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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 20/TSK/2019 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.65b/2019 a Žiadosti o zmenu účelu 
použitia rozpočtových prostriedkov č.65c/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                                                                                               - 107 774,00 eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                 107 774,00 eur 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                     - 1 126 298,00 eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                       1 126 298,00 eur 
 
 

Rozpočtovým opatrením č. 20/TSK/2019 sa zabezpečuje: 
 

1. zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 107 774,00 eur, z toho: 
 

a/ na základe požiadavky Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný 
program (ďalej SO/IROP) zmena v rámci rozpočtu bežných výdavkov schválených na jeho činnosť, a to 
v podobe presunu rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 3 000,00 eur  z ekonomickej podpoložky 
633 002 Materiál – výpočtová technika na ekonomickú podpoložku 633 006 Materiál - všeobecný materiál. 
V druhej polovici rozpočtového roka 2019 sa ukázal pôvodne rozpočtovaný objem finančných prostriedkov 
na obstaranie všeobecného materiálu (napr. kancelársky materiál, tonery a pod.) ako nepostačujúci, čo 
súviselo hlavne s nákupom ďalšej tlačiarne, a následne na to s obstaraním potrebného množstva tonerov 
do novej tlačiarne. Zvýšenie rozpočtového krytia bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 633 006 
Materiál – všeobecný  materiál  sa realizuje  hlavne  z  dôvodu  potreby obstarania kancelárskeho materiálu  
pre nasledujúce obdobie, 

b/ na základe požiadavky Útvaru hlavného kontrolóra sa realizuje zvýšenie rozpočtu bežných 
výdavkov schválených pre rok 2019 v rámci podprogramu 001 03 Kontrola. Konkrétne ide o zvýšenie 
rozpočtového krytia bežných výdavkov na ekonomickej podpoložke 634 002 Dopravné – servis, údržba, 
opravy a výdavky s tým spojené v celkovom objeme o 1 500,00 eur. Dôvodom je často poruchové služobné 
vozidlo Škoda Octavia TN 356 BC, pridelené na Útvar hlavného kontrolóra. Pri opotrebovanom motorovom 
vozidle s počtom najazdených kilometrov 248 tis. a s vekom 18 rokov je ťažké odhadnúť a plánovať 
výdavky spojené s opravami, servisom a údržbou. Objem prostriedkov plánovaný pôvodne na tento účel 
pre rok 2019 predstavoval výšku 1 350,00 eur, čo sa v priebehu roka ukázalo ako nepostačujúce. Priestor 
na presun bežných výdavkov vytvára rovnaká ekonomická podpoložka 634 002 Dopravné – servis, údržba, 
opravy a výdavky s tým spojené, avšak rozpočtovaná v rámci podprogramu 003 05 Autodoprava, 

c/ ďalej sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje na základe požiadavky Odboru investícií, 
životného prostredia a vnútornej prevádzky presun bežných výdavkov v objeme 1 500,00 eur 
z ekonomickej podpoložky 633 006 Materiál – všeobecný materiál na ekonomickú podpoložku 633 036 
Materiál – reprezentačné. Dôvodom je správne zatriedenie budúcich výdavkov v zmysle platného 
metodického usmernenia k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie. Zmena rozpočtu bežných 
výdavkov spočíva v prerozdelení pôvodne schváleného objemu prostriedkov na ekonomickej podpoložke 
633 006 Materiál – všeobecný materiál, určeného okrem iného aj na nákup kvetín. Vyčleňuje sa z neho 
objem finančných prostriedkov určený na nákup kvetinových darov odovzdávaných pri rôznych 
spoločenských a kultúrnych podujatiach, ktoré je potrebné triediť na ekonomickej podpoložke 633 016 
Materiál – reprezentačné, 

d/ napokon sa na základe žiadosti Odboru školstva a kultúry realizuje zmena rozpočtu bežných 
výdavkov v celkovom objeme 101 774,00 eur, z toho: 

 



