
 

      T R E N Č I A N S K Y    S A M O S P R Á V N Y    K R A J 
 

   K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

   IČO: 36126624   DIČ: 2021613275 

          
 

Vybavuje: Ing. Iveta Sokolíková                                                                                        Trenčín, 19.11.2019 
Telefónne číslo: 032-6555621 

 
 

ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 23/TSK/2019 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.84/2019 a Žiadosti o zmenu účelu 
použitia rozpočtových prostriedkov č.85/2019 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                                                                                               - 132 753,00 eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                  132 753,00 eur 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                        - 788 663,00 eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                          788 663,00 eur 
 
 

Rozpočtovým opatrením č. 23/TSK/2019 sa zabezpečuje: 
 

1. zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom objeme 132 753,00 eur, z toho: 
 

a/ na základe požiadavky Oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov zmena rozpočtu 
bežných výdavkov v objeme 4 000,00 eur, a to vo väzbe na prijatú ponuku prezentovať Trenčiansky 
samosprávny kraj, jeho turistické lákadlá, miestnu kuchyňu a gastro špeciality počas slovenského 
predsedníctva v OBSE (Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe) vo Viedni dňa 28.11.2019. 
Konkrétne ide o presun rozpočtových prostriedkov schválených na ekonomickej podpoložke 637 003 
Propagácia, reklama, inzercia a programovom prvku 002 01 02 Propagácia kraja a reklama na podprogram 
001 02 Medzinárodné vzťahy a v rámci neho na jednotlivé ekonomické podpoložky zodpovedajúce 
charakteru budúcich bežných výdavkov: 

 637 002 Konkurzy a súťaže                                                                                             2 000,00 eur 
633 006 Všeobecný materiál                                                                                               500,00 eur 
634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov                                                     1 000,00 eur 
 637 003 Propagácia, reklama, inzercia                                                                               500,00 eur 
  
b/ na základe požiadavky Oddelenia personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia sa 

realizuje zmena rozpočtu bežných výdavkov určených na prevádzku Úradu TSK v objeme 1 500,00 eur, 
konkrétne presun rozpočtových prostriedkov z ekonomickej podpoložky 637 006 Náhrady, schválených 
pôvodne na úhradu výdavkov vo forme príspevku zamestnávateľa na rekreáciu zamestnancov Úradu TSK, 
a to  vo väzbe na § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 
Plánovaný objem prostriedkov na spomínaný účel nebude k termínu 31.12.2019 čerpaný v plnej výške, 
a tak vytvára priestor pre  presun rozpočtových prostriedkov na analyticky vedenú ekonomickú podpoložku 
637 003 Propagácia, reklama, inzercia a program 011 Administratíva, kde sú triedené bežné výdavky 
súvisiace s inzerciou, hlavne so zverejňovaním výberových konaní na voľné pracovné pozície na Úrade 
TSK a OvZP. Objem prostriedkov 4 000,00 eur schválený v rozpočte na tento účel sa ku koncu 
rozpočtového obdobia ukázal ako nepostačujúci, 

  
c/ zároveň sa rozpočtovým opatrením realizuje na základe žiadosti Odboru školstva a kultúry 

zmena bežných výdavkov v celkovom objeme 113 063,00 eur, z toho: 
- zmena v rámci rozpočtu bežných výdavkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2019-2021 

pre súkromné základné umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia, konkrétne 
zmena v rámci programového rozpočtu v celkovom objeme 1 192,00 eur realizovaná 
z nasledovného dôvodu: Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil v rozpočtovom roku 2019 
z dôvodu efektívnejšieho alokovania verejných financií k zmene spôsobu financovania 
školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie, a to podľa preukázaného počtu detí 
nad 15 rokov veku, ktorým bola poskytnutá služba v kalendárnom roku, v ktorom sa dotácia 



