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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 145/TSK/145/2015 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.179/2015 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                                                                                        - 200 000,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                          200 000,00 Eur 
 
 

Zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov pre 
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach na základe Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových 
prostriedkov č.179/2015 predloženej Odborom investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky 
z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov určených na zakúpenie dýchacieho a 
anestéziologického prístroja, ktorých potreba je nevyhnutná pre zabezpečenie akútnej zdravotnej 
starostlivosti. Dýchacie prístroje sú potrebné k resuscitácii a podpore dýchania pacientov, ktorým vypadla 
alebo sa parciálne poškodila táto životná funkcia. Súčasné anestéziologické prístroje sú staršie ako 12 
rokov, často dochádza k situácií, kedy sa nedá pokračovať v anestézii, nakoľko prístroj prestane byť  
ovládateľným. Kritická situácia nastane, keď sa na prístroji uspávajú deti a komplikovaní polymorbídni 
pacienti. Využiteľnosť všetkých anestéziologických prístrojov je dennodenne 100%. Porucha čo len jedného 
anestéziologického prístroja ovplyvňujeme chod operatívy v nemocnici. Chýbajúce rozpočtové krytie v 
objeme 200 000,00 Eur bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k 
investičnej akcii pod názvom "Nákup špecializovanej, diagnostickej a demonštratívnej zdravotníckej 
techniky pre všeobecnú a špecializovanú detekciu (vrátane dodávky techniky a jej montáže) v NsP 
Prievidza so sídlom v Bojniciach", od realizácie ktorej sa v NsP Prievidza so sídlom Bojniciach v 
rozpočtovom roku 2015 upúšťa. 

 
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.179/2015 