- presun bežných výdavkov medzi jednotlivými ekonomickými podpoložkami v celkovom objeme 
1 155,00 eur, a to v rámci objemu prostriedkov plánovaných odborom pre účely organizovania 
alebo účasti na rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach ako sú odmeňovanie 
pedagógov, či výročia škôl, 
633 006 všeobecný materiál                                                                                        -155,00 eur 
637 001 školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia                            -500,00 eur 
637 004 všeobecné služby                                                                                           -500,00 eur 
633 016 reprezentačné                                                                                                 155,00 eur 
637 036 reprezentačné výdavky                                                                                1 000,00 eur 
 

- presun bežných výdavkov schválených v rámci Úradu TSK na ekonomickej podpoložke 
637 005 Špeciálne služby v celkovom objeme 300 000,00 eur za účelom predfinancovania a 
spolufinancovania projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti 
TSK na úseku Vzdelávania v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, pritom 
samotný presun finančných prostriedkov sa realizuje v objeme 20 000,00 eur pre Strednú 
priemyselnú školu Myjava na zabezpečenie realizácie projektu „Znovu spolu“, financovanie 
ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č. 256/2019 zo dňa 25.3.2019, 
 

- ďalej zmena rozpočtu bežných výdavkov schválených na zabezpečenie miestnej štátnej správy 
v regionálnom školstve, a to v celkovom objeme 2 457,00 eur v nadväznosti na štvrťročné 
rozúčtovanie bežných výdavkov súvisiacich s výkonom školského úradu TSK v súlade so 
Smernicou č.1/2014, ktorá určuje náklady a výdavky na úhradu nákladov spojených so 
zabezpečením preneseného výkonu štátnej správy súvisiacich s výkonom školského úradu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

 

- zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 78 162,00 eur z dôvodu aktualizovania 
počtu ubytovaných žiakov k 15.9.2019 v školských internátoch a počtu poslucháčov 
v Jazykovej škole Trenčín, ako aj z dôvodu pokrytia zvýšenej potreby finančných prostriedkov 
poskytovaných zariadeniam školského stravovania na základe počtu vydaných hlavných 
a doplnkových jedál do konca rozpočtového roka 2019 v súlade s Článkom 4 odsekom 2 VZN 
TSK č. 8/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní 
základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby 
alebo fyzickej osoby v znení VZN TSK č. 10/2018. 

 
2. zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 1 126 298,00 eur, z toho: 

 
a/ na základe požiadavky Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky zmena 

rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 1 124 581,00 eur, z toho: 
 
aa/ v objeme 994 197,00 eur ako zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov, realizovaná 

 

- v rámci oddielu Zdravotníctvo pre NsP Považská Bystrica v celkovom objeme 950 000,00 eur, 
kde dôvodom sú nasledovné skutočnosti: 
 

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica pripravuje v spolupráci s projekčnou kanceláriou 
projektovú dokumentáciu na vybudovanie nového moderného diagnostického centra, ktorého súčasťou 
budú aj priestory CT pracoviska. Realizácia tejto investičnej akcie by mala prebiehať  v rokoch 2020 – 
2021. NsP Považská Bystrica v súčasnom období neprevádzkuje žiadne CT pracovisko. Zriadenie CT 
pracoviska je potrebné z dôvodu zabezpečenia neodkladných diagnostických vyšetrení – poskytovania 
kvalitnej  zdravotnej starostlivosti a zvýšenia komfortu pri vyšetrení  pacientov. Predbežný súhlas 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne na rozšírenie zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s NsP 
Považská Bystrica o CT pracovisko s miestom výkonu činnosti Považská Bystrica bol udelený na základe 
rozhodnutia Predstavenstva VšZP listom č. Z29486/2019 zo dňa 5. 8. 2019. Obstaranie CT prístroja 3. 
kategórie so zárukou 5 rokov realizuje Ministerstvo zdravotníctva SR ako centrálny verejný obstarávateľ 
v rámci centrálnej nadlimitnej súťaže pre CT prístroje. Chýbajúce rozpočtové krytie na nákup CT prístroja 
pre NsP Považská Bystrica v požadovanom objeme 950 000,00 eur bude zabezpečené zmenou účelu 
finančných prostriedkov v objeme 83 905,00 eur vo vzťahu k investičnej akcii „Rekonštrukcia pôrodnej sály 
- prvotné vybavenie“,  v objeme 832 312,00 eur vo vzťahu k investičnej akcii „Rekonštrukcia pôrodnej sály 
(stavebné práce)“ a v objeme 33 783,00 eur vo vzťahu k investičnej akcii „Rekonštrukcia internej JIS“. 
Obstaranie uvedených investičných akcií bude možné vykonať až po uskutočnení plánovanej rekonštrukcie 
elektroinštalácie v areáli NsP Považská Bystrica. Ich obstaranie a realizácie tak neprebehne v rozpočtovom 
roku 2019. 
 

