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Vybavuje: Ing. Iveta Sokolíková                                                                                          Trenčín, 11.7.2019 
Telefónne číslo: 032-6555621 

 
 

ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 13/TSK/2019 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.38/2019 a Žiadosti o zmenu účelu 
použitia rozpočtových prostriedkov č.39/2019 do Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 schváleného 
uznesením Zastupiteľstva TSK č. 188/2018 zo dňa 26.11.2018, pričom zostáva objem celkových výdavkov 
schváleného rozpočtu nezmenený.  
 
 
Rozpočet výdavkov  s p o l u                                                                                                            0,00 eur 
 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                 - 59 929,00 eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                   59 929,00 eur 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                        - 149 344,00 eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                          149 344,00 eur 
 
 

Rozpočtovým opatrením č. 13/TSK/2019 sa zabezpečuje: 
 

a/   na  základe   požiadavky   Odboru školstva a kultúry  presun   bežných   výdavkov  schválených  
na  Úrade  TSK v celkovom objeme 100 000,00 eur na podporu tematického zážitkového vzdelávania 
a kultúry. Samotný presun bežných výdavkov sa realizuje v  objeme  12 637,00  eur,  a   to  vo  väzbe  na  
zasadnutie  Komisie  školstva,  kultúry,  mládeže a športu pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho 
kraja zo dňa 19.6.2019, ktorá vyhodnotila predložené žiadosti oprávnených žiadateľov v súlade 
s Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č.11/2019 o poskytovaní 
účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na podporu 
tematického zážitkového vzdelávania a kultúry. 
 
rozpočtové organizácie:  

 Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou                     500,00 eur 

 Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza                                                                                 437,00 eur 

 Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom                                                                950,00 eur 

 Gymnázium Myjava                                                                             1 000,00 eur 

 Gymnázium Partizánske                                                                                                           1 700,00 eur 

 Obchodná akadémia Prievidza                                                                                                 1 700,00 eur 

 Stredná športová škola Trenčín                                                                                                   464,00 eur 
S p o l u                                               6 751,00 eur 
 
príspevkové organizácie:  

 Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza                                                               1 200,00 eur 

 Stredná odborná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom                                      1 700,00 eur 

 Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou                                                     700,00 eur 

 Stredná priemyselná škola Myjava                                             438,00 eur  

 Stredná odborná škola Stará Turá                                             350,00 eur 

 Stredná odborná škola Považská Bystrica                                            498,00 eur 

 Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske                                          500,00 eur  

 Stredná odborná škola Pruské                                500,00 eur 
S p o l u                      5 886,00 eur 
 
 
 
 
 
 



 
 
b/ na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja sa v súvislosti s prípravou realizácie 

projektu „Hornonitrianske centrum vzdelávania“ zabezpečuje presun rozpočtových prostriedkov v celkovom 
objeme 70 436,00 eur, z toho v rámci rozpočtu bežných výdavkov v objeme 47 292,00 eur a v rámci 
rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 23 144,00 eur. V súvislosti s plánovanou zmenou siete škôl 
a školských zariadení, ktorá spočíva okrem iného v zriadení Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi, ako aj 
v súvislosti s pripravovanou transformáciou regiónu hornej Nitry bola identifikovaná potreba podpory 
celoživotného vzdelávania v okrese Prievidza. Na základe uvedeného vznikol zámer vybudovania 
Hornonitrianskeho centra vzdelávania. Realizácia projektu je plánovaná v Prievidzi na Vinohradníckej ulici 
v priestoroch, ktoré sú vhodné pre projektový zámer vybudovania „kampusu“, ktorého súčasťou bude aj 
nová Stredná zdravotnícka škola, centrum celoživotného vzdelávania vrátane záujmového vzdelávania 
a osobnostného rozvoja, ako aj knižnica. Pre rozpočtový rok 2019 boli za účelom zriadenia novej strednej 
zdravotníckej školy schválené finančné prostriedky v celkovom objeme 1 500 000,00 eur, z toho objem 
1 270 000,00 eur ma charakter kapitálových výdavkov a je určený na rekonštrukciu budovy budúcej 
strednej zdravotníckej školy a objem 230 000,00 eur má charakter bežných výdavkov a je určený na 
obstaranie vybavenia školy pre študentov, pedagogický aj nepedagogický personál. Pri tvorbe návrhu 
rozpočtu boli rozpočtované bežné výdavky triedené pod jednou ekonomickou klasifikáciou 633 001 Materiál 
– interiérové vybavenie, nakoľko neboli známe konkrétne druhy a počty vybavenia. Dnes na základe 
zosumarizovania požiadaviek školy a vykonaných prieskumov trhu je potrebné pre obstaranie učebníc, 
učebných pomôcok, ošetrovateľskej techniky a iného vybavenia odborných učební vykonať presun bežných 
výdavkov v objeme 47 292 eur, a to z ekonomickej klasifikácie 633 001 Materiál – interiérové vybavenie na 
633 009 Materiál – knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky. Zároveň 
je potrebné z rovnakého dôvodu vykonať aj presun kapitálových výdavkov, a to v objeme 23 144,00 eur 

z ekonomickej klasifikácie 713 003 Nákup telekomunikačnej techniky na 713 004 Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia. 
 
