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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 16/TSK/2021 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 72/2021 do Rozpočtu TSK na roky 
2021-2023 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 582/2020 zo dňa 23.11.2020, pričom zostáva 
objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.  
 
 
Rozpočet výdavkov  s p o l u                                                                                                            0,00 eur 
  
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                 - 13 662,00 eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                    13 662,00 eur 
 
 

Rozpočtovým opatrením č. 16/TSK/2021 sa zabezpečuje: 
 

1/ na základe požiadavky Oboru investícií a vnútornej prevádzky zmena rozpočtu bežných 
výdavkov určených na prevádzku Úradu TSK v celkovom objeme 7 000,00 eur, z toho v objeme 2 000,00 
eur ako presun rozpočtových prostriedkov na ekonomickú podpoložku 633 001 Interiérové vybavenie za 
účelom zabezpečenia dostatočného krytia výdavkov na nákup kancelárskeho nábytku a úložných regálov 
pre nových zamestnancov a v objeme 5 000,00 eur na ekonomickú podpoložku 635 006 Rutinná 
a štandardná údržba – budov, objektov alebo ich častí z dôvodu výmeny nefunkčných klimatizačných 
jednotiek v zasadacích miestnostiach na 2. a 6. nadzemnom podlaží v administratívnej budove TSK. 
Rozpočtové krytie bežných výdavkov určené na nákup interiérového vybavenia a výmenu klimatizácie bude 
na príslušné ekonomické podpoložky zabezpečené presunom prostriedkov z ekonomickej podpoložky 632 
001 Energie. Na základe Zámennej zmluvy č. 2020/0560 zo dňa 14.1.2021 medzi Trenčianskym 
samosprávnym krajom a Mestom Ilava bol Mestu Ilava odovzdaný objekt prebytočného majetku – budova 
bývalej Obchodnej akadémie v Ilave. Z uvedeného dôvodu nebude potrebné uhrádzať preddavkové platby 
za spotrebu elektrickej energie a zemného plynu, čo vytvára priestor v rozpočte na presun prostriedkov, 

 
2/ na základe požiadavky Oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania zmena 

rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 3 696,00 eur na ekonomickú podpoložku 637 005 
Špeciálne služby, a  z dôvodu  zabezpečenia  rozpočtového  krytia výdavkov  pre  splnenie  budúceho  
záväzku  TSK v rámci pripravovaného  Dodatku  č. 3  k Mandátnej  zmluve  číslo  2020/0089 zo dňa 
31.01.2020, uzavretej s mandatárom MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Veľký Šariš – Kanaš na vykonanie 
služby „Komplexné odborné poradenstvo pre GES“ v Strednej odbornej škole Dubnica nad Váhom. 
Zmluvné strany uzavreli dňa 05.06.2020 k predmetnej zmluve Dodatok č. 1 a dňa 14.09.2020 uzavreli 
Dodatok č. 2, v rámci ktorého bolo dohodnuté, že lehota plnenia zákazky končí výberom poskytovateľa 
GES v SOŠ Dubnica nad Váhom. Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom vo 
Vestníku verejného obstarávania číslo 208/2020 pod č. 33944 – MSS došlo k vyhláseniu verejného 
obstarávania. Napriek zodpovedaniu všetkých otázok v rámci vysvetľovania súťažných podkladov a 
uskutočneniu dvoch termínov obhliadky, nedošlo v lehote  na predkladanie ponúk k predloženiu žiadnej 
ponuky. Nakoľko vzhľadom na aktuálny skutkový stav GES nie je predpoklad pokračovania  v plnení 
zákazky, zmluvné strany sa dohodli na ukončení zmluvy. Na zaplatenie príslušnej odmeny za vykonané 
služby je potrebný presun finančných prostriedkov v uvedenom objeme 3 696,00 eur. Priestor na presun 
rozpočtových prostriedkov vytvára ekonomická podpoložka 637 004 Všeobecné služby v rámci 
programového prvku 2.2.2:  Turistika a cykloturistika, kde vzhľadom na mimoriadnu pandemickú situáciu 
došlo k posunu uzatvorenia zmluvného vzťahu na obnovenie turistického značenia pre rok 2021 do 
druhého polroku 2021, s čím súvisí aj menší rozsah predmetu plnenia a nižšej ceny oproti pôvodnému 
plánu,  

