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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 25/TSK/2020 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 93/2020 a Žiadosti o zmenu účelu 
použitia rozpočtových prostriedkov č. 94/2020 do Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 schváleného 
uznesením Zastupiteľstva TSK č.384/2019 zo dňa 25.11.2019, pričom zostáva objem celkových výdavkov 
schváleného rozpočtu nezmenený.  
 
 
Rozpočet výdavkov  s p o l u                                                                                                            0,00 eur 
  
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                 - 18 201,00 eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                    18 201,00 eur 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                        - 770 275,00 eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                          770 275,00 eur 
 
 

Rozpočtovým opatrením č. 25/TSK/2020 sa zabezpečuje: 
 
1/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry presun bežných výdavkov v objeme 8 969,00 

eur a presun kapitálových výdavkov v objeme 40 046,00 eur pre Strednú priemyselnú školu Myjava, a to za 
účelom predfinancovania a spolufinancovania projektu pod názvom „Inovace výuky strojírenských oború 
pro potřeby trhu práce“, implementovaného v rámci Operačného programu V-A SR-ČR. Financovanie 
uvedeného projektu bolo schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č. 253/2019 zo dňa 25.3.2019. Presun 
bežných výdavkov bude realizovaný z objemu prostriedkov schválených na Úrade TSK na realizáciu aktivít 
projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“, konkrétne z ekonomickej podpoložky 637 011 
Štúdie, expertízy, posudky. V priebehu spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok  došlo 
k zmene a odborná štúdia v rámci projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ nebude 
realizovaná ako samostatná zákazka, preto je možné voľné rozpočtové prostriedky využiť na iné projektové 
aktivity. Presun kapitálových výdavkov bude realizovaný z ekonomickej podpoložky 713 004 Nákup strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia schválenej na Úrade TSK okrem iného aj za účelom 
predfinancovania a spolufinancovania projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TSK v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR. Zároveň sa na základe žiadosti 
Odboru školstva a kultúry zabezpečuje presun bežných výdavkov v objeme 1 454,00 eur pre SOŠ 
strojnícku Považská Bystrica, a to za účelom spolufinancovania projektu pod názvom „Zvyšovanie úrovne 
gramotnosti žiakov v duálnom vzdelávaní modernizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu“, 
implementovanom v rámci OP Ľudské zdroje. Priestor na presun vytvára ekonomická podpoložka 637 005 
Špeciálne služby, rozpočtovaná na Úrade TSK okrem iného aj pre tento účel, 

 
2/ a na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky sa realizuje zmena rozpočtu 

kapitálových výdavkov v celkovom objeme 632 143,00 eur, z toho: 
 
 a/ ako presun rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 488 631,00 eur pre potreby oddielu 
Vzdelávania a Sociálneho zabezpečenia, z toho: 

aa/ v objeme 318 010,00 eur pre sociálne zariadenie CSS – AVE,  a to z nasledovného dôvodu: v 
Rozpočte TSK na roky 2020 - 2022 bol pre uvedené sociálne zariadenie schválený okrem iného aj objem 
prostriedkov na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia budovy CSS — AVE“. Počas realizácie 
rekonštrukcie bolo potrebné vysporiadať sa so spresnením noriem týkajúcich sa minimálnych požiadaviek 
pre imobilných klientov v zariadeniach sociálnych služieb, kde stupeň odkázanosti je najmenej V, ako aj 
vyriešiť dostatočnú kapacitu elektrickej energie, potrebnú na prevádzku zariadenia po jeho rekonštrukcii. 
Od začiatku stavebných prác sa zhotoviteľ musel vyrovnať aj so zrealizovaním požiadaviek viacerých 
dotknutých orgánov, ako sú Technická inšpekcia, ktorá sa vyjadrovala k riešeniu certifikovaného kotviaceho 
systému strechy a minimálnym požiadavkám na vybavenie sociálnych zariadení pre imobilných, oddelenie 
životného prostredia Mesta Dubnica nad Váhom, ktoré podmienilo výrub stromov predpísanou náhradnou 
výsadbou, Mesto Dubnica nad Váhom ako príslušný správny orgán, ktoré rozhodlo o dopracovaní 
odvodnenia spevnenej plochy určenej na umiestnenie parkovacích miest a vyriešení statickej dopravy pred 
zariadením, HaZZ, ktorý nariadil oddeliť v chránených únikových cestách prvky inštalácií ako je silnoprúd a 
štruktúrovaná kabeláž požiarnymi stenami. V priebehu rekonštrukcie boli postupne odhalené ďalšie 