poskytuje. Podľa štatistických výkazov predložených zriaďovateľmi týchto školských zariadení 
za obdobie I.Q až III.Q 2019 vznikla z titulu vyššieho počtu detí oproti pôvodnému plánu 
adekvátna potreba zvýšenia rozpočtu v programovom prvku 007 05 05 Súkromné centrá 
špeciálno-pedagogického poradenstva a naopak v programovom prvku 007 05 04 Súkromné 
centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie bol evidovaný úbytok detí o viac 
ako 50%. Nakoľko sa do konca kalendárneho roka nepredpokladá využitie finančných 
prostriedkov rozpočtovaných pre programový prvok 007 05 04 v plnej výške, rozpočtovým 
opatrením sa realizujeme presun časti finančných prostriedkov v objeme 1 192,00 eur 
na programový prvok 007 05 05, 

- 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 10 959,00 eur pre Strednú 
odbornú školu Dubnica nad Váhom na zabezpečenie realizácie projektu „Zvýšení technické 
a odborné kvalifikace žáku v přihraniční oblasti Zlínskeho a Trenčianského kraje“, financovanie 
ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č. 388/2016 zo dňa 11.7.2016, 

- presun bežných výdavkov v celkovom objeme 29 023,00 eur pre novozriadenú Strednú 
zdravotnícku školu v Prievidzi, a to z dôvodu nevyhnutnej potreby jej materiálneho dovybavenia 
pre zabezpečenie plnohodnotného výchovno-vzdelávacieho procesu so zdravotníckym 
zameraním. Priestor na presun bežných výdavkov v požadovanom objeme vytvára ekonomická 
podpoložka 633 001 Interiérové vybavenie, plánovaná na Úrade TSK okrem iného aj pre 
potreby implementácie projektu „Hornonitrianske centrum vzdelávania“,  

- v mesiaci september 2019 bol v rámci Rozpočtového opatrenia č.19/TSK/2019 realizovaný na 
základe požiadavky Odboru školstva a kultúr 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 bolo 
na základe prieskumu trhu vyčlenené rozpočtové krytie v celkovom objeme 71 889,00 eur. 
K realizácii predmetnej zákazky však napokon nedošlo. Dodávateľ odmietol podpísanie zmluvy 
z dôvodu pre tento druh práce nepriaznivého jesenného počasia, kde hrozilo nedodržanie 
požadovaného termínu a zároveň vysoké riziko ublíženia na zdraví pri vykonávaní prác na 
šikmej streche školy. Na základe týchto skutočností sa rozpočtovým opatrením vracia resp. 
presúva objem bežných výdavkov 71 889,00 eur z oddielu Vzdelávanie, konkrétne 
z Obchodnej akadémia Prievidza do oddielu Kultúrne služby, 

 
d/ ďalej sa na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja  realizuje zmena rozpočtu bežných 

výdavkov, a to v celkovom objeme 12 490,00 eur. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti: v rámci projektu 
„Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Trenčín“ boli riadiacim orgánom okrem iného schválené aj 
oprávnené kapitálové výdavky na nákup špeciálnych meracích prístrojov. V súlade so schváleným 
projektom boli tieto výdavky následne zahrnuté do Rozpočtu TSK  na roky 2019-2021. V žiadosti 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku boli oprávnené výdavky na nákup špeciálnych meracích 
prístrojov stanovené na základe prieskumu trhu a rovnako bola určená aj predpokladaná hodnota zákazky 
pred vyhlásením verejného obstarávania. Samotné verejné obstarávanie bolo vykonané prostredníctvom 
elektronického  kontraktačného  systému, v ktorom jednotliví  uchádzači  znížili  jednotkovú  cenu  na sumu  
1 249,00 eur, čo je nižšia suma ako limit 1 700,00 eur stanovený pre zatriedenie výdavku medzi kapitálové 
výdavky. Pre potreby úspešnej implementácie projektu je z uvedeného dôvodu nevyhnutné vo výdavkovej 
časti bežného rozpočtu zabezpečiť na ekonomickej podpoložke 633 005 Špeciálne stroje, prístroje, 
zariadenia, technika a náradie rozpočtové krytie bežných výdavkov v celkovom objeme 12 490,00 eur, a to 
aj napriek tomu, že pôjde o výdavky neoprávnené, nakoľko Integrovaný regionálny operačný program 
nemá zahrnuté bežné výdavky medzi oprávnenými. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov 
v požadovanom objeme vytvára ekonomická podpoložka 637 004 Všeobecné služby, a v rámci nej 
rozpočtované okrem iného aj bežné výdavky na implementáciu projektu „Budovanie centra kultúrno-
kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu“. Dôvodom je skutočnosť, že u tohto projektu nebola predložená 
žiadosť o NFP. Zdĺhavý proces prípravy výzvy na predkladanie žiadostí o NFP zo strany Ministerstva 
kultúry SR ako Sprostredkovateľského orgánu pre IROP, prioritná os 3, zmena podmienok výzvy a 
podstatné skrátenie času na realizáciu projektu spôsobili, že pripravovaný projekt je pre Trenčiansky 
samosprávny kraj nerealizovateľným, 
 

