
 

      T R E N Č I A N S K Y    S A M O S P R Á V N Y    K R A J 
 

   K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

   IČO: 36126624   DIČ: 2021613275 

          
 

Vybavuje: Ing. Jana Růžičková                                                                                          Trenčín, 25.8.2017 
Telefónne číslo: 032-6555622 

 
 

ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 16/TSK/2017 
 
 

Zapracovanie Žiadostí o presun rozpočtových prostriedkov č.49/2017 a 50/2017 do Rozpočtu TSK 
na roky 2017-2019 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 436/2016 zo dňa 28.11.2016, pričom 
zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.  
 
 
Rozpočet výdavkov  s p o l u                                                                                                            0,00 eur 
 
 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                  -12 000,00 eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                   12 000,00 eur 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                           -74 728,00 eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                            74 728,00 eur 
 
 

Rozpočtovým opatrením č. 16/TSK/2017 sa zabezpečuje: 
 
1.  na základe žiadosti Odboru regionálneho rozvoja presun rozpočtových prostriedkov v rámci 

rozpočtu kapitálových výdavkov k projektu "Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS - LIPA, Kostolná - 
Záriečie, budova B - vykurovanie", ktorý je financovaný z dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 
Environmentálneho fondu. TSK predložil v rámci vyhlásenej výzvy na poskytnutie dotácie z 
Environmentálneho fondu žiadosť v celkovej výške 195 064,72 eur, pričom požadovaná výška dotácie bola 
185 311,00 eur a výška spolufinancovania bola 9 753,72 eur. Rozhodnutím ministra životného prostredia 
SR zo dňa 9.6.2017 bola TSK pridelená dotácia v celkovej výške 150 000,00 Eur. Výsledná suma 
stavebných prác po verejnom obstarávaní, ktoré bolo ukončené 22.8.2017,bolo vo výške 179 013,05 eur. 
Vzhľadom na charakter stavebných prác nie je možná realizácia projektu v etapách a ani nie je možné časť 
z prác nerealizovať, a to vzhľadom na zabezpečenie plnej funkčnosti inštalovaných technológií. Nakoľko 
TSK musí pri projekte dodržať všetky zmluvné podmienky,  rozdiel medzi poskytnutou výškou dotácie a 
výslednou cenou stavebných prác je povinný uhradiť TSK v rámci spolufinancovania projektu z vlastných 
zdrojov, z čoho vyplynula potreba úpravy rozpočtu vo výške 19 260,00 eur. Priestor na presun poskytujú 
výdavky rozpočtované pre projekt „Centrum odborného výcviku - materiálno-technické vybavenie a 
rekonštrukcia SOŠ strojnícka Pov. Bystrica“, konkrétne ekonomická podpoložka 717 002 - realizácia 
stavieb a ich technického zhodnotenia - rekonštrukcia a modernizácia, nakoľko projekt je aktuálne v stave 
prípravy žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Jeho schválenie a realizácia aktivít sa predpokladá 
najskôr v roku 2018, teda aj  rozpočtované výdavky  nebudú v tomto roku čerpané. 

 
2/. na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky  
a/ zmena rozpočtu schválených bežných výdavkov v celkovom objeme 12 000,00 eur a to z titulu 

zabezpečenia rozpočtového krytia bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 632 002 Vodné, stočné 
v objeme 12 000,00 eur, z dôvodu havárie vodovodného potrubia v objekte v prebytočného majetku v 
Prievidzi v mesiaci máj 2017, pri ktorej došlo k značnému úniku vody. Ďalším dôvodom je vyňatie dvoch 
objektov prebytočného majetku zo správy organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Priestor pre 
presun rozpočtových prostriedkov v takejto výške poskytuje ekonomická podpoložka 635 006 Rutinná a 
štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí, nakoľko oprava zámkovej dlažby parkovacích plôch 
TSK nebude v roku 2017 realizovaná,  

b/  zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov na riešenie havarijného stavu zariadenia pre 
Športové gymnázium Trenčín pod názvom "Pracie dúchadlo na pranie pieskových filtrov bazénovej 
technológie". Dôvodom je, že zariadenie, ktoré bolo nainštalované do prevádzky ešte v roku 1972, sa už 
nepodarilo naštartovať do prevádzky a odborný technik skonštatoval vysokú opotrebovanosť zariadenia 
vzhľadom k dobe jeho prevádzky, ako aj nedostupnosť náhradných dielov na daný typ zariadenia, je 
potrebné zabezpečiť nové zariadenie. Pracie dúchadlo na pranie pieskových filtrov bazénovej technológie 
je neoddeliteľnou súčasťou bazéna, ktoré slúži na prečerpávanie bazénovej vody cez mechanické a 
pieskové filtre, čím sa zabezpečuje požadovaná kvalita a čistota vody, ktorá je pravidelne kontrolovaná 



