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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 19/TSK/2019 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.65/2019 a Žiadosti o zmenu účelu 
použitia rozpočtových prostriedkov č.64/2019 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                                                                                               - 148 789,00 eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                  148 789,00 eur 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                        - 645 831,00 eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                          645 831,00 eur 
 
 

Rozpočtovým opatrením č. 19/TSK/2019 sa zabezpečuje: 
 

a/ na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zmena rozpočtu bežných výdavkov 
v celkovom objeme 73 800,00 eur, z toho:  

 

aa/ zmena rozpočtu bežných výdavkov rozpočtovaných na Úrade TSK na podporu 
environmentálnych projektov v rámci iniciatívy Zelená župa. V rámci uvedenej iniciatívy bol na ekonomickej 
podpoložke 642 001 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - občianskemu združeniu, 
nadácii a neinvestičnému fondu schválený pre rozpočtový rok 2019 objem prostriedkov vo výške 80 000,00 
eur, a to na podporu aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia 
a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území TSK v zmysle VZN č. 27/2016 o poskytovaní 
grantov na podporu environmentálnych projektov v znení VZN č. 34/2017 a VZN č. 6/2018. Keďže 
sa predpokladalo, že žiadateľmi o poskytnutie grantu budú hlavne občianske združenia pôsobiace v oblasti 
ochrany životného prostredia, bol celý objem rozpočtovaných prostriedkov zatriedený pod spomínanú 
ekonomickú podpoložku 642 001. V skutočnosti však môžu byť oprávnenými žiadateľmi resp. prijímateľmi 
grantov rôzne subjekty verejného a súkromného sektora. Nakoľko v štvrtom kole rozhodla hodnotiaca 
komisia pridelenie grantu aj subjektom, ktorými sú rozpočtová organizácia a obec, rozpočtovým opatrením 
sa zabezpečuje správne zatriedenie budúcich výdavkov t.j. realizuje sa presun rozpočtových prostriedkov 
v celkovom objeme 5 800,00 eur na príslušné ekonomické podpoložky:  

641 006 Transfery v rámci verejnej správy – rozpočtovej organizácií                              2 300,00 eur 
641 009 Transfery v rámci verejnej správy – obci okrem transferu na úhradu 

  nákladov preneseného výkonu štátnej správy                                                   3 500,00 eur 
 

 ab/ zmena rozpočtu bežných výdavkov v objeme 68 000,00 eur, pôvodne schválených na nákup 
interiérového vybavenia pre Strednú zdravotnícku školu v Prievidzi v rámci projektu „Hornonitrianske 
centrum vzdelania“. Počas realizácie projektu bolo zabezpečené požadované vybavenie pre riadne 
fungovanie školy a na základe vykonaného verejného obstarávania došlo na ekonomickej podpoložke 
633 001 Interiérové vybavenie k úspore finančných prostriedkov, ktoré je možné využiť na zabezpečenie 
realizácie aktivít pri iných projektoch:  

- v rámci projektu „Hokejová akadémia“ sa vykonáva preložka plynovodu a elektrického vedenia 
nízkeho napätia, ku ktorým je nevyhnutné vypracovanie geometrických plánov pre zriadenie 
vecného bremena v zmysle dohôd uzatvorených so Slovenským plynárenským priemyslom 
a Západoslovenskou distribučnou spoločnosťou. Potreba rozpočtového krytia výdavkov triedených 
na tento účel na ekonomickej podpoložke 637 005 sa odhaduje na 2 000,00 eur, 

- Trenčiansky samosprávny kraj rozbieha prípravu predloženia žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v rámci výziev OPII-2019/7/9-DOP 
na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na 
„Digitálnu inklúziu“. 