e/ a napokon sa rozpočtovým opatrením na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia 
a vnútornej prevádzky zabezpečuje presun bežných výdavkov v objeme 1 700,00 eur, z toho v objeme 
1 500,00 eur na ekonomickú podpoložku 633 016 Reprezentačné z dôvodu zvýšeného dopytu na nákup 
kvetinových darov reprezentačného charakteru vo väzbe na väčší počet akcií zabezpečovaných Úradom 
TSK a 200,00 eur na ekonomickú podpoložku 633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, kde 
dôvodom je tá skutočnosť, že v priebehu roka 2019 boli prijatí do zamestnaneckého pomeru na Úrad TSK 
nový zamestanci, ktorí majú z titulu svojich pracovných povinností nárok na pridelenie osobných 



ochranných pracovných  prostriedkov. Tieto je potrebné zabezpečiť vo väzbe na splnenie podmienok 
zákona č. 124/2006. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a nariadení 
vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie 
osobných ochranných pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov. Priestor na presun bežných 
výdavkov vytvára ekonomická podpoložka 632 001 Energie rozpočtovaná pre rok 2019 vo vyššom objeme, 
ako je cena vysúťažena koncom roka 2018 pri verejnom obstarávaní na dodávku energie.  
 
2. zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 788 663,00 eur, realizovaná na základe 
požiadaviek  
 

a/ Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky v celkovom objeme 689 686,00 
eur, z toho:  

aa/ zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 7 560,00 eur realizovaná v podobe presunu 
rozpočtových prostriedkov v rámci oddielu Kultúrne služby, konkrétne pre Považskú knižnicu v Považskej 
Bystrici. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti: na objekte Považskej knižnice prebiehajú toho času 
intenzívne stavebné práce spojené so zfunkčnením podkrovných priestorov, ktoré doposiaľ neboli nijako 
využívané. Táto rekonštrukcia sa však iba v minimálnej miere dotýka pôvodných priestorov knižnice, a to 
vybudovaním nového vstupu do objektu a umiestnením klimatizačných jednotiek v miestnostiach. Aby 
vynaložené finančné prostriedky priniesli úžitok na niekoľko desaťročí bez ďalších väčších zásahov je 
potrebné zrekonštruovať aj vnútorné priestory na 1. PP, 1. a 2. NP (rekonštrukcia podláh, okien, obnova 
vnútorných ozdobných predmetov a ríms pod dohľadom KPÚ TN), ako aj  zrekonštruovať elektroinštaláciu 
na uvedených podlažiach a následne vykonať s tým súvisiace práce (vysprávky, omietky, maľby, nátery). 
K tomu je potrebé vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorá by vyriešila aj ochranu kondenzačných 
jednotiek umiestených na voľne prístupnom teréne, vedľa objektu knižnice. V prípade, že z vyjadrenia SSD, 
a.s. k navýšeniu príkonu ističa v Považskej knižnici vyplynie aj podmienka rekonštrukcie elektrickej 
prípojky, bude projektová dokumentácia riešiť ak túto požiadavku a všetko s tým súvisiace. Rozpočtové 
krytie na realizáciu investičnej akcie „PD - Rekonštrukcia  vnútorných priestorov a elektroinštalácie“  bude 
zabezpečené presunom finančných prostriedkov z investičnej akcie „Administratívna budova skleník - 
administratívna budova v areáli Trenčianskeho hradu“, schválenej pre Trenčianske múzeum v Trenčíne, 
kde boli stavebné práce už ukončené a v rámci realizácie neboli zrealizované práce v plnom rozsahu, čo 
bude mať za následok nižšie čerpanie kapitálových výdavkov ako sa pôvodne predpokladalo, 

