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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 16/TSK/2019 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.53/2019 a Žiadosti o zmenu účelu 
použitia rozpočtových prostriedkov č. 54/2019 do Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 schváleného 
uznesením Zastupiteľstva TSK č. 188/2018 zo dňa 26.11.2018, pričom zostáva objem celkových výdavkov 
schváleného rozpočtu nezmenený.  
 
 
Rozpočet výdavkov  s p o l u                                                                                                            0,00 eur 
 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                   - 3 300,00 eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                      3 300,00 eur 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                        - 132 350,00 eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                          132 350,00 eur 
 
 
 

Rozpočtovým opatrením č. 16/TSK/2019 sa zabezpečuje: 
 

a/ na základe žiadosti Odboru regionálneho rozvoja je realizovaný presun bežných výdavkov 
schválených v rozpočte TSK na realizáciu projektu "Informačné poradenské centrum". Konkrétne ide o 
presun bežných výdavkov v celkovom objeme 3 300,00 eur v rámci podprogramu 005.03 Informačné 
poradenské centrum, a to z ekonomických položiek 633 006 všeobecný materiál, 633 004 prevádzkové 
stroje, prístroje a zariadenia a 637 004 všeobecné služby. Dôvodom je potreba zabezpečenia dostatočného 
rozpočtového krytia bežných výdavkov na nákup propagačných materiálov, ako aj na nákup 
telekomunikačnej techniky pre zabezpečenie on-line komunikácie s RO/CKO, 
 

b/ na základe žiadosti Oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania je 
realizovaný presun kapitálových výdavkov schválených v rozpočte TSK na nákup budov, a to na nákup 
budovy internátu od Trenčianskej univerzity. Nakoľko TSK v rámci ponukového konania uspel s návrhom, 
ktorý bol o viac ako 160 tis. eur nižší oproti predpokladanej cene, ktorá bola  vyčlenená za týmto účelom v 
rámci schváleného rozpočtu TSK na rok 2019, vytvára táto úspora priestor pre zabezpečenie rozpočtového 
krytia výdavkov na kúpu pozemkov v objeme 60 000,00 eur. Dôvodom je potreba úhrady kúpnej ceny za 
nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v okrese Trenčín, v obci Trenčín, v 
katastrálnom území Trenčín, zapísané na LV č. 8785 - pozemkov parc. č. 3719 - zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 334 m2, parc. č. 3725/11 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 588 m2 a stavby - 
sklad, súp. č. 2915, postavený na pozemku parc. č. 3719. Všetky nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve 
spoločnosti Jozef Michalík - KERMI, sídlom 913 32 Dolná Súča 240, IČO 33192227 a ich nákup bude 
predmetom rokovania Zastupiteľstva TSK v súvislosti s ochranou zdravia žiakov a potenciálneho využitia 
pozemkov pre SOŠ Pod Sokolice Trenčín. S predmetnou kúpou nehnuteľnosti sa pri tvorbe a schvaľovaní 
Rozpočtu TSK na roky 2019 - 2021 nemohlo rátať z objektívnych dôvodov, nakoľko ponuka na odpredaj 
vyššie uvedených nehnuteľností bola od vlastníka doručená až v roku 2019, 
 

c/ na základe žiadosti Odboru Investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky je realizovaný 
presun kapitálových výdavkov v objeme 9 960,00 eur pre SOŠ Dubnica nad Váhom ako jedným z OvZP 
TSK, ktoré sa zapoja do projektov garantovaných energetických služieb (GES) vo verejnom sektore. 
Verejný sektor je významným spotrebiteľom energie, kde dochádza veľmi často k neefektívnemu 
využívaniu energie z dôvodu nedostatočnej obnovy budov.  Podstatou GES je poskytovanie služby najmä v 
podobe garantovanej energetickej úspory pri súčasnom energetickom zhodnotení majetku vo vlastníctve 
subjektu verejnej správy. Aby bolo možné zabezpečiť efektívne využívanie energetických služieb je 
potrebné prioritne odstrániť havarijný stav kanalizácie objektov školy. Bez odstránenia zaznamenaných vád 
by dochádzalo k ďalšiemu znehodnocovaniu majetku a znemožneniu ich využitia v GES. Jestvujúca 
areálová kanalizácia v areáli SOŠ Dubnica nad Váhom  bola budovaná pred takmer 60 rokmi. Vplyvom 
veku, technickej opotrebovanosti  dochádzalo a dochádza k vymieľaniu podložia v okolí kanalizácie, 



