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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 213/TSK/213/2015 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.260/2015 do Rozpočtu TSK na roky 
2015 – 2017 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 212/2014 zo dňa 24.11.2014, pričom zostáva 
objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.  
 
 
Rozpočet výdavkov  s p o l u                                                                                                            0,00 Eur 
 
 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                    -4 920,00 Eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                     4 920,00 Eur 
 
 

Zmena rozpočtu bežných výdavkov realizovaná na základe Žiadosti o presun rozpočtových 
prostriedkov č. 260/2015 predloženej Odborom investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky z 
nasledovného dôvodu: v rámci Rozpočtu TSK na roky 2015-2017 bol okrem iného na ekonomickej 
podpoložke 637 005 Špeciálne služby schválený objem prostriedkov 28 000 Eur na financovanie diaľkovej 
správy kotolní. Pri realizácií verejnej súťaže na predmet zákazky Diaľková správa kotolní pre vykurovaciu 
sezónu 10/2015 až 4/2016 prostredníctvom elektronickej aukcie sa neprihlásil žiadny uchádzač, a tak bolo 
verejné obstarávanie zrušené, čím došlo k šetreniu verejných prostriedkov. Uvedená skutočnosť viedla k 
potrebe zaškolenia obsluhy na výmenníkové stanice a vykurovacie zariadenia na 32 organizáciách v 
zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktoré boli doteraz diaľkovo riadené externou firmou, a to v zmysle 
Vyhlášky SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa 
ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia  a zákona 
č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na 
základe vykonaného prieskumu trhu bola stanovená čiastka na zabezpečenie služby "Zaškolenie obsluhy 
výmenníkových staníc a vykurovacích systémov" v objeme  4 920,00 Eur, ktorá bude rozpočtovo 
zabezpečená presunom finančných prostriedkov pôvodne určených v rozpočte na diaľkovú správu externou 
firmou. 

 
  

Zmena bude vykonaná v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.16/2014 zo dňa 31.3.2014, ktorým 
bolo 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.260/2015. 