ab/ zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 682 126,00 eur realizovaná v podobe zmeny 
účelu použitia rozpočtových prostriedkov, z toho:  

v rámci oddielu Zdravotníctvo, konkrétne v rámci schváleného objemu kapitálových výdavkov pre 
NsP Považská Bystrica v celkovom objeme 213 844,00 eur: 

-  NsP Považská Bystrica potrebuje urgentne zakúpiť Parný sterilizátor s objemom cca 450 l 
dvojdverový s vyvíjačom pary. V súčasnosti je v prevádzke iba jeden parný sterilizátor, ktorý nepostačuje 
pre potreby oddelení, ambulancií a operačných sál.  Najväčší problém vzniká pri náhlych výpadkoch 
sterilizátorov na operačných sálach a nárazových sterilizačných cykloch v určitých hodinách. Je 
komplikované zosúladiť sterilizáciu pre viacerých zákazníkov používaním  jedného sterilizátora. 
Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Parný sterilizátor s vyvíjačom pary 
– 1 ks“ v celkovom objeme 73 844,00 eur bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových 
prostriedkov vo vzťahu k investičným akciám „Automatický externý defibrilátor 10ks, vrátane náhradných 
elektród“ a „PD - Stavebné úpravy priestorov RTG pracoviska na urgentnom príjme (stavebná časť)“. 
Obidve zákazky boli obstarané s celkovou úsporou finančných prostriedkov 7 117,00 eur. Ďalej bude 
zmena účelu zabezpečená tiež vo vzťahu k investičným akciám „Digitálna telefónna ústredňa“, „Digitálny 
skiagrafický RTG prístroj pre centrálny a urgentný príjem“ a „PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP 
Považská Bystrica“, nakoľko aj tieto investičné akcie boli vysúťažené za nižšie sumy. Úspora finančných 
prostriedkov v tomto prípade predstavuje 57 710,00 eur. A napokon priestor na zmenu účelu použitia  
kapitálových výdavkov  vo zvyšnom objeme 9 017,00 eur poskytuje aj investičná akcia  „Rekonštrukcia 
internej JIS“. Obstaranie danej zákazky bude možné až po uskutočnení plánovanej rekonštrukcie 
elektroinštalácie v areáli NsP Považská Bystrica. Vzhľadom na dobu realizácie tejto zákazky nebude 
možné v tomto kalendárnom roku  investičnú akciu obstarať a zrealizovať, 

- v Zmene Rozpočtu TSK na rok 2019 – 2021 bolo pre Nemocnicu s poliklinikou Považská 
Bystrica schválené okrem iného aj financovanie investičnej akcie pod názvom „Sanitné vozidlo RLP“. NsP 
Považská Bystrica ako objednávateľ požadovala od dodávateľa v kúpnej zmluve dodanie predmetu 
zákazky, kde uviedla aj konkrétnu technickú a funkčnú špecifikáciu, rok prvého stupňa výroby vozidla 2019. 
Dodávateľ oznámil 15.11.2019 NsP Považská Bystrica, že nie je schopný dodržať lehotu plnenia v roku 
2019 z dôvodu posunu dodávky od výrobcu, ktorý je schopný sanitné vozidlo  dodať až  začiatkom  roka 
2020. Keďže nemocnica neodkladne potrebuje zabezpečiť prevádzkovanie ambulancie záchrannej 
zdravotnej služby typ RLP už dňom 9.12. 2019, pričom na zaistenie tejto služby musí mať plne vybavené 
a funkčné sanitné vozidlá (jedno prevádzkové a jedno záložné), je jediným možným riešením obstaranie 
sanitných vozidiel s rokom výroby 2017-2018. Pôvodne plánovaný objem prostriedkov 140 000,00 eur na 
nákup jedného sanitného vozidla s rokom výroby 2019 tak vystačí na obstaranie 2 ks sanitných vozidiel 
s rokom výroby 2017-2018. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje zmena názvu investičnej akcie na 
„Sanitné vozidlo RLP – 2ks“,  

