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3.4 Rozpočet mesta Trenčín na rok 2019 
 

Rozpočet mesta Trenčín na rok 2019 je opäť rozvojový 

napriek tomu, že z pohľadu zvyšovania nákladov sa nedá 

povedať, že by nebol napätý. Po schválení rozpočtu mestským 

zastupiteľstvom to v stredu 13. februára povedal trenčiansky 

primátor Richard Rybníček.  

Mesto Trenčín v roku 2019 hospodári s rozpočtom, ktorý je 

prebytkový o 554 820 eur. Celkové príjmy rozpočtu sú 

plánované na 51,57 milióna eur, výdavky na 55,97 milióna eur. 

Prebytok rozpočtu zabezpečia finančné operácie, ktoré sú 

v príjmovej časti rozpočtované na 6,88 milióna eur, vo vý-

davkovej na 1,94 milióna eur.  

Bežný rozpočet počíta s prebytkom 1,89 milióna eur pri 

príjmoch 46,54 milióna eur a výdavkoch 44,65 milióna eur. 

Kapitálový rozpočet by mal byť schodkový o 6,28 milióna eur 

pri príjmoch 5,04 milióna eur a výdavkoch 11,32 milióna eur. 

„Rozpočet garantuje, že v rámci kapitálových výdavkov 

pôjde v tomto roku do konkrétnych investičných akcií okrem 

projektových dokumentácií približne za 9 miliónov eur. Je to na 

úrovni minulého volebného roka, čiže my pokračujeme 

v intenzívnych investíciách do mesta aj v tomto roku,“ skonšta-

toval Richard Rybníček.  

Ako dodal, zvýšili sa dotácie na šport, kultúru, sociálne veci. 

Občania podľa neho pocítia ďalšie zmeny v meste napríklad vo 

vzdelávacej a cestnej infraštruktúre.  

„Z pohľadu kapitálových výdavkov sa bude najviac in-

vestovať do budovania parkovacích miest. Zároveň investu-

jeme do škôl, škôlok, ciest, chodníkov,“ zdôraznil. 

Podľa šéfa finančnej a majetkovej komisie pri mestskom 

zastupiteľstve Petra Hoštáka rozpočet nie je taký jednoduchý, 

ako vyzerá.  



39 
 

„Sme v dobrých časoch, rastú nám príjmy, ale rastú nám aj 

výdavky. Tie súvisia s vysokou dynamikou rastu miezd na 

Slovensku a to sa musí prejaviť aj rastom miezd zamestnancov 

vo verejnej správe. Sú tam tie rekreačné poukazy. V bežných 

výdavkoch sa nás dotklo aj to, že mesto muselo prevziať pod 

svoju správu chodníky. Uvidíme po zimnej sezóne, do akej 

miery nám to zvýši bežné výdavky,“ doplnil Hošták s tým, že 

napriek zvyšovaniu výdavkov mesto situáciu zatiaľ zvláda.  

Približne 4,3 milióna eur budú investície financované zo 

zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu. Ide o cyklotrasu na Karpatskej 

a Piešťanskej ulici, chodník a cyklotrasu na Kasárenskej ulici, 

vnútrobloky Východná a J. Halašu, ďalej ide o revitalizáciu 

átria pod Mestskou vežou, telocvičňu v ZŠ Kubranská a 

modernizovať sa budú priestory ôsmich základných škôl. 

V tomto roku bude mesto pracovať na príprave strategických 

dokumentov Stratégia adaptability na klimatickú zmenu a Plán 

udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta 

Trenčín. Novými investíciami budú kúpa starého železničného 

mosta, rekonštrukcia Okružnej ulice, dokončenie prác na 

Ružovej ulici, kúpa rolby na zimný štadión, výmena umelého 

trávnika v športovom areáli ZŠ Novomeského atď. 

Dôvodom zvýšených výdavkov je zákonná povinnosť starať 

sa o všetky chodníky, vrátane ich zimnej údržby. Doteraz 

Trenčín spravoval približne 150 km ciest a 53 km chodníkov. 

Po novom sa musí starať o asi 184 km chodníkov. Táto služba 

prináša vyššie výdavky mesta odhadované až do sumy 470 tisíc 

eur. 

Ďalší dôvod nárastu bežných výdavkov sa týka povinného 

nárastu miezd zamestnancov nielen úradu, ale aj školských a 

sociálnych zariadení, ďalej zavedenia rekreačných poukazov 

alebo obedov pre školákov a predškolákov zdarma. 

Mesto bude i naďalej prispievať na projekt APROGEN, pre-

nájom štadióna Mariána Gáboríka pre žiakov hokejových tried, 
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aj tento rok dofinancuje energie v školách, údržbu športových 

areálov a škôl, diétne stravovanie v školách. 

Na dotácie v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy dá mes-

to spolu 10 tisíc eur, na šport 50 tisíc, na mládež 10 tisíc, na 

výnimočné akcie v oblasti športu 20 tisíc, na kultúru 99 tisíc, na 

ochranu životného prostredia 3 200 eur a na sociálnu oblasť 22 

tisíc eur. 

Podpory sa však dočkajú napríklad aj dobrovoľné hasičské 

zbory, karanténna stanica, kluby dôchodcov a v rozpočte sú 

zvlášť – mimo grantových kôl – zapracované i dotácie na kon-

krétne podujatia či subjekty v oblasti športu, kultúry, sociálnych 

vecí a životného prostredia. 
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