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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 14/TSK/2022 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 45/2022 do Rozpočtu TSK na roky 
2022-2024 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 763/2021 zo dňa 22.11.2021, pričom zostáva 
objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.  
 
 
Rozpočet výdavkov  s p o l u                                                                                                            0,00 eur 
  
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                   - 8 500,00 eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                      8 500,00 eur 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                            - 4 870,00 eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                              4 870,00 eur 
 
 

Rozpočtovým opatrením č. 14/TSK/2022 sa zabezpečuje: 
 

1/ na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky zmena rozpočtu v celkovom 
objeme 13 370,00 eur, z toho: 

 
a/ zmena v rámci rozpočtu bežných výdavkov schválených na prevádzku Úradu TSK, a to na 

ekonomickej podpoložke 632 003 Poštové služby v objeme 8 500,00 eur. Dôvodom je opatrenie Úradu pre 
reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 2/2022 zo 14.2.2022, ktorým bol ustanovený 
rozsah regulácie cien a zároveň boli určené maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného 
styku pre vnútroštátny poštový styk, na základe čoho Slovenská pošta a.s. pristúpila od 1.3.2022 
k zvýšeniu cien za poštové služby. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov v odhadovanom objeme 
8 500,00 eur poskytuje ekonomická podpoložka 636 004 Nájomné za nájom - dopravných prostriedkov, kde 
sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k termínu 31.12.2022 vo výške schváleného rozpočtu, a to vzhľadom 
na rozhodnutie Trenčianskeho samosprávneho kraja rozšíriť vozový park TSK obstaraním 3 ks 
elektromobilov ako náhrada za odovzdané 4 ks elektromobilov z operatívneho leasingu, 
 

b/ zmena v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 4 870,00 eur, z toho: 
ba/ v objeme 3 665,00 eur realizovaná pre potreby oddielu Kultúrnych služieb, konkrétne pre 

príspevkovú organizáciu Regionálne kultúrne centrum Prievidza, kde v súčasnej dobe prebieha realizácia 
investičnej akcie „Komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie v starej budove vrátane bleskozvodu“. Pri 
rekonštrukcii elektroinštalácie bola zistená nechránená a zastaraná káblová trasa medzi hlavným 
rozvádzačom a prívodom pre druhú časť budovy – galérie, preto je nevyhnutné vybudovať novú káblovú 
trasu v zmysle platnej STN a zabezpečiť tak bezpečnú prevádzku. Chýbajúce rozpočtové krytie 
kapitálových výdavkov na investičnú akciu „Komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie  v   starej  budove  
vrátane   bleskozvodu“ sa odhaduje na  3 665,00 eur a  bude  zabezpečené  presunom kapitálových 
výdavkov z investičnej akcie schválenej pre Spojenú školu Púchov „PD - Výstavba telocvične“. Pri tejto 
investícii nie je predpoklad čerpania finančných prostriedkov vo výške schváleného rozpočtu, 

bb/ v objeme 1 205,00 eur realizovaná pre potreby oddielu Vzdelávania, konkrétne pre rozpočtovú 
organizáciu Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom, a to z dôvodu havarijného stavu 
elektronického zabezpečovacieho systému v školskej jedálni. Súčasný zabezpečovací systém, ktorý bol 
vybudovaný asi pred 20 rokmi trpí viacerými závažnými nedostatkami, ako je poškodená klávesnica v 
takmer nepoužiteľnom stave, samovoľne spúšťanie resp. nespúšťanie (alarmuje políciu) a nepostačujúce 
snímače na zabezpečenie objektu. Ústredňa zabezpečovacieho systému sa nachádza v objekte SOŠ 
obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom, čo značne komplikuje správu systému a prístup v prípade 
poruchy a poplachu. Na odstránenie uvedeného stavu treba pristúpiť k rozšíreniu systému elektronického 
zabezpečenia v školskej jedálni, taktiež k prekládke ústredne, klávesnice, ďalej k doplneniu snímačov a s 
tým súvisiacou úpravou kabeláže. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie 
„Rozšírenie systému EZS v školskej jedálni“ sa odhaduje na 1 205,00 eur a bude rovnako zabezpečené  



presunom  kapitálových výdavkov z investičnej akcie schválenej pre Spojenú školu Púchov „PD - Výstavba 
telocvične“, kde nie je predpoklad čerpania finančných prostriedkov vo výške schváleného rozpočtu. 
 

Rozpočtovým opatrením sa zároveň na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej 
prevádzky realizuje zmena názvu investičnej akcie schválenej v Rozpočte TSK na roky 2022-2024 pre 
sociálne zariadenie CSS – AVE pod názvom „Motodlaha na kolenný a bedrový kĺb Artromot KI Komfort 
s čipovou kartou“ v objeme 5 820,00 eur. Dôvodom pre zmenu názvu je skutočnosť, že pri aktuálne 
zvýšených cenách, ktoré sú spôsobené aj nedostatkom čipov na trhu,  nie je možné v uvedenej sume 
obstarať schválenú motodlahu. Nový názov investičnej akcie znie „Motodlaha na kolenný a bedrový kĺb“. 

 
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. 45/2022  
               