 



v rámci oddielu Doprava, konkrétne v rámci schváleného objemu kapitálových výdavkov pre SC 
TSK v celkovom objeme 468 282,00 eur: 

- v Rozpočte TSK na roky 2019 – 2021 bol pre  Správu ciest Trenčianskeho samosprávneho 
kraja schválený okrem iného aj objem prostriedkov na financovanie investičných  akcií Rekonštrukcia 
mosta č. 1936-12 v osade Čertov, Rekonštrukcia mosta č. 1936-5 v obci Lazy pod Makytou, Rekonštrukcia 
mosta 507-092 – Podvažie, Rekonštrukcia mosta 1211-004 – Poriadie a Rekonštrukcia mosta 1211-010 - 
Stará Turá. Rozpočtové krytie na dané zákazky bolo plánované na základe predpokladanej hodnoty 
zákazky z cenového prieskumu trhu, ktorý bol spracovaný pred vyhlásením verejného obstarávania. Na 
základe vyhodnotenia cenových ponúk uchádzačov došlo k prekročeniu finančného limitu na krytie 
jednotlivých zákaziek, a to v celkovom objeme o 268 282,00 eur, konkrétne o 38 065,00 eur pri 
Rekonštrukcii mosta č. 1936-12 v osade Čertov, o 43 979,00 eur pri Rekonštrukcii mosta č. 1936-5 v obci 
Lazy pod Makytou, ďalej o 108 668,00 eur pri Rekonštrukcii mosta 507-092 – Podvažie, o 25 859,00 eur pri 
Rekonštrukcia mosta 1211-004 – Poriadie a napokon o 51 711,00 eur pri Rekonštrukcia mosta 1211-010 - 
Stará Turá, 

- z dôvodu dlhého procesu začatia verejného obstarávania, ktorý sa v závislosti od 
súťažných podmienok môže meniť a odhaduje sa, že môže trvať 4 až 5 mesiacov, Správa ciest 
Trenčianskeho samosprávneho kraja potrebuje nevyhnutne v roku 2019 zaradiť do rozpočtu investičné 
akcie „Odstránenie a výstavba mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574“ 
v celkovom objeme 100 000,00 eur a „Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku 
Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery – Brezany“ rovnako v objeme 100 000,00 eur,  

Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na zabezpečenie realizácie všetkých vyššie 
spomínaných investičných akcií, ktorý celkový objem sa odhaduje na 468 282,00 eur bude realizované 
zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov schválených pre SC TSK, a to vo vzťahu k investičnej 
akcii „Rekonštrukcia rímsy oporného múru a zábradlia pri ceste III/1978 v obci Jasenica“. V Rozpočte TSK 
na roky 2019-2021 boli pre tento investičný zámer schválené kapitálové výdavky v celkovom objeme 
982 231,00 eur, no už v priebehu verejnej súťaže bola predpokladaná hodnota zákazky upravená na nižšiu 
sumu. Ponuky uchádzačov sa vyhodnocovali na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality. Úspešným 
uchádzačom na dodanie stavebných prác sa stala spoločnosť EUROVIA-SK a.s. Košice, ktorá ponúkla 
cenu 326 400,00 eur. Táto skutočnosť dáva priestor na vykonanie potrebnej zmeny účelu, 
 

b/  a Odboru regionálneho rozvoja v celkovom objeme 98 977,00 eur, a to v rámci schváleného 
objemu kapitálových výdavkov určených na prípravu a  implementáciu projektov zo štátneho rozpočtu a 
štrukturálnych fondov EÚ. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti: 