 
3/ ďalej sa na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zabezpečuje zmena rozpočtu 

bežných výdavkov v rámci schváleného objemu určeného na implementáciu projektov, a to v celkovom 
objeme 816,00 eur, z toho: 

a/ v objeme 516,00 eur pre potreby implementácie projektu „Hornonitrianske centrum vzdelania“. 
V rámci uvedeného projektu bola v mesiaci február 2021 uzatvorená zmluva s dodávateľom Arch konstrukt, 
s.r.o. na vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom „Hornonitrianske centrum vzdelávania“ – pavilón 



A v Prievidzi vrátane zabezpečenia stavebného povolenia.  Projektová dokumentácia rieši pre pavilón A 
samostatnú vodovodnú prípojku z verejného vodovodu. Vodovodná prípojka bude prechádzať cez 
pozemok, ktorý je vo vlastníctve Mesta Prievidza. Zriadenie vecného bremena bolo schválené uznesením 
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 127/21  dňa 31.05.2021. Predpokladaná výška odplaty za zriadenie 
vecného bremena je  450,00 eur a výška  poplatku za vydanie elektronického kolku  66,00 eur. Uvedený 
objem finančných prostriedkov je potrebné uhradiť na depozitný účet Mesta Prievidza ešte pred podpisom 
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Po doložení geometrického plánu bude vypočítaná 
skutočná výška odplaty za zriadenie vecného bremena a prípadný rozdiel bude zaplatený na účet Mesta 
Prievidza, resp. vrátený Trenčianskemu samosprávnemu kraju pred samotným podpisom zmluvy.  
Zaplatenie predpokladanej výšky odplaty za zriadenie vecného bremena je pritom podmienkou na vydanie 
stavebného povolenia pre „Hornonitrianske centrum vzdelávania“ – pavilón A. Priestor na presun 
rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov v úhrnnom objeme 516,00 eur vytvára 
projekt  „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, z toho v objeme 450,00 eur ekonomická podpoložka 
636 001 Nájomné za nájom – budov, objektov alebo ich častí a v objeme 66,00 eur ekonomická podpoložka 
637 012 Poplatky a odvody, na ktorých sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2021 vo výške 
schváleného rozpočtu,  

b/ v objeme 300,00 eur z nasledovného dôvodu: Zastupiteľstvo TSK schválilo na svojom júlovom 
zasadnutí členstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v Regióne Biele Karpaty ako pokračovanie 
spolupráce oboch subjektov. Oba subjekty spoločne formulujú požiadavky Trenčianskeho kraja a spoločne 
vystupujú v oblasti cezhraničnej spolupráce vo vzťahu k implementácii Programov cezhraničnej spolupráce 
už od roku 2004. Spoločné postupy boli formalizované a deklarované podpísaním Memoranda o spolupráci 
v januári 2017. Členstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v Regióne Biele Karpaty vytvorí rovnováhu v 
rámci pôsobenia Zlínskeho kraja, ktorý je významným členom Správnej rady Regiónu Bílé Karpaty na 
českej strane. Zároveň členstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v jednej z organizácií, tvoriacich 
Euroregión Bílé-Biele Karpaty vytvára základný predpoklad pre uchádzanie sa o správu Fondu malých 
projektov v rámci nového programového obdobia 2021-2027. Chýbajúce rozpočtové krytie bežných 
výdavkov na ekonomickej podpoložke 642 006 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – 
na členské príspevky  v požadovanom objeme 300,00 eur bude zabezpečené presunom finančných 
prostriedkov z ekonomickej podpoložky 637 012 Poplatky a odvody, kde sa nepredpokladá čerpanie 
výdavkov k 31.12.2021 vo výške schváleného rozpočtu. 
 

4/ napokon sa na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry realizuje zmena v rámci rozpočtu 
bežných výdavkov určených na financovanie súkromných a cirkevných školských zariadení, a to v  
celkovom objeme 2 150,00 eur. Konkrétne ide o  presun finančných prostriedkov z dôvodu úpravy celkovej 
výšky dotácie na rok 2021 na základe zvýšeného počtu žiakov/detí nad 15 rokov veku, preukázaného vo 
vyúčtovaní za II. Q. 2021 u prijímateľa – Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Mgr. 
Monika Mináriková. 

 
 
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. 72/2021  
                                            