Výzva bola vyhlásená 23.9.2019 a termín predloženia žiadosti v prvom hodnotiacom kole je 
25.11.2019, v druhom hodnotiacom kole 27.1.2020. Povinnou prílohou žiadosti o NFP je okrem 
iného aj štúdia realizovateľnosti, schválená ÚPVII. Na základe tejto skutočnosti je potrebné 
okamžite pristúpiť k zabezpečeniu rozpočtového krytia výdavkov na ekonomickej podpoložke 
637 011 Štúdie, expertízy, posudky za účelom obstarania štúdie, čo sa odhaduje na sumu 
66 000,00 eur, 

 
b/ ďalej sa rozpočtovým opatrením na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia 

a vnútornej prevádzky zabezpečuje: 
 

ba/ zmena rozpočtu bežných výdavkov určených na prevádzku Úradu TSK v celkovom objeme 
3 100,00 eur, a to za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia na ekonomickej podpoložke 
634 001 Palivo mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, kde z dôvodu vyššieho počtu najazdených kilometrov vo 
väzbe na nárast počtu motorových vozidiel vznikla potreba zvýšenia pôvodne schváleného rozpočtu 
o 3 000,00 eur, ako aj za účelom zabezpečenia dostatočného rozpočtového krytia na ekonomickej 
podpoložke 634 005 Karty, známky, poplatky, kde z dôvodu obstarania dvoch nových motorových vozidiel 
vznikla potreba zvýšenia pôvodne schváleného rozpočtu o 100,00 eur. Priestor na presun bežných 
výdavkov v celkovom objeme 3 100,00 eur vytvára ekonomická podpoložka 632 001 Energie, kde boli 
zaznamenané nižšie ceny vysúťažené v závere roka 2018 pri verejnom obstarávaní, ako aj nižšie čerpanie 
výdavkov na tento účel v priebehu rozpočtového roka 2019, 

 

bb/ zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 645 831,00 eur, a to v podobe: 
- presunu kapitálových výdavkov realizovanom v rámci oddielu Vzdelávanie v objeme 

2 856,00 eur pre Spojenú školu Púchov. Vo väzbe na realizáciu investičnej akcie Rekonštrukcia kuchyne a 
prestavba učební na dielne v Spojenej škole Púchov, ktorou sa vo väzbe na zlúčenie škôl SOŠ sklárska 
Lednické Rovne a SOŠ Púchov docieli komplexná prestavba jestvujúcich priestorov učební pôvodne 
určených žiakom bývalej sklárskej školy na odborné dielne, vznikla v súvislosti so zabezpečením výučby 
odborných predmetov potreba obstarania špeciálneho atypického laboratórneho stola. Rozpočtové krytie 
kapitálových výdavkov na investičnú akciu „Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne – 
zariadenie dielní“ v odhadovanom objeme 2 856,00 eur bude pre Spojenú školu Púchov zabezpečené 
presunom finančných prostriedkov zo SOŠ OaS Prievidza, konkrétne z investičnej akcie „Umývačka riadu - 
2 ks“. Vzhľadom na to, že vysúťažené zariadenie - umývačka riadu nespĺňala kritéria kapitálového výdavku, 
bola zákazka obstaraná z rozpočtu bežných výdavkov,  