- v rámci oddielu Sociálneho zabezpečenia pre CSS LIPOVEC Horné Srnie v celkovom objeme 
5 895,00 eur a pre CSS – Nádej Dolný Lieskov v celkovom objeme 2 305,00 eur, kde dôvodom 
sú nasledovné skutočnosti: 
 

Na CSS - LIPOVEC Horné Srnie v súčasnosti prebieha realizácia zákazky „Rekonštrukcia 
vnútorného rozvodu vody“. Práce v zariadení prebiehajú počas plnej prevádzky, čo si vyžaduje 
dodržiavanie zvýšených bezpečnostných opatrení. V priebehu realizácie diela sa zistilo, že neexistujú 



projekty resp. fotodokumentácia súčasných ani minulých rozvodov. Postup búracích a vŕtacích prác je aj 
preto výrazne náročnejší. Pôvodný projekt rozvodov vody uvažoval s tým, že prívody vody a príslušné 
armatúry k zásobovaným odberným miestam v rámci trasy sú riešené v navrhovaných rekonštrukciách 
kúpeľní a toaliet pre nové dispozície. Vzhľadom k tomu, že tieto práce nie sú predmetom realizovanej etapy 
(predovšetkým kúpeľňa č. 2 a č. 3), bolo potrebné uvažovať s novými prepojeniami jestvujúcich 
zariaďovacích predmetov na nové hlavné rozvody vody (studená aj teplá voda), v dôsledku čoho vzniklo 
oproti pôvodnému iné odlišné technické riešenie. Uvedené odlišné technické riešenie sa ukázalo ako jediné 
možné riešenie napojenia rozvodov vody za plnej prevádzky bez odstávky vody v zariadení. Z uvedených 
dôvodov bolo potrebné  zosúladenie reálneho stavu v zariadení s predmetom riešeným v projektovej 
dokumentácii napr. pri dĺžke osadených armatúr, použitých spojovacích dielov tesnení, ako aj počte 
zariaďovacích predmetov atď., čo priamo úmerne viedlo aj k potrebe navýšenia zdrojov rozpočtového krytia 
na danú investičnú akciu. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v odhadovanom objeme 
5 895,00 eur na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia vnútorného rozvodu vody“ bude zabezpečené 
zmenou účelu použitia  rozpočtových  prostriedkov schválených pre CSS – LIPOVEC, a to v objeme 
4 500,00 eur vo vzťahu k investičnej akcii „Konvektomat“ a v objeme 500,00 eur vo vzťahu k investičnej 
akcii „Kombinovaný sporák s rúrou“, a napokon v objeme 895,00 eur vo vzťahu k investičnej akcii „Trojpec“, 
schválenej pre CSS – LIPA. Všetky investičné akcie boli obstarané v rámci verejnej súťaže za nižšie sumy, 
ako sa pôvodne predpokladalo, a tak došlo k šetreniu verejných prostriedkov.  

