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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 24/TSK/2017 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.91/2017 do Rozpočtu 
TSK na roky 2017-2019 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 436/2016 zo dňa 28.11.2016, 
pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.  
 
 
Rozpočet výdavkov  s p o l u                                                                                                            0,00 eur 
 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                           -13 314,00 eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                            13 314,00 eur 
 
 

Rozpočtovým opatrením č. 24/TSK/2017 sa na základe žiadosti Odboru investícií, životného 
prostredia a vnútornej prevádzky zabezpečuje v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov oddielu 
Zdravotníctvo zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 13 314,00 eur, a to za 
nasledovným účelom: 

v rámci predkladaného Návrhu na Zmenu rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 (1.zmena) boli pre 
NsP Považská Bystrica schválené finančné prostriedky na realizáciu investičnej akcie „Komplexná 
rekonštrukcia bývalého kožného oddelenia na geriatrické oddelenie v NsP Považská Bystrica“ v celkovom 
objeme 300 000,00 eur. Pri samotnej realizácii investičnej akcie sa vyskytli  nepredvídané okolnosti, ktoré 
spočívajú v nevyhovujúcom technickom stave balkóna od zadného areálu nemocnice. Balkón nie je 
izolovaný, je značne poškodený pôsobením vonkajšími poveternostnými vplyvmi, čo má za následok 
značné prenikanie vzdušnej a zrážkovej vlhkosti do interiéru. Táto skutočnosť bola zistená pri búracích 
prácach, konkrétne pri odstraňovaní starých omietok, kedy bola zaznamenaná vo vnútri miestností voda. V 
súčasnosti prebiehajú záverečné práce na diele, ktorých súčasťou je omietnutie a omaľovanie 
novozrekonštruovaných priestorov. Vzhľadom na vyššie spomínanú skutočnosť je však nevyhnutné riešiť a  
odstrániť prenikajúcu vlhkosť z priestoru balkóna do interiéru budovy, inak sa  nové priestory  za veľmi 
krátky čas zničia, a investícia do nich vložená bude zmarená. Po vyhodnotení všetkých možností sa ako 
najefektívnejšie riešenie tejto situácie javí  odrezanie a likvidácia aj tak nefunkčného balkóna. Tento variant 
riešenia si zároveň vyžaduje navýšenie rozpočtového krytia výdavkov na dofinancovanie investičnej akcie 
v celkovom objeme 13 314,00 eur. Chýbajúce rozpočtové krytie za týmto účelom bude zabezpečené 
zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov NsP Považská 
Bystrica, a to vo vzťahu k už vysúťaženým investičným akciám „Artroskop“, „Laparoskopická veža“, „PD - 
Rekonštrukcia pôrodnej sály“ a „Prvotné vybavenie geriatrického oddelenia NsP Považská Bystrica“, kde 
došlo k šetreniu verejných prostriedkov v celkovom objeme 10 865,00 eur, a  vo vzťahu k investičnej akcii 
„Rekonštrukcia trafostanice NsP Považská Bystrica“, ktorá sa v roku 2017 nebude realizovať a poskytuje 
tak priestor pre zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov vo zvyšnom objeme 2 449,00 eur.  
 

 
Zmeny budú vykonané v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.16/2014 zo dňa 31.3.2014, ktorým 

bol  predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja schválený rozsah kompetencií na schvaľovanie zmien 
rozpočtu TSK. 
 
 
 
 
                                                                                                     Ing. Jaroslav Baška v.r. 

                                                                                                 predseda 
 
 
 
 
Príloha:   Žiadosť o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.91/2017 


