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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 17/TSK/2022 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 60/2022 do Rozpočtu TSK na roky 
2022-2024 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 763/2021 zo dňa 22.11.2021, pričom zostáva 
objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.  
 
 
Rozpočet výdavkov  s p o l u                                                                                                            0,00 eur 
  
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                   - 5 028,00 eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                     5 028,00 eur 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                          - 17 092,00 eur                                           
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                            17 092,00 eur                                             
 
 
Rozpočtovým opatrením č. 17/TSK/2022 sa zabezpečuje: 
 

1/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zmena rozpočtu v celkovom objeme 5 113,00 
eur, z toho: 

a) v objeme 5 028,00 eur ako presun bežných výdavkov realizovaný pre rozpočtovú organizáciu 
Gymnázium Partizánske za účelom zabezpečenia spolufinancovania v objeme 426,00 eur a financovania 
záverečnej platby v objeme 4 602,00 eur pri projekte implementovanom v rámci programu „Zmierňovanie a 
prispôsobovanie sa zmene klímy“, ktorý je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2020. 
Konkrétne ide o projekt „Zelená Európa – naša zelená škola“, financovanie ktorého bolo schválené 
uznesením Zastupiteľstva TSK č.684/2021 zo dňa 10.5.2021. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov 
vytvára ekonomická podpoložka 637 005 Špeciálne služby, rozpočtovaná okrem iného aj za účelom 
predfinancovania a spolufinancovania projektov OvZP v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, 
kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2022 vo výške schváleného rozpočtu, 

b) v objeme 85,00 eur ako presun  kapitálových výdavkov realizovaný rovnako pre rozpočtovú 
organizáciu Gymnázium Partizánske za účelom zabezpečenia spolufinancovania už spomínaného  projektu 
„Zelená Európa – naša zelená škola“. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov v tomto prípade 
vytvára ekonomická podpoložka 713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia schválená 
na Úrade TSK vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu za účelom predfinancovania a spolufinancovania 
projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci Operačného 
programu Interreg V-A SR-ČR. Aj tu sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2022 vo výške 
schváleného rozpočtu, 
 

2/ na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja sa rozpočtovým opatrením realizuje 
zároveň zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 17 007 eur, a to pre potreby implementácie 
projektu „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V – Myjava, II. etapa“. Pri tomto projekte bolo v 
priebehu realizácie stavebných prác v dôsledku nárastu cien stavebných materiálov zaznamenané 
zvýšenie jednotkových cien asfaltových zmesí v celkovej sume 331 855,15 eur. Uvedená suma 
neprekračuje zákonný limit podľa ustanovenia § 18 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní, tzv. pravidlo de 
minimis. Verejné obstarávanie na predmet zákazky sa vyhlásilo v apríli 2019, pričom uchádzači mohli 
objektívne predkladať cenové ponuky na základe cenových dopytov smerujúcich k dodávateľom nosných 
stavebných materiálov ako sú asfaltobetóny a infiltračné asfaltové postreky len do ukončenia lehoty na 
predkladanie ponúk, t. j. do 13.8.2019.  Po ukončení všetkých administratívnych a kontrolných procesoch 
sa začala samotná realizácia diela až 8.6.2021 so stanoveným termínom ukončenia júl 2022. Z dôvodu 
neúmerne   narastajúcich   cien   stavebných  materiálov sa zvýšili náklady na dokončenie stavebných prác.  
V rámci ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) ako i ustanovenia § 18 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní je 
možná úprava ceny v Zmluve o dielo dodatkom na základe skutočného nárastu nákladov  na strane 
zhotoviteľa, a to vtedy, ak táto potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa pritom nemení charakter 
zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Pandémia COVID-19 umocnená vojnovým konfliktom 



na Ukrajine a sankciami prijatými voči Rusku zo strany USA, Veľkej Británie a jednotlivých členských štátov 
EÚ takýmito nepredvídateľnými okolnosťami rozhodne boli. 

Zhotoviteľ zároveň vykonal zmenu projektovej dokumentácie trvalého zvislého dopravného 
značenia z dôvodu novej vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. a 
aktualizovaných vzorových listov stavebných pozemných komunikácii – VL 6.1 Zvislé dopravné značky – 
účinnosť od 1.10. 2021. Na základe novej odsúhlasenej projektovej dokumentácie jednotlivými inštitúciami 
bol vytvorený nový rozpočet s navýšením o  8 276,18 eur. Celková suma, o ktorú je potrebné zvýšiť 
súčasnú cenu diela tak predstavuje objem 340 131,33 eur. Dodatok k zmluve o dielo posudzuje toho času 
právne oddelenie,  následne bude predložený na projektovej rade a po podpise sa bude predkladať na 
schválenie na Riadiaci orgán pre IROP. Momentálne nie možné  určiť, či budú uznané všetky výdavky ako 
oprávnené. 

Keďže predmetný projekt je realizovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu 
formou predfinancovania, Trenčiansky samosprávny kraj predpokladá schválenie financovania formou 
predfinancovania aj pri zvýšenej sume 340 131,33 eur, a to s nasledovnými kódmi zdrojov: 

1AA1  289 111,63 eur (zdroje z ERDF) 
1AA2    34 013,13 eur (zdroje zo ŠR) 
11GE    17 006,57 eur (spolufinancovanie zo zdrojov TSK) 
Rozpočtovým opatrením sa vykonáva presun rozpočtových prostriedkov na zabezpečenie 

spolufinancovania spomínaného projektu vo vyššie uvádzanej výške 17 007,00 eur. Priestor na presun 
rozpočtových prostriedkov vytvára projekt „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 3. 
Etapa“, kde sa z dôvodu kontrol verejného obstarávania nepredpokladá začiatok realizácie diela skôr ako 
na jeseň 2022, čo povedie k podstatne nižšiemu objemu čerpania kapitálových výdavkov plánovaných na 
tento účel. 

 
 
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. 60/2022  
              


