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          a/ 
Plnenie kapitálových výdavkov za rok 2006  

 
 

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – kapitálové výdavky boli čerpané v celkovom objeme 
55 597 tis. Sk a predstavujú nákup interiérového nábytku 193 tis. Sk, softvér správa 
registratúry 74 tis. Sk, splátky leasingu na osobný automobil 140 tis. Sk, výdavky na 
výpočtovú techniku a kamerový systém 337 tis. Sk, výdavky na rekonštrukciu budovy MsÚ 
a zariadenie 2 578 tis. Sk, rekonštrukciu výmenníčiek 713 tis. Sk. Tiež boli čerpané finančné 
prostriedky na investičné projekty spolufinancované zo štrukturálnych fondov v celkovej 
výške 51 403 tis. Sk /viď tabuľková časť materiálu „výdavky“/. 
 
Trieda výdavkov iné všeobecné služby - matrika predstavuje čerpanie kapitálových výdavkov 
na nákup PC 36 tis. Sk.  
 
 
VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – čerpali sa tu kapitálové výdavky na splátky 
leasingu osobného automobilu pre MsP vo výške 70 tis. Sk a kúpu záznamového zariadenia 
pre MsP 75 tis. Sk. 
 
 
 
EKONOMICKÁ OBLASŤ – kapitálové výdavky v ekonomickej oblasti boli vo výške 9 599 
tis. Sk. 
 
V skupine palivá a energia sa čerpali výdavky vo výške 1 117 tis. Sk, z toho na práce na 
elektrickom vedení na Pezinskej ulici 262 tis. Sk, Slnečné jazerá 823 tis. Sk, cintorín 32 tis. 
Sk.  
 
V skupine výstavba nákup  autobusových zastávok 189 tis. Sk, na prípravnú a projektovú 
dokumentáciu na akcie autobusová stanica 15 tis. Sk, námestie 161 tis. Sk, čistenie jazier 59 
tis. Sk, kruhová križovatka Lidl 41 tis. Sk, Fraňa Kráľa 15 tis. Sk, severozápadný obchvat 21 
tis. Sk, dom smútku 45 tis. Sk, mestská športová hala 99 tis. Sk.   
 
Výdavky skupiny cestná doprava boli použité vo výške 7 487 tis. Sk nasledovne:   
 
Investičná akcia Celkom použitá 

suma v tis. Sk 
Pivničná štvrť 4 514 
Stavebné úpravy cintorín    230 
Kruhová križovatka Lidl 2 396 
Pezinská      60 
Cyklotrasa SJ juh   280 
Spolu 7 487 
 
 
 
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – skupina rozvoj obcí predstavuje čerpanie 
výdavkov na nákup strojov pre stredisko údržby mesta záhradný traktor 111 tis. Sk 
a štiepkovač 216 tis. Sk a vybudovanie nových detských ihrísk 163 tis. Sk. 
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REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO - v skupine vysielacie a vydavateľské služby 
sa obstaral počítač pre novinárku v sume 45 tis. Sk. 
 
 
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – v tomto oddieli boli výdavky na Zariadenie 
opatrovateľskej služby vo výške 184 tis. Sk, z toho sa zrekonštruovala budova – výmena 
okien 111 tis. Sk, ohrievač 73 tis. Sk. 
 