Rovnako v sociálnom zariadení CSS - Nádej Dolný Lieskov prebieha v súčasnosti realizácia 
investičnej akcie „Prístavba výťahu a spojovacej chodby“. Počas realizácie búracích prác a po vykonaní 
niekoľkých sond v suteréne objektu do podlahy,  skonštatoval stavebný dozor na základe skutkového 
stavu, že je nevyhnutné prizvať statika, aby posúdil a navrhol riešenie zakladania pod výťahovou šachtou, a 
rovnako aby odporučil, ako staticky stabilizovať nevyhovujúci strop nad 1.PP a 1.NP. Na základe ďalšej 
obhliadky vykonaných búracích prác a sond, ktorej sa zúčastnili stavebný dozor, projektanti stavebnej časti 
a statiky a stavbyvedúci, bolo dohodnuté, že predmetné stavebné konštrukcie je potrebné vyriešiť 
projektantmi v čo najbližšom možnom termíne. Nové dodané výkresy statiky k vyššie uvedeným stavebným 
konštrukciám, ktoré je nutné uplatňovať pri realizácii stavby, zahŕňajú oproti pôvodnému rozpočtu práce 
naviac. V pôvodnej projektovej dokumentácii sa pri zakladaní uvažovalo so základovými pásmi, v novom 
návrhu je to základová doska. Staticky sa vyriešilo trvalé podopretie stropov nad 1.PP a 1.NP, a to 
pomocou vodorovných a zvislých oceľových konštrukcií. Samozrejme takého nové riešenie postupu 
vykonaných prác si vyžaduje navýšenie rozpočtového krytia pôvodne plánovaného objemu kapitálových 
výdavkov, a to o sumu 2 305,00 eur. Chýbajúce rozpočtové krytie na investičnú akciu „Prístavba výťahu 
a spojovacej  chodby“  bude aj v  tomto prípade   zabezpečené   zmenou  účelu  rozpočtových  prostriedkov  
vo vzťahu k investičnej akcii „Kombinovaný sporák s elektrickou rúrou - 2 ks“, ktorý sa sociálnemu 
zariadeniu CSS – Nádej podarilo obstarať v rámci verejnej súťaže za nižšiu sumu.   
 

- v rámci oddielu Doprava pre SC TSK v celkovom objeme 35 997,00 eur, kde dôvodom sú 
nasledovné skutočnosti: 
 

Z dôvodu havarijného stavu mosta ponad vodný tok Marikovka v obci Horná Mariková je nutné 
pristúpiť čo najskôr k jeho rekonštrukcii. Most je postavený z betónových mostných prefabrikátov MJ-69 
dĺžky 6m uložených nasucho na krajných oporách. Krajné opory sú betónové s kamenným balvanmi. 
Priľahlé krídla sú kamenné. Vozovka na moste je asfaltová o hrúbke cca 250 mm, až po hornú úroveň 
existujúcich ríms. Pod ňou je spriahajúca doska a následne 6 ks prefabrikátov. Rozpadnuté a popraskané 
krajné opory spôsobili čiastočné zrútenie jedného mostného nosníka a úplné zrútenie rímsy so zvodidlom. 
Pred realizáciou prác bude potrebné urobiť búracie práce, odstrániť poškodenú mostovku a pôvodné opory. 
Na základe obhliadky stavby je potrebné pristúpiť k nahradeniu existujúcej konštrukcie za novú. Vzhľadom 
na lokalitu a umiestnenie mosta je potrebné zabezpečiť trvalú prejazdnosť na moste. Z tohto dôvodu je 
navrhnutá dočasná obchádzka mosta a dočasné zatrubnenie potoka. Investičná akcia „Rekonštrukcia 
mosta ponad vodný tok Marikovka v obci Horná Mariková“ bola pôvodne plánovaná na dve etapy. Prvotne 
sa uvažovalo s uzatvorením jedného jazdného pruhu, vzhľadom na súčasný technický stav mosta a  
nedostatočnú šírku jazdných pruhov nebolo možné takéto navrhnuté technické riešenie zrealizovať. 
Z uvedeného dôvoduje nutné vybudovať dočasnú cestu s použitím rúr, násypu telesa a panelov. Na 
základe vykonaného prieskumu trhu sa predpokladaná hodnota zákazky na realizáciu diela odhaduje 
celkom na 35 997,00 eur. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej 
akcie „Rekonštrukcia mosta ponad vodný tok Marikovka v obci Horná Mariková“ bude zabezpečené 
zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Rekonštrukcia mosta 1765-
002 (ev. č. 5791-002) Skačany“, nakoľko pri realizácii uvedenej zákazky došlo k šetreniu verejných 
prostriedkov. 
 