skutočnosti, kde bolo potrebné prispôsobiť riešenia skutočnému stavu objektu, resp. zosúladiť reálny stav 
v zariadení s predmetom riešeným v projektovej dokumentácii napr. po demontáži zárubní bolo zistené, že 
nad žiadnym dverným otvorom nie je osadený preklad, pomocou kamerových skúšok bolo zistené 
poškodenie a na viacerých miestach upchatie existujúcej splaškovej kanalizácie, ako aj nesúlad 
zakreslených priemerov kanalizačných stúpačiek vo výkrese oproti skutočnosti, ďalej bolo potrebné 
zrealizovať odstránenie a likvidáciu dreveného stropu a násypu v strope nad 2. NP z dôvodu straty 
funkčnosti a budúceho zdroja drevokazných húb, plesní a baktérií, po zameraní miesta osadenia 
hydraulickej plošiny bolo potrebné vykonať statické zásahy do nosnej konštrukcie v zrkadle schodiska, a to 
z dôvodu jej správneho a funkčného umiestnenia, v danej prevádzke musí byť hydraulická plošina 
opláštená, po vykonaní tlakovej skúšky pôvodných, demontovaných vykurovacích telies sa zistilo, že 80% 
je nefunkčných čo neumožnilo ich spätnú montáž, ďalej vzhľadom na nespočetne množstvo povrchových 
úprav a vysprávok interiérových stien v zariadení, ako aj vedenie nových rozvodov musel zhotoviteľ 
pristúpiť nie k projektovaným 30% ale k celoplošným úpravám stien a k omietnutiu všetkých vnútorných 
priestorov. So všetkými spomenutými prácami úzko súvisia aj zmeny v rozsahu prác v jednotlivých 
profesiách, čo sa priamo úmerne premietlo do naviac prác. Bez uskutočnenia uvedených spomínaných 
prác a dodávok však nie je možné dielo dokončiť, skolaudovať a ani uviesť do prevádzky. Chýbajúce 
rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na dokončenie investičnej akcie „Rekonštrukcia budovy CSS—
AVE“ sa odhaduje na 318 010,00 eur a bude zabezpečené v objeme 303 010,00 eur presunom 
rozpočtových prostriedkov schválených pre CSS – SLOVEN na realizáciu investičnej akcie „Kanalizačná 
prípojka“ a v objeme 15 000,00 eur presunom rozpočtových prostriedkov schválených pre CSS – Jesienka 
na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia vonkajšieho vodovodu, kanalizácie a teplovodov“. V súčasnej 
dobe sa na uvedené akcie pripravujú podklady pre vyhlásenie verejného obstarávania. S prihliadnutím na 
zákonom dané lehoty pri verejných obstarávaniach, ako aj na predpokladanú dobu výstavby je 
pravdepodobné, že vyššie uvedené investičné akcie nebude možné začať realizovať v tomto kalendárnom 
roku, 
 ab/ v objeme 80 759,00 eur pre sociálne zariadenie DSS – Púchov – Nosice. V rámci predkladania 
Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2020-2022 (1.zmena) bolo pre DSS – Púchov - Nosice schválené 
okrem iného aj financovanie investičnej akcie pod názvom „Komplexná rekonštrukcia objektu s prístavbou 
výťahu“. Počas realizácie bolo potrebné vysporiadať sa so zrealizovaním požiadaviek dotknutých orgánov, 
