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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 141/TSK/141/2015 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.172/2015 do Rozpočtu 
TSK na roky 2015-2017 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 212/2014 zo dňa 24.11.2014, 
pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.  
 
 
Rozpočet výdavkov  s p o l u                                                                                                            0,00 Eur 
 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                          - 40 000,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                            40 000,00 Eur 
 
 

Zmena rozpočtu kapitálových výdavkov na základe Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových 
prostriedkov č.172/2015 predloženej Odborom investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky 
z nasledovného dôvodu:  v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2015-2017 bolo pre oddiel Vzdelávanie v 
časti - FINANCOVANÉ TSK schválené okrem iného aj financovanie investičnej akcie pre Strednú 
zdravotnícku školu Trenčín pod názvom "Zubárske kreslá (2 ks)" v celkovom objeme 40 000 Eur. Stredná 
zdravotnícka škola Trenčín však medzičasom obdržala z finančného hľadiska výhodnú ponuku na 
odkúpenie stomatologickej ambulancie ako celku, a to v objeme 16 700,00 Eur. Stomatologická ambulancia 
ako celok zahŕňala okrem stomatologickej súpravy (kresla) aj ďalší inventár : nábytok, autokláv, polarizačnú 
lampu – 2ks a amalgamátor. Na základe tejto skutočnosti a hlavne z dôvodu šetrenia verejných 
prostriedkov bola v mesiaci máj vykonaná v rámci kompetencií predsedu TSK zmena účelu použitia 
rozpočtových prostriedkov v podobe rozdelenia jednej investičnej akcie "Zubárske kreslá (2ks)" v objeme 
40 000 Eur do dvoch investičných akcií pri súčasnej zmene ich názvu "Zubárske kreslo" v objeme 23 300 
Eur  a "Vybavenie stomatologickej ambulancie" v objeme 16 700 Eur a zároveň bol vykonaný presun z časti 
Financované TSK priamo na OvZP. Vo väzbe na uvedenú skutočnosť bol listom č. TSK/2015/03971-2 zo 
dňa 25.5.2015 udelený Strednej zdravotníckej škole Trenčín súhlas č. 251 na udelenie výnimky podľa čl. 7 
ods. 7 Smernice predsedu TSK č. 6/2014 na nákup "Vybavenie stomatologickej ambulancie". Nakoľko pri 
uzatváraní kúpnej  zmluvy na kúpu "Vybavenie stomatologickej ambulancie" nedošlo k zhode medzi 
dodávateľom a odberateľom, zmluva nebola uzatvorená a Stredná zdravotnícka škola od kúpy vybavenia 
stomatologickej ambulancie odstúpila. Zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov sa z dôvodu 
urgentnej potreby obstarania dvoch zubárskych kresiel k vyučovaniu praktických cvičení v študijnom odbore 
zubný asistent opätovne - tak ako to bolo pôvodne plánované – zabezpečuje rozpočtové krytie pre 
financovanie investičnej akcie pod názvom „Zubárske kreslá (2ks)“ v celkovom objeme 40 000,00 Eur. 
 

Zmena bude vykonaná v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.16/2014 zo dňa 31.3.2014, ktorým 
bolo predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie 
zmien rozpočtu TSK. 
 
 
 
 
 
                                                                                            Ing. Jaroslav Baška v.r. 

                                                                                        predseda 
 

 
 
 

 
Príloha : Žiadosť o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.172/2015 


