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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 10/TSK/2020 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 27/2020 do Rozpočtu TSK na roky 
2020-2022 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č.384/2019 zo dňa 25.11.2019, pričom zostáva 
objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.  
 
 
Rozpočet výdavkov  s p o l u                                                                                                            0,00 eur 
 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                 - 33 000,00 eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                    33 000,00 eur 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                        - 104 580,00 eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                          104 580,00 eur 
  
 

Rozpočtovým opatrením č. 10/TSK/2020 sa zabezpečuje: 
 
 1/ na základe požiadavky Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky zmena 
rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 104 580,00 eur, z toho: 

a/ v objeme 8 400,00 eur ako presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 
kapitálových výdavkov realizovaný pre oddiel Vzdelávanie, konkrétne pre rozpočtovú organizáciu 
Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza. V roku 2017 bola na Gymnáziu V. B. Nedožerského v Prievidzi 
realizovaná investičná akcia „Vyregulovanie systému ÚK“, následne v roku 2018 bola vykonaná odborná 
prehliadka zrekonštruovanej plynovej kotolne, pri ktorej boli zistené nedostatky, a síce bolo zistené, že 
plynové kotle a solárny systém pracujú nezávislé od seba, t.j. nie sú skoordinované a tepelné čerpadlá sú 
mimo prevádzky. Z uvedeného vyplýva, že rekonštrukcia kotolne nesplnila pôvodný zámer, ktorým bolo 
zvýšenie efektivity kotolne. Pre odstránenie nedostatkov diela je potrebné vypracovať realizačnú 
dokumentáciu plynovej kotolne, zabezpečiť inžiniersku činnosť s cieľom nadobudnutia stavebného 
povolenia, ako aj zabezpečiť občasný autorský dozor. Projektová dokumentácia bude vypracovaná tak, aby 
sa realizáciou diela dosiahlo zníženie energetickej náročnosti školy, optimalizácia prevádzkových nákladov 
kotolne, sfunkčnilo sa meranie a regulácia kúrenia a jeho monitorovanie. Návrh stavebných 
a technologických úprav kotolne musí zabezpečiť reguláciu jednotlivých zdrojov na výrobu tepla tak, aby 
medzi sebou komunikovali a bola zabezpečená ich koordinácia, s cieľom odstránenia súčasných problémov 
a chýb v existujúcej kotolni. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej 
akcie „PD a inžinierska činnosť – Plynová kotolňa“ pre Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza  
v odhadovanom objeme 8 400,00 eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z investičnej 
akcie „Prístavba a montáž výťahu“, schválenej pre rozpočtovú organizáciu na úseku Sociálneho 
zabezpečenia  CSS – Lednické Rovne. Na základe vypracovanej  projektovej dokumentácie bol pri tejto 
investičnej akcii zadefinovaný nižší rozpočet na realizáciu diela ako sa pôvodne predpokladalo,  

b/ v objeme 9 420,00 eur ako presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 
kapitálových výdavkov realizovaný pre oddiel Kultúra, konkrétne pre príspevkovú organizáciu Považská 
knižnica v Považskej Bystrici. Objekt Považskej knižnice bol postavený v roku 1900 a je zaradený medzi 
chránené kultúrne pamiatky. Na základe obhliadky a vykonanej sondy základov sa zistilo, že murivo je 
značne zavlhnuté, čo je dôsledkom absentujúcej vodorovnej aj zvislej hydroizolácie v stavbe (v rokoch 
výstavby budovy sa uvedené izolácie nerealizovali). Táto skutočnosť spôsobila rokmi silnú degradáciu 
a zasolenie   obvodového    muriva.   Preto   bol  vykonaný vlhkostný aj chemický rozbor odobratých 
vzoriek, na základe ktorého je potrebné navrhnúť práce na odizolovaní objektu v úzkej spolupráci 
s Krajským pamiatkovým úradom. Spracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude riešiť odkopanie 
stavby, odstránenie zatekania a odvod vody, zamedzenie vzlínavosti vlhkosti, umožnenie prevetrania 
o odvádzania vlhkosti, tak aby sa čo do najväčšej možnej miery odstránili problémy zavlhnutého 
základového obvodové muriva objektu Považskej knižnice, sa odhaduje na 9 420,00 eur. Chýbajúce 
rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „PD – Odizolovanie suterénu 
objektu“ pre Považskú knižnicu v Považskej Bystrici bude taktiež zabezpečené presunom rozpočtových 
prostriedkov z investičnej akcie „Prístavba a montáž výťahu“, schválenej pre rozpočtovú organizáciu na 
úseku Sociálneho zabezpečenia  CSS – Lednické Rovne, 



