdenie                                                                          – 3 300 tis. Sk 

    -    zníţenie rozpočtovaných  výdavkov  určených  na  realizáciu  akcie   o čiastku  vo výške  

          3 300 tis. Sk.  

3. Príprava územia a IS pre predláţdenie – Farský kostol           + 3 500 tis. Sk 

    - vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške 200 tis. Sk a realizácia prípravy územia 

pre predláţdenie vrátane rekonštrukcie inţinierskych sietí vo výške  3 300 tis. Sk 

 

4. Odvzdušnenie kostola Opatová                                                                       +   100 tis. Sk 

     -  dotácia na odvzdušnenie kostola v Opatovej.  

 

5. Kláštor Jezuitov – Skalka pri Trenčíne                                                          +   150 tis. Sk 

     - dotácia na rekonštrukciu stredovekého kláštora Opátstva Sv.Andreja – Svorada 

a Sv.Benedikta a oporného múru prístupovej cesty ku  kláštoru. 

 

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby                                                    + 6 500 tis. Sk      
1. Kino Metro – kúpa budovy                                                                             + 6 500 tis. Sk 

 

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby                                             + 50 tis. Sk      
1. INFO - software                                                                                                    + 50 tis. Sk 

    - nákup softwaru pre grafickú úpravu INFO. 

 

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby                                 + 1 500 tis. Sk      
1. Vojenský cintorín                                                                                             - 1 000 tis. Sk 

     -   investičná akcia sa v roku 2006 nebude realizovať. 

 

2. Evanjelický cintorín                                                                                        + 2 500 tis. Sk 

    -  realizácia prístupu na cintorín s oporným múrom. Uvedená čiastka je zníţená o 10% 

celkových rozpočtovaných výdavkov na realizáciu akcie vo výške 500 tis. Sk, ktoré 

budú dofinancované v roku 2007.  
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09.1.1.1. Predškolská výchova                                                           + 100 tis. Sk      
1. Detské jasle – PD                                                                                                + 100 tis. Sk 

    -  vypracovanie projektovej dokumentácie na celkovú rekonštrukciu strechy a zateplenie 

celého objektu  Detských jaslí vrátane výmeny okien a dverí. 

 

09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou                  - 1 300 tis. Sk      
1. ZŠ Novomeského, športový areál                                                                   - 4 300 tis. Sk 

    -  10% celkových rozpočtovaných výdavkov na realizáciu akcie bude dofinancovaných 

v roku 2007.  

 

2. ZŠ Novomeského – strecha + CO kryt                                                          + 2 100 tis. Sk 

    -   navýšenie  finančných prostriedkov určených  na  realizáciu   akcie o čiastku vo výške 

2 100 tis.Sk. Uvedená čiastka je zníţená o 10% celkových rozpočtovaných výdavkov na 

realizáciu akcie vo výške 400 tis. Sk, ktoré budú dofinancované v roku 2007.        

    -   finančné prostriedky na realizáciu akcie pred zmenou predstavovali čiastku 850 tis. Sk, 

nakoľko z predmetnej akcie bola v apríli 2006 presunom rozpočtových prostriedkov 

presunutá čiastka vo výške 3 150 tis. Sk na dofinancovanie akcie ZŠ Novomeského, 

športový areál. Navýšenie prostriedkov na realizáciu športového areálu bolo  

nevyhnutné pre vyhodnotenie verejnej súťaţe a výber zhotoviteľa športového areálu.  

Športový areál bude realizovaný v letných mesiacoch – v čase prázdnin. 

 

3. ZŠ Hodţova – rekonštrukcia striech                                                                + 900 tis. Sk 

    -   rekonštrukcia striech – pavilón A, B a šatne. 

 

10.1.2.4. Príspevky neštátnym subjektom                                       + 1 500 tis. Sk      
1. Hospic milosrdných sestier                                                                             + 1 500 tis. Sk 

    -   kapitálová dotácia pre o.z. Refugium na úhradu poslednej splátky kúpnej ceny komplexu 

budov pre účely Hospicu milosrdných sestier a domova dôchodcov. 

