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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 163/TSK/163/2015 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.197/2015 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                                                                                        - 199 701,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                          199 701,00 Eur 
 
 

Zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov pre 
NsP Považská Bystrica na základe Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.197/2015 
predloženej Odborom investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky z nasledovného dôvodu: v 
rámci Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2015-2017 bolo pre NsP Považská Bystrica schválené 
kofinancovanie projektu pod  názvom  "Nákup špecializovanej, diagnostickej a demonštračnej zdravotníckej 
techniky pre všeobecnú a špecializovanú detekciu (vrátane dodávky techniky a jej montáže) v NsP 
Považská Bystrica" v objeme 200 000,00 Eur, implementovaného v rámci Operačného programu 
Zdravotníctvo, Prioritná os 1 - Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc, opatrenie 1.2 - Výstavba, 
rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc. Vzhľadom k tomu, že spomínaný projekt nebol 
schválený Riadiacim orgánom pre Operačný program Zdravotníctvo pri MZ SR č.Z37494-2015-OPP zo dňa 
25.8.2015, zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov určených pôvodne na kofinancovanie projektu 
sa zabezpečuje rozpočtové krytie na obnovu a doplnenie prístrojového vybavenia techniky v NsP Považská 
Bystrica, konkrétne na obstaranie nových investičných akcií pod názvom " Plne digitálny celotelový 
ultrazvukový prístroj najvyššej triedy" v objeme 100 368 Eur, "Fototerapeutická kabína na ošetrovanie 
kožných ochorení UV žiarením" v objeme 39 048 Eur a "Videogastroskopická zostava" v objeme 60 285 
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.197/2015 


