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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 156/TSK/156/2015 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.190/2015 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                                                                                        - 140 000,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                          140 000,00 Eur 
 
 

Zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov pre 
NsP Myjava realizovaná na základe Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 190/2015 
predloženej Odborom investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky z nasledovného dôvodu : v 
rámci Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2015-2017 a v rámci Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2015-
2017 boli pre NsP Myjava schválené investičné akcie pod  názvom "Vybavenie lekárne" v objeme 30 
000,00 Eur, "Videolaryngoskop" v objeme 20 000,00 Eur a "Nákup špecializovanej, diagnostickej a 
demonštračnej zdravotníckej techniky pre všeobecnú a špecializovanú detekciu (vrátane dodávky techniky 
a jej montáže) v NsP Myjava" v objeme 90 000,00 Eur. Zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov 
sa vo vzťahu k investičnej akcii "Vybavenie lekárne" zabezpečuje rozpočtové krytie výdavkov pre novú 
investičnú akciu pod názvom "Rekonštrukcia priestorov pre oddelenie dlhodobo chorých" v objeme 30 
000,00 Eur, a to na základe toho, že NsP Myjava využila na zriadenie novej lekárne interiérové vybavenie 
zrušenej lekárne, čím ušetrila verejne prostriedky v objeme 30 000,00 Eur. Zmenou účelu použitia 
rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii "Videolaryngoskop" sa zabezpečuje rozpočtové 
krytie výdavkov pre novú investičnú akciu pod názvom "Prístrojové vybavenie kardiologickej ambulancie“, a 
to na základe toho, že NsP Myjava zriadila novú kardiologickú ambulanciu, pre ktorú je nutné zabezpečiť 
prístroj EKG, vrátane záťažového EKG, EKG holterovský monitoring s dvomi záznamníkmi a tlakový 
holterovský monitoring s dvomi záznamníkmi t.j. "Prístrojové vybavenie kardiologickej ambulancie" v 
celkovom objeme 20 000,00 Eur. Napokon zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov u investičnej 
akcie "Nákup špecializovanej, diagnostickej a demonštračnej zdravotníckej techniky pre všeobecnú a 
špecializovanú detekciu (vrátane dodávky techniky a jej montáže)“ v objeme 90 000,00 Eur sa vykonáva na 
základe toho, že projekt modernizácie a doplnenia prístrojového vybavenia nebol schválený riadiacim 
orgánom pre Operačný program Zdravotníctvo. Preto sa z realizácie investičnej akcie v rozpočtovom roku 
2015 upúšťa a finančné prostriedky budú použité na prístrojové vybavenie chirurgického oddelenia, ktoré je 
v NsP Myjava nedostatočne vybavené. 

 
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.190/2015 