 

10.2.0.1. Zariadenia sociálnych služieb – kluby dôchodcov                               0      
1. Centrum seniorov Sihoť                                                                                                       0 

     - celkové výdavky na realizáciu rekonštrukcie materskej školy na centrum seniorov 

predstavujú čiastku vo výške 10 360 tis. Sk, v roku 2006 bude prefinancovaná čiastka vo 

výške 4 000 tis. Sk, v roku 2007 čiastka vo výške 6 360 tis. Sk. 

  

Záväzky                                                                                          + 41 808 tis. Sk      
 Zmena rozpočtu vyplýva zo skutočnej výšky záväzkov vyplývajúcich 

z dodávateľských faktúr a uzatvorených zmlúv mesta Trenčín k 31.12.2005 v zmysle 

inventarizácie majetku a záväzkov mesta Trenčín k 31.12.2005 v štruktúre uvedenej v tabuľke 

č.2 

 

Tabuľka č.2  

 Kapitálové záväzky 

Obce 9 630 

Energia iná elektrická  2 134 

Cestná doprava 17 028 

Cestovný ruch 226 

Nakladanie s odpadovými vodami 2 921 

Rozvoj bývania 1 325 

Všeob.nemocničná starostlivosť  350 
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Rekreačné a športové sluţby 2 178 

Múzea a galérie 625 

Pamiatková starostlivosť 507 

Ostatné kultúrne sluţby 777 

Náboţenské a iné spoločenské sluţby 1 451 

Základné vzdelanie s beţnou starostlivosťou 3 227 

Zariadenia sociálnych sluţieb 54 

SPOLU: 42 433 

 

 

Finančné operácie                                                                           - 2 430 tis. Sk 

 
1. Úver – refinancovanie z EIB              – 75 000 tis. Sk 

2. Úver z TB a.s. – Kriţovatka Ul. Soblahovská a Ul. Legionárska         + 11 550 tis. Sk 

3. Úver z TB a.s. – Športový areál – Ul. Hodţova             + 8 350 tis. Sk 

4. Úver z TB a.s. – Kanalizácia v meste Trenčín            + 44 655 tis. Sk 

5. Úver z TB a.s. – Športový areál Ul. Veľkomoravská            + 7 695 tis. Sk 

6. Predčasné splatenie úveru z TB a.s.                             + 320 tis. Sk 

 - z dôvodu zmeny podmienok financovania investičných akcií v rámci programu Komisie 

Európskych spoločenstiev – MIF (Municipality Infrastrukture Facility), bude plánovaný 

úver z Európskej investičnej banky vo výške 75 000 tis. Sk, ktorý bol určený na 

refinancovanie  4 investičných akcií z roku 2005 a 2006 financovaných z úveru z Tatra 

banky a.s.,  nahradený 4 úvermi  pre kaţdú investičnú akciu z Tatra banky a.s.. 

Podpisom úverovej zmluvy s Tatra bankou mesto získa nenávratnú dotáciu z Európskej 

investičnej banky vo výške 191 324 EUR. 

 
 

 

 

Rozpočet mesta sa v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zostavuje 

ako vyrovnaný alebo prebytkový. Mesto je povinné zostaviť svoj beţný rozpočet ako 

vyrovnaný alebo prebytkový. Beţný rozpočet sa môţe zostaviť ako schodkový, ak sa vo 

výdavkoch beţného rozpočtu rozpočtuje pouţitie účelovo určených prostriedkov 

poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe 

osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto 

zostaveného beţného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných 

prostriedkov. 

 

 

Záverečná časť 

 

Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 29.6.2006. 

VZN č. 6/2006 nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli. 

 

V Trenčíne, 29.6.2006 

 

 

              Ing. Branislav Celler 

                primátor mesta v.r. 