c/ v objeme 86 760,00 eur ako presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 
kapitálových výdavkov realizovaný pre oddiel Doprava – pre príspevkovú organizáciu SC TSK. Dôvodom je 
potreba zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre 
realizáciu prístrešku na techniku na cestmajsterstve Prievidza, Nové Mesto nad Váhom a Nitrianske 
Rudno, a to v záujme jej ochrany pred poveternostnými podmienkami a predĺženia jej životnosti. Rovnako 
potrebné jej aj vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu skladu chemického posypového 
materiálu na cestmajsterstve Bánovce nad Bebravou, Partizánske a Trenčín. Jestvujúci fyzický stav 
skladov je zlý, oceľová nosná konštrukcia  je skorodovaná a strešný plášť je tiež na viacerých miestach 
porušený. Počas obdobia dažďov voda zateká cez poškodenú strechu, čo spôsobuje  aj  znehodnocovanie  
chemického posypového materiálu, v zimnom období dochádza k jeho zamŕzaniu.  Poškodená strecha 
ohrozuje tiež zamestnancov pracujúcich v stredisku. Na základe vypracovaného prieskumu trhu bola 
stanovená predpokladaná hodnota zákazky pre vypracovanie oboch projektových dokumentácií, t.j. "PD 
Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Prievidza, Nové Mesto nad Váhom, Nitrianske Rudno" 
a "PD Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Bánovce nad Bebravou, 
Partizánske, Trenčín" celkom na 86 760,00 eur. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v požadovanom 
objeme 86 760,00 eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov, z toho v objeme 58 129,00 
eur už zo spomínanej  investičnej akcie „Prístavba a montáž výťahu“ schválenej pre CSS - Lednické 
Rovne, v objeme 12 800,00 eur z objemu prostriedkov schválených na Úrade TSK za účelom 
zabezpečenia stavebných dozorov investora pre investičné akcie a za účelom rekonštrukcie výťahov 
a napokon v objeme 15 831,00,00 eur z investičnej akcii „Odvlhčenie priestorov átria“ schválenej pre 
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou, ktorú nebude možné realizovať v rozpočtovom 
roku 2020, a to z dôvodu nedostatočného finančného krytia vzhľadom na predložený rozpočet, ktorý bol 
spracovaný na podklade projektovej dokumentácie, 
 

 2/ na základe požiadavky Oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania zmena 
rozpočtu bežných výdavkov schválených na prevádzku Úradu TSK, a to v celkovom objeme 25 000,00 eur. 
Dôvodom je potreba zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia výdavkov na ekonomickej 
podpoložke 637 002 Konkurzy a súťaže, kde sú pod podprogramom 003 02 Verejné obstarávanie triedené 
výdavky za služby externému obstarávateľovi. Pôvodne bol za týmto účelom rozpočtovaný objem 
finančných prostriedkov vo výške 50 000,00 eur. Ten sa však v priebehu roka 2020 po spustení procesu 
verejného obstarávania s predmetom zákazky „Komplexné odborné poradenstvo pre GES“ v Strednej 
odbornej škole Dubnica nad Váhom ukázal ako nepostačujúci. Potreba navýšenia krytia výdavkov do konca 
rozpočtového obdobia, ktorá sa odhaduje na 25 000,00 eur, bude zabezpečená presunom rozpočtových 
prostriedkov z ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby podprogram 003 01 Právne služby, 
konkrétne z objemu prostriedkov vyčlenených na právne zastupovanie Trenčianskeho samosprávneho 
kraja vo veci súdneho sporu s Úradom pre verejné obstarávanie, nakoľko podľa vyjadrenia právneho 
zástupcu TSK nie je pravdepodobné právoplatné rozhodnutie vo veci v roku 2020 ( spor je vrátený 
odvolacím súdom na nové rozhodnutie, pričom aj po prípadnom rozhodnutí vo veci je možné podať 
kasačnú sťažnosť na Najvyšší súd SR) a odmena za právnu službu má byť vyplatená až po právoplatnom 
skončení veci, 
 

3/ a napokon na základe požiadavky Oddelenia vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby 
majetku sa rozpočtovým opatrením vykonáva zmena rozpočtu bežných výdavkov schválených na 
prevádzku Úradu TSK v celkovom objeme 8 000,00 eur. V súvislosti s vyhlásením mimoriadneho stavu na 
Slovensku vo väzbe na šírenie sa koronavírusu COVID – 19 je potrebné presunom rozpočtových 
prostriedkov vytvoriť dostatočné rozpočtové krytie výdavkov na zabezpečenie dezinfekčných prostriedkov 
jednak pre účely dezinfekcie priestorov administratívnej budovy, ako aj pre účely ochrany zdravia 
zamestnancov a proti zamedzeniu šírenia pandémie. Navýšenie bežných výdavkov tohto druhu, triedených 
na ekonomickej podpoložke 633 006 Všeobecný materiál, sa odhaduje na 8 000,00 eur. Priestor na presun 
prostriedkov vytvára ekonomická podpoložka 632 001 Energie, kde v dôsledku vysúťaženia nižšej ceny pri 
verejnom obstarávaní na dodávku energií pre administratívnu budovu TSK na roky 2020-2022 sa 
predpokladá nižšie čerpanie bežných výdavkov ako sa pôvodne plánovalo. 
 

Zmeny budú vykonané v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.43/2018 zo dňa 29.1.2018, ktorým 
bol  predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien 
rozpočtu TSK. 

 
 

                                                                          
 
                                                                                                              Ing. Jaroslav Baška v.r. 

                                                                                                         predseda 
 
 
 
 
 
 
Príloha : Žiadosť o presun rozpočtových prostriedkov č.27/2020  



               


