
Kapitálové výdavky Mesta Trenčín na rok 2014 v kapitole Doprava, 

podkapitola rozpočtu : Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií  

 

 

 

Tabuľka č. 1                        Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií 

Výňatok z kapitálového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014 

Program 3 : Doprava 

Podprogram 6.3 : Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií 

 2014 2015 (plán) 2016 (plán) 

Rozpočet podprogramu  

 

1 011 662 €  

 

0 € 

 

len bežné výdavky  

0 € 

  

len bežné výdavky  
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Komentár k podprogramu:  

 Údaje k dátumu schválenia. Schválené dňa 12.12.2013. 

 Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu investičných akcií Mesta Trenčín na úseku cestnej 

dopravy – projektové dokumentácie a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, križovatiek, riešenie 

statickej dopravy a výstavbu nových križovatiek, parkovacích miest, ciest a pod. 

 V tabuľke nie sú zapracované zmeny rozpočtu v priebehu roku 2014.  

 Čerpané z www.trencin.sk/rozpocet    Podrobne na :  
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000255108/Schv%E1len%FD%20Programov%FD%20rozpo%

E8et%20Mesta%20Tren%E8%EDn%20na%20rok%202014_v%FDdavky.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trencin.sk/rozpocet
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000255108/Schv%E1len%FD%20Programov%FD%20rozpo%E8et%20Mesta%20Tren%E8%EDn%20na%20rok%202014_v%FDdavky.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000255108/Schv%E1len%FD%20Programov%FD%20rozpo%E8et%20Mesta%20Tren%E8%EDn%20na%20rok%202014_v%FDdavky.pdf


Kapitálové výdavky Mesta Trenčín na rok 2014 v kapitole Doprava, 

podkapitola rozpočtu : Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií  

 

 

Tabuľka č. 2                                  Čelenie kapitálových výdavkov podľa funkcií prvkov rozpočtu 

Podprogram 6.3 : Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií 

Čelenie kapitálových výdavkov podľa funkcií prvkov rozpočtu  

Rozpočet podprogramu  

 

2014 % 

Kapitálové výdavky (celkom) 1 011 662 €  

 

100,00 

Kapitálové 

výdavky 

(členenie) 

Dlhy (náklady na oddlženie mesta) 80 508 € 7,96 

Ostatné (značenie mesta, projekt cyklotrasy)  9 500 € 0,94 

Výstavba miestnych komunikácií 921 654 € 91,10 

© 2014 Miloš Mičega                                                                                                                                                                   [10/2014]      

 

Komentár k podprogramu:  

 Údaje k dátumu schválenia. Schválené dňa 12.12.2013. 

 Podprogram zahrňuje 23 prvkov kapitálových výdavkov.  

- Z toho 2 prvky (1. a 2.) sú výdavky na úhradu záväzkov z roku 2010.  

- Ďalšie 2 prvky (4. a 5.) sú výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie Cyklistické 

prepojenie Centrum – sídlisko Juh, resp. výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie – 

Označenie častí mesta na vypracovanie projektovej dokumentácie. 

- Zvyšných 19 položiek sú výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie, resp. výdavky na 

stavebné realizovanie miestnych komunikácií.   

 V tabuľke nie sú zapracované zmeny rozpočtu v priebehu roku 2014. 

 Čerpané z www.trencin.sk/rozpocet   Podrobne na :  

http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000255108/Schv%E1len%FD%20Programov%FD%

20rozpo%E8et%20Mesta%20Tren%E8%EDn%20na%20rok%202014_v%FDdavky.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trencin.sk/rozpocet
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000255108/Schv%E1len%FD%20Programov%FD%20rozpo%E8et%20Mesta%20Tren%E8%EDn%20na%20rok%202014_v%FDdavky.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000255108/Schv%E1len%FD%20Programov%FD%20rozpo%E8et%20Mesta%20Tren%E8%EDn%20na%20rok%202014_v%FDdavky.pdf


Kapitálové výdavky Mesta Trenčín na rok 2014 v kapitole Doprava, 

podkapitola rozpočtu : Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií  

 

 

Tabuľka č. 3                           Prvky z rozpočtu na miestne komunikácie (projekt + práce)                                    