- realizácia stavebných prác na budove Strednej športovej školy Trenčín v rámci 
implementácie projektu „Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus) 
Stredná športová škola Trenčín“ si vyžiadala práce naviac v celkovom objeme 22 313,93 eur, ktoré súvisia 
s novou hydroizoláciou obvodových stien suterénu. Odkopaním obvodových stien objektu bolo zistené 
poškodenie pôvodnej hydroizolačnej vrstvy obvodových stien suterénu, ktorá nebola zrealizovaná podľa 
pôvodnej projektovej dokumentácie a v súčasnej dobe neplní svoju funkciu. Je preto potrebné urobiť novú 
hydroizoláciu obvodových stien suterénu. Zároveň bola vykonaná obhliadka budovy Strednej športovej 
školy Trenčín zoologičkou Mgr. Soňou Štefanikovou, PhD. zo Správy CHKO Biele Karpaty. V zmysle jej 
stanoviska je potrebné na budovu školy nainštalovať náhradné búdky pre chránené vtáky a netopiere. 
Požiadavka na zvýšenie rozpočtového krytia kapitálových výdavkov pre projekt „Komplexné riešenie 
školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus) Stredná športová škola Trenčín“ predstavuje 
objem 22 314,00 eur, 

- v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti školy SOŠ Handlová“, ktorý realizuje 
Stredná odborná škola Handlová s podporou Environmentálneho fondu bola plánovaná realizácia 
stavebných prác v dvoch etapách nadväzujúcich hneď po sebe, na základe čoho boli do rozpočtu na rok 
2019 a rovnako do návrhu rozpočtu na rok 2020 zapracované príslušné objemy finančných prostriedkov. 
Nakoľko stavebná spoločnosť, ktorá realizuje práce, ukončila I. etapu projektu zameranú na výmenu okien 
v dostatočnom predstihu, začala následne realizáciu II. etapy – zateplenie obvodového plášťa budovy 
školy. V súlade s urýchlením postupu prác predložil zhotoviteľ faktúru za zrealizované stavebné práce so 
splatnosťou v mesiaci decembri 2019. Nakoľko sa pri príprave projektu nepočítalo so zrýchleným postupom 
stavebných prác, je potrebné zabezpečiť rozpočtové krytie na úhradu výdavkov za vykonané stavebné 
práce presunom rozpočtových prostriedkov, a to v celkovom objeme 76 663,00 eur, 
Priestor na presun rozpočtových prostriedkov pre obe dve vyššie spomínané skutočnosti v celkovom 
objeme 98 977,00 eur poskytuje oddiel Doprava. V Rozpočte TSK na rok 2019 boli vyčlenené finančné 
prostriedky na vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru pre rekonštrukcie niektorých úsekov ciest 
v zmysle zákona o verejných prácach. Nakoľko sa v priebehu roka zmenila legislatíva a zvýšili sa limity, 
ktoré stanovujú povinnosť pre vypracovanie týchto projektových dokumentácií stavebných zámerov, prijal 
Trenčiansky samosprávny kraj rozhodnutie nerealizovať tieto zákazky v rozpočtovom roku 2019. Uvoľnené 
vlastné zdroje budú využité na realizáciu iných nevyhnutných a neočakávaných stavebných prác. Ide 
o nasledovné projektové dokumentácie zamerané na rekonštrukciu ciest:  
 

„Rekonštrukcia cesty č. II/512 Horná Ves - hranica okr. Prievidza/Žarnovica“                                                                - 50 000,00 eur 
„Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, III. etapa“                                                                  - 30 000,00 eur 
„Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 3 a 4“                                         - 18 977,00 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.84/2019 
               Žiadosť o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.85/2019 
               