a to Technickej inšpekcie vo veci riešenia certifikovaného kotviaceho systému strechy, minimálnych 
požiadaviek na vybavenie sociálnych zariadení pre imobilných a doplnenie vodorovných madiel do 
okenných otvorov, ktorých výška parapetu je 65 cm. Pri rekonštrukčných prácach kotolne a obhliadke 
zástupcami dodávateľa technológie bolo zistené, že kotle sú na hranici svojej morálnej aj technickej 
životnosti, sú značne opotrebované a je potrebné ich nahradiť novými. Z dôvodu nepretržitej prevádzky 
zariadenia bolo potrebné riešiť aj  požiadavku zabezpečenia výroby TUV, a to aj pri výpadkoch elektrickej 
energie či dodávok plynu (sfunkčnenie zásobníka s využitím oboch médií). V priebehu realizácie boli 
postupne odhalené ďalšie skutočnosť, kde bolo potrebné prispôsobiť riešenia skutočnému stavu objektu, 
resp. zosúladiť reálny stav v zariadení s predmetom riešeným v projektovej dokumentácii napr. doplnenie 
chýbajúcej vinylovej podlahy na chodbách (prechod existujúca a novovybudovaná časť) a v miestach, kde 
stavebnými zásahmi došlo k nezvratnému poškodeniu pôvodných nášľapných vrstiev, ďalej bolo treba riešiť 
nátery zárubní v existujúcom pavilóne,  z dôvodu splnenia požiadaviek požiarnej ochrany budovy ako 
celku, bolo potrebné dodať chýbajúce protipožiarne dvere v jestvujúcich priestoroch, dopracovať druhý 
odvodňovací žľab z dôvodu nedostatočného odvedenia vôd pred prístavbou pri prívalových dažďoch, 
vzhľadom na  zlý stav bleskozvodnej sústavy jestvujúceho objektu  nebolo možné ju spätne namontovať a 
bolo potrebné pristúpiť k realizácii novej. Z dôvodu nemožnosti sekania drážok do existujúcich stropných 
panelov bolo potrebné prijať nové technické riešenie pri realizácii rozvodov EPS a HSP (prichytenie 
rozvodov objímkou s predpísanou požiarnou odolnosťou priamo na panel a trasy káblov prekryť  
kazetovými podhľadmi). So všetkými spomenutými prácami úzko súvisia aj zmeny v rozsahu prác 
v jednotlivých profesiách, čo sa priamo odzrkadľuje na výške naviac prác. Bez uskutočnenia uvedených 
prác a dodávok však nie je možné dielo dokončiť, skolaudovať a ani uviesť do prevádzky. Chýbajúce 
rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Komplexná rekonštrukcia objektu s 
prístavbou výťahu“ sa odhaduje na 80 759,00 eur a bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov 
z investičnej akcie „Rekonštrukcia budov v areáli CSS – Jesienka, pavilón B“, schválenej pre sociálne 
zariadenie CSS – Jesienka. V súčasnej dobe sa na uvedenú akciu pripravujú podklady pre vyhlásenie 
verejného obstarávania. S prihliadnutím na zákonom stanovené lehoty pri verejných obstarávaniach, ako aj  
vzhľadom na predpokladanú dobu výstavby je pravdepodobné, že vyššie uvedenú investičnú akciu nebude 
možné začať realizovať v tomto kalendárnom roku 2020, 

