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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 15/TSK/2016 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.17/2016 do Rozpočtu TSK na roky 
2016-2018 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 323/2015 zo dňa 23.11.2015, pričom zostáva 
objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.  
 
Rozpočet výdavkov  s p o l u                                                                                                            0,00 Eur 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                        - 349 293,00 Eur 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                          325 293,00 Eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                   24 000,00 Eur 
 

Presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov pre oddiel 
Zdravotníctvo a Sociálne zabezpečenie, realizovaný na základe Žiadosti o presun rozpočtových 
prostriedkov č.17/2016, predloženej Odborom investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky 
z nasledovných dôvodov : 

 
A : V Rozpočte TSK na roky 2016-2018 je pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach schválená 

investičná akcia v objeme 300 000,00 Eur pod názvom "Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP 
Prievidza (Operačné sály)" . Pôvodná projektová dokumentácia k tejto investičnej akcii bola vyhotovená v 
roku 2008, avšak od tej doby došlo k legislatívnym zmenám v rámci protipožiarnej bezpečnosti, 
hygienických a iných podmienok, z dôvodu ktorých je potrebné aktualizovať prípravnú dokumentáciu, 
pôvodnú projektovú dokumentáciu a zároveň vypracovať zadávacie technické podmienky pre výber 
zhotoviteľa stavby. Chýbajúce rozpočtové krytie predstavuje celkový objem 71 640,00 Eur, pritom potreba 
rozpočtového krytia kapitálových výdavkov je v objeme 47 640,00 Eur, z toho 23 640,00 Eur na základe 
záznamov z prieskumu trhu pre investičnú akciu "Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS NsP Prievidza 
(Operačné sály) - Prípravná dokumentácia" a 24 000,00 Eur na základe sadzobníka pre navrhovanie 
ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA pre investičnú akciu "Rekonštrukcia 
monobloku a rozvodov IS Nsp Prievidza (operačné sály) - Aktualizácia PD". Potreba rozpočtového krytia 
bežných výdavkov pre zadávacie technické podmienky pre výber zhotoviteľa stavby je 24 000,00 Eur. 
Chýbajúce rozpočtové krytie v celkovom objeme 71 640,00 Eur bude zabezpečené presunom rozpočtových 
prostriedkov  schválených pre samotnú realizáciu investičnej akcie "Rekonštrukcia monobloku a rozvodov 
IS NsP Prievidza (Operačné sály)", nakoľko ukončenie stavebných prác na tejto stavbe sa z časového 
hľadiska posúva až do roku 2017. Rozpočtovým opatrením sa zároveň v rámci oddielu Zdravotníctvo 
presúva zvyšný objem prostriedkov 228 360,00 Eur z organizácie NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach na 
FINANCOVANÉ TSK.                                                                       
 

B : V Rozpočte TSK na roky 2016 – 2018 bolo v rámci oddielu Sociálne zabezpečenie schválené 
okrem iného aj financovanie investičnej akcie pre CSS Bôrik pod názvom „ČOV a vonkajšia splašková 
kanalizácia“ v objeme 300 000,00 Eur. Na základe vypracovanej projektovej dokumentácie, ktorá stanovila 
rozpočet pre investičnú akciu v objeme  246 042,00 Eur, dochádza k šetreniu finančných prostriedkov v 
objeme takmer 54 000,00 Eur. Ušetrenými finančnými prostriedkami týmto rozpočtovým opatrením  
zabezpečuje rozpočtové krytie výdavkov určených na odstránenie havarijného stavu kotolne v CSS - 
Bánovce nad Bebravou, kde došlo k poškodeniu kotla a kde na základe technickým dozorom 
vypracovaného výkazu výmeru bola hodnota demontáže poškodeného kotla, nákup a montáž nového kotla 
stanovená vo výške 44 593,00 Eur. Nová investičná akcia pod názvom "Havária kotla - CSS Bánovce nad 
Bebravou" v objeme 44 593,00 Eur bude takto rozpočtovo krytá presunom ušetrených prostriedkov z 
investičnej akcie realizovanej organizáciou CSS - Bôrik "ČOV a vonkajšia splašková kanalizácie", rovnako 
ako aj investičná akcia "Ťažné zariadenie" v objeme 300,00 Eur, ktorej potrebu nahlásila organizácia CSS - 
DOMOV JAVORINA. CSS - DOMOV JAVORINA má od roku 2003 prívesný vozík, ktorý však bez ťažného 
zariadenia namontovaného na motorovom vozidle nie je možné v organizácii využívať, pritom priestor pre 
jeho využitie je široký - od odvozu drobného stavebného odpadu do zberných surovín až po vývoz odpadu 
z odrezaných kríkov a posekanej trávy pri úprave okolia.  



C: V rámci Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 bol v oddiele Sociálne zabezpečenie časť 
FINANCOVANÉ TSK schválený objem prostriedkov 755 006,00 Eur na "Vybudovanie autistického centra". 
Na základe pripomienok dotknutých účastníkov stavebného konania vyvstala potreba zmeniť umiestnenie 
stavebného objektu a upraviť inžinierske siete, čo v praxi vedie nevyhnutne k prepracovaniu projektovej 
dokumentácie. Potreba rozpočtového krytia kapitálových výdavkov na ekonomickej položke 716 Prípravná 
a projektová dokumentácia v objeme 4 400,00 Eur bude zabezpečená presunom rozpočtových prostriedkov 
z ekonomickej podpoložky 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia, na ktorej sú triedené výdavky na 
realizáciu investičnej akcie "Vybudovanie autistického centra". 
 

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 presun rozpočtových prostriedkov č.17/2016. 