vytváraniu kavern okolo kanalizácie, prelamovaniu a postupne sadaniu nadložia – prepadávaniu  s 
následným únikom odpadových vôd mimo trasy kanalizácie.  Vplyvom takýchto únikov (vôd prevádzkových 
a vôd zastavaných/technologických), (pôsobením vôd povrchových,  podpovrchových, podzemných) 
dochádza k značnému poškodeniu suterénnych priestorov objektov. Uvedené priestory sú využívané 
jednak ako učebne s praktickým vyučovaním (dielne), ale aj ako technické zázemie školy (výmenička, 
kotolňa, elektrický rozvádzač). Na základe daného stavu je potrebné riešiť vzniknutú situáciu  spracovaním 
projektovej dokumentácie areálovej kanalizácie, ktorá by zabránila dôsledkom z úniku odpadových vôd. 
Rekonštrukciou areálovej kanalizácie  docielime zlepšenie nepriaznivého  stavu konštrukcií jednotlivých 
objektov školy a umožníme SOŠ Dubnica nad Váhom sa zapojiť do projektu garantovaných energetických 
služieb (GES). Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na investičnú akciu "PD – 
Rekonštrukcia areálovej kanalizácie vrátane geodetického zamerania" bude zabezpečené presunom 
rozpočtovaných prostriedkov zo SOŠ Púchov z investičnej akcie "Muflová pec", nakoľko uvedená zákazka 
bola obstaraná za nižšiu sumu, čo dáva priestor na presun finančných prostriedkov, 

 
d/ napokon sa rozpočtovým opatrením na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia 

a vnútornej prevádzky zabezpečuje zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného 
objemu finančných prostriedkov pre oddiel Zdravotníctvo a oddiel Vzdelávanie, a to v celkovom objeme 62 
390 eur, z toho: 

 
da/ v objeme 59 056,00 eur pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, kde dôvodom sú nasledovné 

skutočnosti: NsP Prievidza zrealizovala v roku 2018 investičnú akciu Rekonštrukcia monobloku a rozvodov 
IS NsP Prievidza (Operačné sály), ktoré bude možné uviesť do prevádzky až na základe súhlasného 
stanoviska k povoleniu na užívanie stavby  od RÚVZ. Podmienkou udelenia súhlasného stanoviska je 
vybudovanie laboratória na odber histológie v priestoroch monobloku. V prevádzke laboratória je nutné 
zabezpečiť odvetranie  troch miestností na spracovanie vzoriek pre histológiu. Samotné odvetranie sa 
docieli osadením zariadení zdravotechnickej technológie, ktorá zabezpečí odsávanie a vetranie miestností. 
Následne sa pripojí zdravotechnika histológie na rozvod kanalizácie a vody, dobuduje sa elektrotechnická 
inštalácia pre zapojenie zdravotníckej technológie, vzduchotechniky, výpočtovej techniky, slaboprúdu a 
osvetlenie priestoru. Bude potrebné upraviť štrukturovanú kabeláž pre napojenie príslušných zariadení a 
upraviť v zmysle Vyhlášky č. 726/2002 Z. z. aj elektronickú požiarnu signalizáciu. 

Chýbajúce rozpočtové krytie na investičnú akciu Laboratórium na odber histológie bude 
zabezpečené zmenou účelu finančných prostriedkov z investičnej akcie Napojenie NN rozvodov JIS na 
energocentrum a náhradný zdroj vzhľadom  na skutočnosť, že sa k predmetnej  zákazke v súčasnosti 
pripravujú podklady k vyhláseniu verejného obstarávania. Z uvedeného dôvodu vyplýva, že rozpočtované 
finančné  prostriedky  na realizáciu investičnej akcie Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a 
náhradný zdroj sa nestihnú v plnej miere vyčerpať v roku 2019, 

 
db/ v objeme 3 334,00 eur pre Strednú zdravotnícku školu Celestíny Šimurkovej Trenčín. V rámci 

rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 bolo pre  Strednú zdravotnícku školu Celestíny Šimurkovej Trenčín 
schválené financovanie investičnej akcie "Dodávka a montáž vonkajších mreží na oknách suterénu budovy 
školy", ktoré sú potrebné namontovať z dôvodu zaistenia bezpečnosti osôb a ochrany majetku školy, 
nakoľko areál nie je oplotený, je prístupný verejnosti. Na základe pôvodne vykonaného prieskumu trhu sa 
zistilo, že nie je možné danú investičnú akciu obstarať za rozpočtovanú sumu 8 000,00 eur, ktorú má škola 
pridelenú v rozpočte na rok 2019. Na základe záverov aktuálneho prieskumu trhu bola určená 
predpokladaná hodnota zákazky z najnižšej ponuky v sume 11 334,00 eur. Chýbajúce rozpočtové krytie na 
predmetnú investičnú akciu "Dodávka a montáž vonkajších mreží na oknách suterénu budovy školy“ v 
objeme 3 334,00 eur bude zabezpečené zmenou účelu finančných prostriedkov z investičnej akcie 
"Vonkajší tieniaci systém na oknách - 3. nadzemné podlažie", ktorá sa v roku 2019 nebude obstarávať z 
dôvodu, že pre školu je prioritou aplikácia bezpečnostných opatrení vo forme montáže vonkajších mreží na 
okná suterénu budovy školy na zaistenie ochrany budovy a majetku školy. 

 
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.53/2019 
              Žiadosť o zmenu účelu použitia  rozpočtových prostriedkov č. 54/2019 
 


