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VZN č.17/2006, ktorým sa mení a dopĺňa 

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

VÝDAVKY                                                     0 
 

B E Ţ N É  V Ý D A V K Y                                             + 800 tis. Sk 

 

01.1.1.6 Obce                                                                                     - 820  tis. Sk 
1. Energie, voda, komunikácie        - 185 tis. Sk 

 - zníženie výdavkov na poštovné a telefóny 

2. Materiál           – 240 tis. Sk 

  - zníženie výdavkov na všeobecný materiál vo výške 200 tis. Sk 

  - presun finančných prostriedkov vo výške 40 tis. Sk na príspevok mesta na realizáciu  

               projektu benchmarking na oddiel 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby  -  

               členské príspevky 

3. Dopravné           - 100 tis. Sk  

  - zníženie výdavkov na palivá 

4. Nájomné           - 150 tis. Sk 

  - zníženie výdavkov na nájomné vyplývajúce z úprav a z aktuálne uzatvorených 

nájomných zmlúv 

5. Sluţby           – 145 tis. Sk 

  - zníženie výdavkov na poistné vo výške 400 tis. Sk z titulu odpredaja Hotela Tatra 

  - zvýšenie výdavkov o 50 tis. Sk na kolky z titulu realizácie väčšieho počtu kúpnych 

zmlúv 

  - zvýšenie výdavkov o 205 tis. Sk na úhradu nákladov nájomcovi spojených so 

stavebnou úpravou v zdravotnom stredisku MsP Diagnostik, Halalovka 63, z titulu jeho 

odpredaja, úhrada nákladov bola schválená dňa 10.8.2006 na zasadnutí Mestskej rady 

 

04.2.1.4 Pozemkové úpravy                                                               - 150 tis. Sk 
  - zníženie výdavkov na pozemkové úpravy ROEP a OKO 

 

05.4.0. Ochrana prírody a krajiny                             - 170 tis. Sk 
1. Deratizácia verejných plôch                   - 170 tis. Sk 

 - zníženie výdavkov na deratizáciu vo výške 170 tis. Sk, v rámci prieskumu trhu bol 

vybraný dodávateľ s nižšou cenou ako bol schválený rozpočet 

 

05.6.0. Ochrana ţivotného prostredia inde nekl.                   + 950 tis. Sk 
1. Stráţenie skládky a monitoring        + 950 tis. Sk 

  - v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch je obec povinná zabezpečiť 

nepretržitú ochranu a dozor skládky ako aj monitorovanie už uzatvorenej kazety skládky. Do 

30.6.2006 túto povinnosť zabezpečovalo MHaSL m.r.o. Trenčín. Od 1.7.2006 mesto 

zabezpečuje túto povinnosť prostredníctvom Považskej odpadovej spoločnosti a.s. Trenčín. 

 

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť inde nekl.                  + 150 tis. Sk 
1. Úhrada nákladov za zúčtovateľské sluţby                            + 150 tis. Sk 

  - vyúčtovanie nedoplatkov za rok 2005 
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08.4.0. Náboţenské a iné spoločenské sluţby                                    + 40 tis. Sk 
1. Členské príspevky          + 40 tis. Sk 
  - presun finančných prostriedkov z oddielu 01.1.1.6. Obce na členský príspevok na 

realizáciu projektu benchmarking 

 

091.1.1. Školské zariadenia mesta Trenčín                                     + 800 tis. Sk 
1. Predškolská výchova        + 800 tis. Sk 

 - vrátenie finančných prostriedkov vo výške 800 tis. Sk na materské školy, ktoré boli 

presunuté na akciu ZŠ Novomeského – rekonštrukcia steny plavárne 

 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY                                              - 800 tis. Sk     

 

04.5.1. Cestná doprava                           + 5 000 tis. Sk 
1. Rekonštrukcia pozemných komunikácií – súvislá údrţba            + 5 000 tis. Sk 

 

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami         - 5 000 tis. Sk 
1. Kanalizácia v meste Trenčín                - 5 000 tis. Sk 

 

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť inde nekl.                - 2 000 tis. Sk 
1. IS pre objekt pre bezprístrešných                - 2 000 tis. Sk 

  - presun finančných prostriedkov na oddiel 10.7.0.2. Zariadenia sociálnych služieb – 

pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie 

 

08.1.0. Rekreačné a športové sluţby                       - 1 150 tis. Sk 
1. Detské ihriská          - 350 tis. Sk 

  - presun finančných prostriedkov na oddiel 09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou 

starostlivosťou ZŠ Kubranská – minifutbalové ihrisko v zmysle platnej rozpočtovej 

klasifikácie 

 

2. Zimný štadión – vybudovanie trafostanice      – 800 tis. Sk 

 

09.1.2.1. Základné vzdelanie s beţnou starostlivosťou                  + 350 tis. Sk 
1. ZŠ Kubranská – minifutbalové ihrisko      + 350 tis. Sk 

- presun finančných prostriedkov z oddielu 08.1.0. Rekreačné a športové služby – 

Detské ihriská v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie 

 

10.7.0.2. Zariadenia sociálnych sluţieb – pomoc  

občanom v hmotnej a sociálnej núdzi        + 2 000 tis. Sk 
1. IS pre objekt pre bezprístrešných               + 2 000 tis. Sk 

- presun finančných prostriedkov z oddielu 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť 

inde neklasifikovaná v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie 
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* Prijaté úvery           + 15 485 tis. Sk 
1. Úver z TB a.s. – Kanalizácia v meste Trenčín            + 11 475 tis. Sk 

2. Úver z TB a.s. – Športový areál Ul. Veľkomoravská            + 4 010 tis. Sk 

 

* Splátky úverov                                                                + 15 485  tis. Sk 
1. Úver z TB a.s. – Kanalizácia v meste Trenčín            + 11 475 tis. Sk 

2. Úver z TB a.s. – Športový areál Ul. Veľkomoravská            + 4 010 tis. Sk 

 
 - zvýšenie prijatých úverov a zároveň splatenie prijatých úverov v rovnakej výške 

15 485 tis. Sk predstavuje formálnu zmenu rozpočtovaných úverov bez vplyvu na výšku dlhu 

mesta a schváleného rozpočtu mesta Trenčín na rok 2006. 
 

* 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. 

 

 

Záverečná časť 

 

Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 26.10.2006. 

VZN č.17/2006 nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli. 

 

 

V Trenčíne, 26.10.2006 

 

 

 

 

                                                                                                   Ing. Branislav Celler 

                           primátor mesta v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