- presunu kapitálových výdavkov realizovanom rovnako v rámci oddielu Vzdelávanie, avšak 
pre Gymnázium Dubnica nad Váhom v celkovom objeme 27 190,00 eur. V Zmene Rozpočtu TSK na rok 
2019 – 2021 (1.zmena) bol  Gymnáziu Dubnica nad Váhom schválený objem finančných prostriedkov vo 
výške 232 998,00 eur na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia strechy budovy školy“. V priebehu 
realizácie stavebných prác bolo potrebné vysporiadať sa s riešením problémov, ktoré by zabránili 
plynulému pokračovaniu stavby ( napr. pri výkopových prácach pre uzemnenie bleskozvodu sa nachádzali 
oblasti s výskytom betónu, ktoré bolo potrebné demolovať z dôvodu položenia vedenia zemniaceho pásu, 
pri realizácii bleskozvodu bolo potrebné rezať okapový chodníka ako aj ďalšie betónové časti vyskytujúce 
sa v trase vedenia, z dôvodu veľkého odpadu pri realizácii skrytého množstva detailov na strešnej 
konštrukcie bola spotreba a využitie stavebného reziva väčšia), ale aj s riešením nesúladov 
a nedostatočného zohľadnenia požadovanej pracnosti v skutočnosti vykonaných prácach 
voči projektovaným prácam (celková výmera realizácie zateplenia a fasádnej omietky sa nezhodovala s 
výkazom výmer, z dôvodu nerovnosti povrchu povalového priestoru bola spotreba fúkanej izolácie pri 
podmienke dodržania hrúbky izolantu 20,5 cm väčšia, z dôvodu značne zvýšenej prácnosti a spotreby 
materiálu v povalovom priestore vznikol veľký odpad hlavne izolačného materiálu - malé plochy a veľa 
rohov, členitosť tohto priestoru sa  odzrkadlila aj na spotrebe doplnkov - lišty, rohovníky a pod.). 
Z uvedených dôvodov je nutné zabezpečiť dofinancovanie investičnej akcie „Rekonštrukcia strechy budovy 
školy“ pre Gymnázium  Dubnica nad Váhom. To sa na základe cenovej ponuky odhaduje na 27 190,00 eur. 
Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v požadovanom objeme 27 190,00 eur bude 
zabezpečené jednak presunom rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 24 389,00 eur z investičných 
akcií,  ktoré boli v rámci procesu verejného obstarávania vysúťažené za nižšie sumy, čím došlo k šetreniu 
verejných prostriedkov. Ide o investičné akcie: „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických 
učební na SPŠ Považská Bystrica“ a „PD - Vybudovanie výťahu“ pre Gymnázium V. B. Nedožerského 
Prievidza. Zvyšná časť rozpočtového krytia bude zabezpečená zmenou účelu použitia rozpočtových 
prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii schválenej pre Gymnázium Dubnica nad Váhom pod názvom 
„Dodávka a montáž nástennej klimatizácie“. Aj v tomto prípade išlo o šetrenie verejných financií,  

- presunu kapitálových výdavkov realizovanom na základe štúdie s názvom Čiastková 
analýza skutkového stavu IKT prostredia Trenčianskeho samosprávneho kraja, z ktorej vyplýva, že dnešná 
podoba implementácie IS na TSK nespĺňa hneď niekoľko základných a nevyhnutných predpokladov na to, 
aby TSK mohlo byť žiadateľom respektíve prijímateľom zdrojov z európskych štrukturálnych fondov v rámci 
operačného programu integrovaná infraštruktúra (OPII), prípadne operačného programu efektívna verejná 
správa (OPEVS). Štúdia uvádza viacero hrozieb a rizík  daného prostredia napr. riziká z pohľadu aplikačnej 
zastaranosti a neexistencie koncepčnej licenčnej politiky a politiky SW updatov, riziko z pohľadu aplikácie 
GDPR metodiky do existujúceho IT prostredia úradu, riziko silnej tvz. vendor-locking závislosti, 
nekompatibilita s Národnou  koncepciou informatizácie verejnej správy,  ako aj morálna a materiálna 
zastaranosť súčasnej HW infraštruktúry na úrade TSK. Na základe uvedeného je potrebné vytvoriť 