Podprogram 6.3 : Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií – výňatok  

výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie,  

resp. výdavky na stavebné realizovanie miestnych komunikácií 

Kapitálové výdavky 

(celkom) 

mesto Trenčín 

(celkom) 

suma % 

921 654 € 100,00  

 

 

 

 

Kapitálové výdavky 

VMČ STRED 

(Stred, Dlhé Hony, Noviny, 

Biskupice) 

174 654 € 18,95 

VMČ JUH  

(Juh) 

 

189 000 € 20,51 

VMČ SEVER  

(Sihoť I-IV, Opatová, Pod 

Sokolice, Kubra, Kubrica) 

158 000 € 17,14 

VMČ ZÁPAD  

(Zámostie, Istebník, Orechové, 

Záblatie, Zlatovce 

400 000 € 43,40 

© 2014 Miloš Mičega                                                                                                                                                                   [10/2014] 

 

Komentár k podprogramu:  

 Údaje k dátumu schválenia. Schválené dňa 12.12.2013. 

 V tabuľke nie sú zapracované zmeny rozpočtu v priebehu roku 2014. 

 Čerpané z www.trencin.sk/rozpocet   Podrobne na :  

http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000255108/Schv%E1len%FD%20Programov%FD%

20rozpo%E8et%20Mesta%20Tren%E8%EDn%20na%20rok%202014_v%FDdavky.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trencin.sk/rozpocet
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000255108/Schv%E1len%FD%20Programov%FD%20rozpo%E8et%20Mesta%20Tren%E8%EDn%20na%20rok%202014_v%FDdavky.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000255108/Schv%E1len%FD%20Programov%FD%20rozpo%E8et%20Mesta%20Tren%E8%EDn%20na%20rok%202014_v%FDdavky.pdf


Kapitálové výdavky Mesta Trenčín na rok 2014 v kapitole Doprava, 

podkapitola rozpočtu : Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií  

 Tabuľka č. 4                          Prvky z rozpočtu na miestne komunikácie (projekt + práce) 

                            za mestskú časť SEVER  

      Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií – výňatok 

výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie,  

resp. výdavky na stavebné realizovanie miestnych komunikácií 

POLOŽKA SUMA % Sumár v % 

Dokončenie MK Zelnica 
 

 

20 000,00 €  

  

12,66 

 

 

                22,15 % 

Pod Sokolice - rekonštrukcia 

chodníkov 
 

 

15 000,00 € 

 

9,49 

PD - Ul. Opatovská - vybudovanie 

chodníka 

 

7 000,00 € 

 

4,43 

 

  Iba pre časť Opatová 

 

 

 

77,85 % 

Ul. Opatovská - vybudovanie chodníka 

 

50 000,00 € 

 

31,65 

PD - MK Mníšna, 10.apríla, Mlynská, 

Opatovská 

 

6 000,00 € 

 

3,80 

MK Mníšna, 10.apríla, Mlynská, 

Opatovská 

 

60 000,00 € 

 

37,97 

SIHOŤ 0,00 € 0,00 0,00 

 

SPOLU 

 

158 000,00 € 

 

100,00 

 

100,00 

© 2014 Miloš Mičega                                                                                                                                                                       [10/2014] 

Komentár k podprogramu:  

 Údaje k dátumu schválenia. Schválené dňa 12.12.2013. 

 V tabuľke nie sú zapracované zmeny rozpočtu v priebehu roku 2014. 

 Čerpané z www.trencin.sk/rozpocet   Podrobne na :  

http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000255108/Schv%E1len%FD%20Programov%FD%

20rozpo%E8et%20Mesta%20Tren%E8%EDn%20na%20rok%202014_v%FDdavky.pdf 

http://www.trencin.sk/rozpocet
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000255108/Schv%E1len%FD%20Programov%FD%20rozpo%E8et%20Mesta%20Tren%E8%EDn%20na%20rok%202014_v%FDdavky.pdf
http://www.trencin.sk/tmp/asset_cache/link/0000255108/Schv%E1len%FD%20Programov%FD%20rozpo%E8et%20Mesta%20Tren%E8%EDn%20na%20rok%202014_v%FDdavky.pdf