c/ ďalej sa na základe požiadavky Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky 

zabezpečujú zmeny účelu použitia rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 126 200,00 eur, z toho: 
 

ca/ v objeme 120 000,00 eur pre NsP Považská Bystrica, kde dôvodom sú nasledovné skutočnosti: 
záchranná zdravotná služba je poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti resp. prednemocničnej 
urgentnej zdravotnej starostlivosti osobe v stave, kedy je ohrozený jej zdravie alebo život. Na Slovensku je 
systém poskytovania záchrannej zdravotnej služby (ZZS) rozdelený na dve samostatné zložky, a to na 
operačné strediská ZZS (tiesňová linka 155) a na poskytovateľov ZZS. Aktuálne je na Slovensku 273 
pozemných staníc záchrannej zdravotnej služby, z toho 118 ambulancií – posádok rýchlej zdravotnej 
pomoci (RZP). Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica sa chce zúčastniť výberového konania 
vyhláseného Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na prevádzkovanie takéhoto typu 
ambulancie, t.j. ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci. Ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci tvoria dvaja 
členovia v zložení zdravotnícky záchranár a vodič ambulancie. Neodmysliteľnou súčasťou riadne 
fungujúcej prevádzky ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci je aj sanitné vozidlo RZP. Chýbajúce 
rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na obstaranie investičnej akcie „Sanitné vozidlo RZP“ 
v odhadovanom objeme 120 000,00 eur bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových 
prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Rekonštrukcia pôrodnej sály – prvotné vybavenie“.Obstaranie 
danej investičnej akcie bude totiž možné vykonať až po uskutočnení  plánovanej rekonštrukcie 
elektroinštalácie v areáli NsP Považská Bystrica a minimálne v priebehu realizácie investičnej akcie 
„Rekonštrukcia pôrodnej sály (stavebné práce)“, čo sa predpokladá až v roku 2020, 
 
cb/ v objeme 5 000,00 eur pre príspevkovú organizáciu na úseku Vzdelávania SOŠ Partizánske, konkrétne 
pre školskú jedáleň, ktorá má pre rozpočtový rok 2019 schválené okrem iného aj financovanie investičnej 
akcie pod názvom „Chladiaci stôl – 2 ks“ v objeme 5 000,00 eur. Vzhľadom k tomu, že v školskej kuchyni 
došlo k havarijnému stavu elektrického sporáka, ktorý je v prevádzke od roku 1998 je z dôvodu 
zabezpečenia bezporuchového chodu kuchynskej prevádzky nevyhnutné uprednostniť obstaranie nového 
elektrického sporáka pred obstaraním chladiacich stolov. Pôvodný elektrický sporák je často poruchový, 
technicky a ekonomicky zastaraný a jeho opakujúce sa opravy sú nerentabilné. Rúra je dlhodobo 
nefunkčná, ohrievacie platne sú plne funkčné len dve zo štyroch. Najoptimálnejším riešením je obstaranie 
nového elektrického sporáka tálového, ktorý bude prostredníctvom inteligentných technológií spĺňať funkciu 
aj optimálnej spotreby elektrickej energie. Z uvedeného dôvodu sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje 
zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov pôvodne schválených na obstaranie investičnej akcie 
„Chladiaci stôl – 2 ks“. Objem prostriedkov 5 000,00 eur bude využitý na obstaranie novej investičnej akcie 
„Elektrický sporák tálový“,  

 
cc/ v objeme 1 200,00 eur pre rozpočtovú organizáciu na úseku Sociálneho zabezpečenia CSS – AVE, kde 
dôvodom sú nasledovné skutočnosti: z vyjadrení príslušných orgánov v procese stavebného konania 
k investičnej akcii „Rekonštrukcia budovy CSS – AVE“ vyplynula požiadavka spracovania, odsúhlasenia 
a zrealizovania projektu statickej dopravy pred budovou ku dňu skolaudovania predmetného diela. 
Vzhľadom na skutočnosť, že projektová dokumentácia neriešila danú problematiku, a táto požiadavka 
vyplynula až zo stanoviska Referátu dopravy Mestského úradu v Dubnici nad Váhom vydaného v rámci 



stavebného konania, je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu statickej dopravy pred budovou 
sociálneho zariadenia. Predmetom projektovej dokumentácie bude na základe geodetického zamerania 
skutkového stavu, napojenie parkoviska na komunikáciu s vodorovným a zvislým dopravným značením, 
umiestnenie a vybudovanie chodníkov. Spracovaný projekt bude konzultovaný a zaslaný k odsúhlaseniu na 
Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne. Chýbajúce rozpočtové krytie 
kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „PD – Projekt statickej dopravy pred budovou“ 
v odhadovanom objeme 1 200,00 eur bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov 
vo vzťahu k investičnej akcii „Hydraulická stolička“, kde z dôvodu ukončeného procesu verejného 
obstarávania došlo k šetreniu verejných prostriedkov. 
 

 
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.38/2019 
              Žiadosť o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.39/2019 