nevyhnutné infraštruktúrne predpoklady pre zaradenie informačného systému TSK do tzv. vládneho cloudu, 
vyriešenie problematiky kybernetickej bezpečnosti tzv. cyber sesurity a aplikáciu GDPR metodík v praxi. 
Vďaka realizácii navrhnutých opatrení bude možné v najbližšej budúcnosti hovoriť o výrazne väčšej miere 
modernizácie a autonómie informačného systému na Úrade TSK, a to nie len na úrovni HW infraštruktúry, 
ale aj na úrovni informačnej bezpečnosti, a následne tak uvažovať o aktívnej účasti na zmienených 
operačných programoch (OPII, OP EVS), prípadne na anticipácii pri projektoch typu Smart Region 
a podobne. Dané opatrenia tiež výrazne prispejú k úspore finančných prostriedkov v oblasti informačno-
komunikačných služieb. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej  akcie  
„Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami“, odhadované celkom na 
518 937,00 eur bude zabezpečené jednak presunom finančných prostriedkov z investičných akcií, ktoré boli 
v rámci procesu verejného obstarávania vysúťažené za nižšie sumy, čím došlo k šetreniu verejných 
prostriedkov v celkovom objeme 96 193,00 eur. Ide o nasledovné investičné akcie: „Vybudovanie 
viacúčelového školského ihriska“ pre Gymnázium Púchov,  „Vybudovanie multifunkčného ihriska“ pre 
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou, „Vybudovanie multifunkčného ihriska“ pre 
Obchodnú akadémiu Prievidza, „Klientské centrum“ na Úrade TSK, „Busty J. M. Hurbana, Ľ. Štúra, M. R. 
Štefánika a A. Dubčeka“ na Úrade TSK a „Rekonštrukcia elektroinštalácie v pavilóne školskej jedálne 
a kuchyne“ pre SOŠ Považská Bystrica. Presun kapitálových výdavkov v objeme 105 000,00 eur je možný 
tiež  z investičných akcií pôvodne schválených pre NsP Považská Bystrica pod názvom „Meranie 
magnetického poľa priestorov jednotky magnetickej rezonancie“, nakoľko dané meranie nebude potrebné 
zrealizovať z dôvodu, že je navrhnutý  samostatne stojaci pavilón Mri, ktorý neovplyvní žiadne zariadenia 
a technológie v ostatných objektoch nemocnice, a pod názvom „Rekonštrukcia pôrodnej sály - prvotné 
vybavenie“, kde obstaranie danej investičnej akcie bude možné vykonať až po uskutočnení  plánovanej 
rekonštrukcie elektroinštalácie v areáli NsP Považská Bystrica a minimálne v priebehu realizácie 
Rekonštrukcia pôrodnej sály (stavebné práce). Vzhľadom na doby realizácií týchto investičných akcií je 
pravdepodobné, že prvotné vybavenie do zrekonštruovanej pôrodnej sály nebude možné obstarať v tomto 
rozpočtovom roku. Priestor na presun kapitálových výdavkov v objeme 194 966,00 eur dáva aj investičná 
akcia schválená pre Gymnázia Ľ.Š. Trenčín pod názvom „Odvetranie kuchyne“. Proces verejného 
obstarávania na danú investičnú akciu bol ukončený v termíne, ktorý neumožňoval dodávku a následnú 
montáž VZT zariadení v jedinom možnom období na realizáciu, t.j. počas letných prázdnin, kedy je kuchyňa 
mimo prevádzky a nezabezpečuje stravu pre študentov gymnázia a študentov okolitých škôl. Z uvedeného 
dôvodu bude potrebné celý proces verejného obstarávania zopakovať na začiatku roka 2020. Finančné 
prostriedky je možné presunúť tiež z investičnej akcie rozpočtovanej  pre sociálne zariadenie CSS - 
Chmelinec pod názvom „PD - Riešenie protipožiarnej ochrany - evakuačné výťahy“ v objeme 4 000,00 eur.  
Projektová dokumentácia nebude predmetom spracovania v rozpočtovom roku 2019, a to z dôvodu 
prehodnotenia postupnosti  jednotlivých realizácií, kde za prvoradú bola stanovená realizácia prác, na ktoré 
už bola v minulosti  spracovaná projektová dokumentácia, t.j. EPS a HSP. A napokon priestor na presun 
kapitálových výdavkov vo zvyšnom objeme 72 778,00 eur za účelom ďalšieho rozvoja a budovania 
informačného systému TSK pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami vytvára aj ekonomická 
podpoložka 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, rozpočtovaná 
na Úrade TSK okrem iného aj za účelom spolufinancovania a predfinancovania projektov OvZP TSK  
realizovaných v rámci OP Interreg V-A SR-ČR, kde po ukončení schvaľovacieho procesu žiadostí o NFP 
boli rezervované finančné prostriedky pre všetky schválené a zazmluvné projekty a ďalšie čerpanie 
finančných prostriedkov sa v rozpočtovom roku 2019 neočakáva, nakoľko nedôjde k uzatvoreniu žiadnej 
ďalšej zmluvy o NFP, 