ab/ v objeme 130 384,00 eur ako presun rozpočtových prostriedkov, realizovaný: 
 

- pre oddiel  Zdravotníctvo  –  časť Financované TSK v objeme 127 684,00 eur z dôvodu potreby  
navýšenia rozpočtového krytia investičnej akcie Nemocničný informačný systém pri všetkých troch 
nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 2017/0810 na 
dodanie nemocničného informačného systému do všetkých troch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti 
TSK bola uzatvorená v septembri 2017. Dodávateľ v priebehu rokov 2017, 2018 a 2019  implementoval 
systémy a súčasti diela podľa špecifikácie predmetu zákazky. V zmluve o dielo bol uvedený rozsah 
podpory nábehu prevádzky v človekodňoch (ďalej ČD), z toho pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 60 
ČD, pre NsP Považská Bystrica 40 ČD a pre NsP Myjava 30 ČD. Uvedený počet sa v praxi ukázal ako 



nedostatočný a pri podpore prevádzky v prvých týždňoch rozbehu systému v jednotlivých nemocniciach bol 
vysoko prekročený. Pre zabezpečenie neprerušenej činnosti a spolupráce všetkých nemocničných 
oddelení, ambulancií, jednotlivých SVLZ a ďalších spolupracujúcich prevádzok bolo nevyhnutné poskytovať 
ďalšie nadpráce objednávateľovi v potrebnom a požadovanom rozsahu. Nadpráce predstavovali zvýšenú 
prítomnosť pracovníkov zhotoviteľa v priestoroch nemocnice a opakované preškoľovania a zacvičovanie 
pracovníkov v nemocniciach priamo pri prevádzke systému, spolu pre vyše 2000 používateľov NIS 
(lekárov, sestier a ďalších pracovníkov z troch NsP). Zavádzaný systém obsahuje širokú paletu prvkov, 
funkcií a možností, ktorých bezproblémové zvládnutie používateľmi je podmienené praktickými 
skúsenosťami s ich využívaním. V priebehu implementácie diela a po uvedení súčastí diela do rutinnej 
prevádzky, museli byť zo strany dodávateľa vykonané aj práce mimo zmluvného vzťahu, nakoľko niektoré 
prvky a súčasti systému, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou korektného fungovania systému, neboli súčasťou 
zmluvy o dielo. Chýbajúce rozpočtové krytie finančných prostriedkov v spomínanom objeme 127 684,00 
eur pre všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, z toho pre NsP Prievidza so sídlom 
v Bojniciach v objeme 46 089,00 eur, pre NsP Považská Bystrica v objeme 52 369,00 eur a pre NsP 
Myjava v objeme 29 226,00 eur bude zabezpečené presun rozpočtových prostriedkov z investičnej akcie 
"Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami", rozpočtovanej na Úrade 
TSK, kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov ku koncu rozpočtového obdobia v takej výške, ako sa 
pôvodne plánovalo, 

 

-  pre potreby Úradu TSK v objeme 2 700,00 eur, kde dôvodom je potreba navýšenia 
rozpočtového krytia kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie pod názvom „Nákup automobilu“, 
plánovanej v pôvodnom objeme 60 000,00 eur, a to za účelom úhrady správneho poplatku za prihlásenie 
nového služobného vozidla do evidencie v zmysle § 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom 
znení. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v požadovanom objeme 2 700,00 eur bude 
zabezpečené presunom finančných prostriedkov z investičnej akcie realizovanej na Úrade TSK pod 
názvom „Klientské centrum“, ktorú sa v rámci verejnej súťaže podarilo obstarať za nižšiu sumu ako sa 
pôvodne plánovalo. 
 

b/ na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zmena rozpočtu kapitálových výdavkov 
v celkovom objeme 1 717,00 eur, z toho: 