RÚVZ. V prípade neodstránenia havárie by nebolo možné spustiť prevádzku bazéna v nadchádzajúcom 
školskom roku 2017/2018, a súčasne by bol ohrozený tréningový program študentov gymnázia. Chýbajúce 
rozpočtové krytie výdavkov na tento účel v celkovom objeme               5 470,00 eur žiadame zabezpečiť 
zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičným akciám „Umývačka riadu 
priebežná 2 ks - do ŠJ a VŠJ OA“ a "Motorové vozidlo na prevoz stravy 8-miestne" rozpočtovaným pre 
Športové gymnázium Trenčín - školskú jedáleň, u ktorých po ukončení verejnej súťaže došlo k šetreniu 
verejných prostriedkov, 

c/ rozpočtové krytie kapitálových výdavkov pre SPŠ Dubnica nad Váhom na realizáciu investičnej 
akcie "Dodávka a montáž strešných doplnkových konštrukcií  SPŠ Dubnica nad Váhom" v celkovej výške 
41 000,00 eur. V  Zmene rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 boli pre SPŠ Dubnica nad Váhom na rok 2017 
schválené okrem iného aj finančné prostriedky na investičnú akciu „Rekonštrukcia strechy plechová - 
hlavná budova a Rekonštrukcia asfaltovej strechy so zateplením - dielne“, ktorá zahŕňa rekonštrukciu 
striech  na budovách uvedenej Strednej priemyselnej školy. Počas priebehu realizácie predmetnej akcie, pri 
demontáži doplnkových strešných konštrukcií a po ich odbornej obhliadke bolo zistené, že  sú natoľko 
poškodené vonkajšími vplyvmi ako aj dobou svojej životnosti,  že ich použitie a opätovné osadenie na 
zrekonštruované strechy už nebude možné tak, aby boli splnené podmienky ochrany a zdravia pri práci 
podľa prílohy č. 6 k vyhláške 147/2013 Z. z.. v platnom znení. Nakoľko na  plochých strechách so sklonom 
viac ako 10˚ musí byť kolektívne zabezpečenie proti pádu, umiestené pozdĺž hrany pádu v smere sklonu, 
ktoré musí byť dostatočne pevné a odolné proti vonkajším silám a nepriaznivým  vplyvom a upevnené tak, 
aby bezpečne nieslo predpokladané namáhanie, v prípade nedodržania zákonom požadovaných 
požiadaviek a neodstránenia zistených nedostatkov nebude možné celú investičnú akciu Rekonštrukcia 
strechy plechová - hlavná budova a Rekonštrukcia asfaltovej strechy so zateplením - dielne“ dokončiť a 
odovzdať v zmluvne dohodnutom termíne. Chýbajúce rozpočtové krytie na danú  investičnú akciu bude 
zabezpečené presunom finančných prostriedkov z investičnej akcie „Administratívna budova skleník“, 
nakoľko v súčasnosti prebiehajú práce na rekonštrukciu Mierového námestia v Trenčíne a počas týchto 
prác nie je možné zabezpečiť prejazd ťažkých stavebných mechanizmov po Matúšovej ulici na Trenčiansky 
hrad. Z uvedeného dôvodu bude možné stavebné práce na predmetnej investičnej akcii zahájiť až v roku 
2018. 
 

3. napokon na základe žiadosti Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci presun rozpočtových 
prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov, a to z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia 
výdavkov určených na spolufinancovanie projektu pod názvom „7 - miestne špeciálne osobné motorové 
vozidlo so zdvíhacou plošinou“, realizovaného organizáciou HUMANITY - CSP Veľká Lehôtka v rámci 
podpory rozvoja sociálnych služieb (tzv. lotérie). Organizácia HUMANITY - CSP Veľká Lehôtka obdržala 
dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR určenú na tento účel  v 
celkovom objeme 20 000,00 eur. TSK zabezpečuje kapitálové výdavky plynúce zo spolufinancovania 
schválenej dotácie v celkovom objeme 8 998,00 Eur. Presun rozpočtových prostriedkov bude zabezpečený 
z ekonomickej podpoložky 713 004 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - 
„Spolufinancovanie výziev MPSVaR SR“, rozpočtovanej v kapitálových výdavkoch na Úrade TSK práve za 
týmto účelom, 

  
 

Zmeny budú vykonané v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.16/2014 zo dňa 31.3.2014, 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.49/2017 a 50/2017  