- zmeny účelu použitia rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 96 848,00 eur, z toho:  
 

pre oddiel Doprava v objeme 3 815,00 eur 
Rekonštrukcia mosta 1799-004 (ev. č. 51824-004) Poruba bola z dôvodu výstavby kanalizácie 

v obci Poruba začatá v roku 2019. V priebehu realizácie prác na základe skutočných podmienok došlo 
k zmenám a doplneniam voči projektovej dokumentácii. Projektová dokumentácia s  dopracovaním pre 
realizáciu stavby zabezpečila riešenie pôvodného tvaru základových konštrukcií mostného objektu, 
geologické podmienky, nevhodnosť použitia kameňa pôvodného oporného múru na spevnenie koryta 
potoka, zásah realizácie kanalizácie do územia dotknutého rekonštrukciou mosta, nutnosť zabezpečiť 
stabilitu jestvujúceho vodovodného potrubia, ktoré sa nachádza v bezprostrednej blízkosti mostného 
objektu. Chýbajúce rozpočtové na investičnú akciu „Rekonštrukcia mosta 1799-004 (ev. č. 51824-004) 
Poruba“, vyplývajúce zo zmien a doplnení v spracovanej projektovej dokumentácii bude pre SC TSK 
zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 3 815,00 eur, a to vo 
vzťahu k investičnej akcii „Rekonštrukcia mosta 1765-002 (ev.č. 5791-002) Skačany“, kde došlo v rámci 
procesu verejného obstarávania k šetreniu verejných prostriedkov.  
 

pre oddiel Sociálne zabezpečenie v objeme 3 321,00 eur 
Sociálnemu zariadeniu CSS – Nová Bošáca bol v rámci Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2019-2021 

schválený okrem iného objem finančných prostriedkov 500,00 eur na realizáciu investičnej akcie „PD – 
Vybudovanie okna v izbe klienta“. Zaradenie tejto investície do plánu nadväzovalo na kontrolu 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorou bolo sociálnemu zariadeniu CSS - Nová Bošáca 
vytknuté, že v izbe klientov nie je žiadne priame osvetlenie miestnosti. Izba nemá zabezpečený prístup 
priameho slnečného svetla. Nemožnosť vetrania miestnosti spôsobuje zavlhnutie, čo má za následok 
tvorbu plesní. Na vytvorenie okna v izbe klientov je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu, ktorej 
súčasťou je aj statické riešenie daných priestorov. Po obhliadke statika a po vykonaní sond bolo zistené, že 



rozsah statických projekčných prác bude vyšší ako sa pôvodne predpokladalo. Dôvodom je podchytávanie 
jestvujúcej stropnej konštrukcie objektu vzhľadom na nutnosť osadenia dlhého úzkeho okna čo najvyššie 
pod stropom z dôvodu blízkosti susedného rodinného domu a záhrady, a to vo väzbe na uspokojenie 
požiadavky účastníka stavebného konania. Z uvedeného dôvodu je potrebné navýšiť pôvodne schválený 
objem kapitálových výdavkov na danú investičnú akciu. Chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov na 
investičnú akciu „PD – Vybudovanie okna v izbe klienta“, ktoré sa odhaduje na 460,00 eur, bude 
zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov, z toho v objeme 375,00 eur vo vzťahu 
k investičnej akcii “Stropné zdvíhacie zariadenie, a v objeme 85,00 eur vo vzťahu k investičnej akcii 
„Veľkokapacitná práčka“. V oboch prípadoch bolo v rámci procesu verejného obstarávania docielené 
šetrenie verejných prostriedkov.  