- v objeme 1 000,00 eur pre oddiel Doprava – časť Financované TSK, konkrétne pre potreby 
realizácie projektu pod názvom „Podpora elektromobility v Trenčianskom samosprávnom kraji 2“. V rámci 
projektu „Podpora elektromobility v Trenčianskom samosprávnom kraji 2“, schváleného na základe žiadosti 
o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu bol zakúpený nový elektromobil. Nakoľko 
nové vozidlá sa štandardne dodávajú z výroby s letnými pneumatikami, je nevyhnutné rámci prípravy 
vozidla na zimnú prevádzku zabezpečiť obstaranie zimných pneumatík vrátane diskov so snímačmi tlaku 
v pneumatikách, aby bolo možné jeho využívanie v maximálnej miere, čím budú naplnené ciele projektu. 
Nakoľko prvé zimné pneumatiky vstupujú do obstarávacej ceny vozidla, je potrebné vykonať presun 
rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov, a to v spomínanom objeme 1 000,00 
eur. Priestor na presun prostriedkov vytvára ekonomická podpoložka 713 004 Nákup prevádzkových 
strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, rozpočtovaná na Úrade TSK okrem iného aj za účelom 
spolufinancovania projektov zo štátneho rozpočtu, t.j. projektov predložených v rámci výziev na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z Ministerstva kultúry SR, Ministerstva vedy, výskumu a športu 
SR a Environmentálneho fondu. Nakoľko v rozpočtovom roku 2019 sa už neočakáva realizácia ďalšieho 
nového projektu financovaného s podporou dotácie zo štátneho rozpočtu, je možné využiť tieto finančné 
prostriedky na nákup zimných pneumatík a diskov pre nový elektromobil, 

- v objeme 717,00 eur pre oddiel Vzdelávanie – časť Financované TSK, konkrétne pre 
potreby realizácie projektu pod názvom „Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax“. 
V rámci projektu „Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax“ bolo vykonané verejné 
obstarávanie prostredníctvom elektronického kontraktačného systému na kombinovaný stroj, ktorý je 
súčasťou hlavnej aktivity modernizácie odborného vzdelávania  Strednej priemyselnej školy stavebnej 
Emila Belluša Trenčín. Dokumentácia z procesu verejného obstarávania vrátane kúpnej zmluvy bola 
odoslaná na kontrolu na Riadiaci orgán pre IROP. V zmysle správy z kontroly verejného obstarávania boli 
stanovené neoprávnené výdavky v sume 716,57 eur, nakoľko výsledná cena víťazného uchádzača bola 
vyššia, ako cena predmetného stroja pri predkladaní žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku. Z dôvodu dlhého časového obdobia medzi predkladaním žiadostí o NFP a samotnou realizáciou 
projektu došlo k nárastu cien, čím vznikajú neoprávnené výdavky. Tieto aktivity je však nevyhnutné 
zrealizovať, aby bolo možné naplniť ciele a merateľné ukazovatele projektu. Priestor na presun 
rozpočtových prostriedkov v požadovanom objeme 717,00 eur vytvára investičný projekt „Rekonštrukcia 
cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 1“, kde bolo ukončené verejné 
obstarávanie s predloženou nižšou ponukou od víťazného uchádzača, čím došlo k šetreniu verejných 
prostriedkov. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Zároveň uvádzame, že Rozpočtovým opatrením č. 20/TSK/2019 sa na základe žiadosti Odboru 
školstva a kultúry realizuje zároveň: 

„Rozviazanie rozpočtovaných bežných výdavkov určených na úhradu nákladov preneseného výkonu 
štátnej správy na úseku Vzdelávania v úhrnom objeme 2 121 819,00 eur, pôvodne viazaných dňa 
28.2.2019 Rozpočtovým opatrením č.5/TSK/2019 v objeme 5% z normatívneho príspevku na osobné 
náklady a 10% z normatívneho príspevku na prevádzkové náklady na obdobie od 1.3.2019 do 31.12.2019,  
a to v zmysle § 14, ods. 2 písmeno c) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“  
 

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