V rámci Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na rok 2019 – 2021 (1.zmena) bol sociálnemu zariadeniu 
HUMANITY – CSP schválený objem prostriedkov na realizáciu investičnej akcie „Inžiniersko geologický 
prieskum“ v celkovom objeme 22 686,00 eur, ako reakcia na vznik zmien v podloží, v dôsledku čoho sa 
budova sociálneho zariadenia ocitla v havarijnom stave. Inžiniersko geologický prieskum má pomôcť 
odhaliť príčiny vznikajúcich prasklín v múroch budovy, ktoré ohrozujú jej statiku. Počas výkonu realizácie 
prác sa zistilo, že je nevyhnutné  z dôvodu navrhnutia optimálneho riešenia odvodnenia svahu urobiť ešte 
naviac dva vrty a laboratórne skúšky z týchto vrtov. Bez týchto dvoch vrtov nie je možné zabezpečiť 
odvodenie svahu tak, aby nedochádzalo k sadaniu objektu HUMANITY – CSP. Nakoľko centrum sociálnej 
pomoci je povinné starať sa o udržiavanie technického stavu budovy a predchádzať škodám na majetku, 
predložilo požiadavku na zvýšenie pôvodne rozpočtovaného objemu kapitálových výdavkov na tento účel, 
a to o 2 861,00 eur. Časť prostriedkov 236,00 eur bude zabezpečená zmenou účelu použitia rozpočtových 
prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Zakúpenie elektrickej - statickej pece (trojrúra)“, ktorú sa 
sociálnemu zariadeniu HUMANITY – CSP podarilo obstarať za nižšiu cenu, a zvyšná časť 2 625,00 eur 
bude zabezpečená presunom rozpočtových prostriedkov z CSS – Chmelinec, konkrétne z investičnej akcie 
„Práčka“, kde došlo rovnako k šetreniu verejných prostriedkov. 
 

pre oddiel Zdravotníctvo v objeme 89 712,00 eur 
V  Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach vyvstala naliehavá potreba obstarania 

ultrasonografického prístroja pre RDG oddelenie. Doteraz používaný ultrasonografický prístroj, ktorý bol 
v prevádzke 12 rokov je pokazený, po dobe životnosti. Na základe vyjadrenia servisného technika by 
generálna oprava bola nerentabilná a taktiež nie je možné garantovať dostupnosť náhradných dielov, 
nakoľko je už viac ako 10 rokov ukončená výroba daného typu USG prístroja. Ultrasonografický prístroj 
(ďalej len „USG“ prístroj) patrí medzi základné diagnostické prístroje a USG vyšetrenia sú nevyhnutné pri 
stanovení diagnózy pacienta. USG vyšetrenie je základnou diagnostickou metódou aj v rámci neodkladnej 
zdravotnej starostlivosti. Vzhľadom na tieto skutočnosti je nutné zakúpenie nového USG prístroja. 
Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Ultrasonograficky 
prístroj pre RDG“ v odhadovanom objeme 89 712,00 eur bude zabezpečené zmenou účelu použitia 
rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii schválenej pre Nemocnicu s poliklinikou Prievidza 
so sídlom v Bojniciach pod názvom „Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS – prvotné vybavenie“. 
Priestor pre zmenu účelu umožňuje skutočnosť, že daná zákazka bola v rámci procesu verejného 
obstarávania vysúťažená za nižšiu sumu, ako sa pôvodne predpokladalo.  
 

c/ a napokon sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje na základe požiadavky Odboru školstva 
a kultúry aj presun časti bežných výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku 
Kultúrnych služieb pre potreby financovania originálnych kompetencií na úseku Vzdelávania, konkrétne za 
účelom financovania obnovy ochranného náteru plechovej strechy vrátane klampiarskych konštrukcií 
hlavnej budovy a telocvične Obchodnej akadémie Prievidza. Na odstránenie starého náteru, zhotovenie 
základného epoxido-polyuretánového náteru a vrchného epoxido-polyuretánového náteru sa na základe 
prieskumu trhu vyčleňuje rozpočtové krytie v celkovom objeme 71 889,00 eur.   
 
 

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.65/2019 
               Žiadosť o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.64/2019 
               