ac/ v objeme 56 431,00 eur pre školskú jedáleň pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra Trenčín, a to 
z nasledovného dôvodu: v rámci predkladania Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2020 — 2022 
(1.zmena) bol pre Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne schválený okrem iného aj objem prostriedkov vo výške 
379 197,00 eur na financovanie investičnej akcie pod názvom „Rekonštrukcia budovy školskej jedálne“. 
Počas realizácie stavby boli zistené skutočnosti, ktoré neboli súčasťou pôvodného rozsahu zmluvy. 
Súčasný stav parapetov je nevyhovujúci, nakoľko materiál je poškodený, degradovaný a parapetné dosky 
opadávajú, ďalej bola počas realizácie zateplenia fasády bola zistená skutočnosť, že jestvujúce steny 
fasády sú extrémne nerovné, preto je potrebné vyrovnanie podkladu previesť celoplošným prilepením stien 
polystyrénom, jestvujúce vonkajšie osvetlenie je z časti nefunkčné a svietidlá nezodpovedajú požadovaným 
normám, na streche sa nachádza jestvujúce nefunkčné vzduchotechnické zariadenie, ktoré koliduje svojou 
konštrukciou s novou skladbou strešného plášťa a je potrebné ho zdemontovať, oporný múr nástupnej 



plochy je výrazne poškodený a v technicky nevyhovujúcom stave. Z dôvodu potreby odstránenia 
uvedených nedostatkov dochádza prirodzene k navýšeniu ceny diela. Chýbajúce rozpočtové krytie 
kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia budovy školskej jedálne“ sa odhaduje 
na 56 431,00 eur a bude zabezpečené v objeme 45 192,00 eur presunom rozpočtových prostriedkov 
z investičnej akcie „Zníženie energetickej náročnosti školy“ a v objeme 11 239,00 eur presunom 
rozpočtových prostriedkov z investičnej akcie „Stavebný dozor – Zníženie energetickej náročnosti školy“ 
schválených pre Obchodnú akadémiu M. Hodžu Trenčín, kde sa vzhľadom na dobu začatia procesu 
verejného obstarávania, ako aj dobu jeho trvania predpokladá, že s realizáciou diela sa začne až v roku 
2021, 
 ad/ v objeme 10 000,00 eur pre školskú jedáleň pri SOŠ J.A.Baťu Partizánske z dôvodu začatia 
procesu verejného obstarávania na predmet zákazky „Rekonštrukcia kuchyne, výdajne stravy a jedálne“. 
Hlavným cieľom rekonštrukcie kuchyne, výdajne stravy a jedálne na SOŠ J. A. Baťu Partizánske je 
odstránenie havarijného stavu priečok vo výdajni stravy, v sociálnych zariadeniach a v kuchyni, a to 
z dôvodu narušenia statiky objektu. Rekonštrukciou dôjde k odstráneniu sadania základov, popraskaných 
priečok a obkladov vo výdajni stravy, vyrieši sa posun zárubní, ako aj problém s nerovnosťou podlahy. 
Uvedené defekty priamo súvisia so statickými zmenami a je potrebné ich v čo najkratšom časovom 
horizonte odstrániť, aby sa zabezpečila bezpečná prevádzka pre žiakov a zamestnancov školy. Rozpočtové 
krytie kapitálových výdavkov v objeme 10 000,00 eur na začatie procesu verejného obstarávania na 
predmet zákazky „Rekonštrukcia kuchyne, výdajne stravy a jedálne“ bude  zabezpečené presunom 
finančných prostriedkov, z toho v objeme 8 936,00 eur z investičnej akcie „Vybudovanie požiarneho 
únikového schodiska v budove B“ schválenej pre Gymnázium Púchov, v objeme 252,00 eur z investičnej 
akcie „Rekonštrukcia sociálnych zariadení I. a II. nadzemné podlažie v pavilóne A“ schválenej pre  
Gymnázium Považská Bystrica a v objeme 812,00 eur z investičnej akcie „Rekonštrukcia školskej jedálne“ 
schválenej pre SOŠ Prievidza. Vzhľadom na to, že investičná akcia „Vybudovanie požiarneho únikového 
schodiska v budove B“  pre Gymnázium Púchov  bola dokončená, dodávateľovi diela bola uhradená  suma 
vo výške 95% z hodnoty diela a zvyšných 5%, t.j. 8 936,00 eur je garančná zábezpeka, ktorá bude 
zhotoviteľovi diela uvoľnená po 5 rokoch, a to na základe podmienok zmluvy o dielo. Zvyšné dve 
spomínané investičné akcie boli v rámci procesu verejného obstarávania vysúťažené za nižšiu sumu, čo 
vytvára priestor na potrebný presun rozpočtových prostriedkov, 
 ae/ v objeme 23 431,00 eur pre SOŠ strojnícku Považská Bystrica. V rámci schvaľovania Návrhu 
Rozpočtu TSK na roky 2020 – 2022 bol pre SOŠ strojnícka Považská Bystrica vyčlenený objem 
prostriedkov 160 046,00 eur na financovanie investičnej akcie „Rekonštrukcia strechy - pavilón A“. Počas 
realizácie investičnej akcie, konkrétne po odkrytí strešnej konštrukcie došlo k zisteniam, že  skutkový stav 
nie je v súlade s projekčným riešením. Z uvedeného dôvodu je potrebné doplniť spodný záklop a lapače 
snehu. Z podmienok uvedených v stavebnom povolení, ktoré neboli zahrnuté vo verejnom obstarávaní 
Inšpektorát práce ako dotknutý orgán požaduje nainštalovať certifikovaného kotviaci systém strechy. Všetky 
spomenuté práce naviac sa odhadujú na 23 431,00 eur. Bez ich uskutočnenia však nie je možné dielo 
dokončiť, skolaudovať. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na dokončenie investičnej akcie 
„Rekonštrukcia strechy - pavilón A“ bude zabezpečené presunom rozpočtovaných prostriedkov: 
- v objeme 11 462,00 eur zo SOŠ  Jána Antonína Baťu Partizánske, z toho 5 371,00 eur z investičnej 

akcie „Rekonštrukcia vstupu do areálu školy“ a 6 091,00 eur z investičnej akcie „Rekonštrukcia 
sklobetónových výplní s domurovaním“, v objeme 1 079,00 eur z Gymnázia Ľ. Štúra Trenčín, z toho 
859,00 eur z investičnej akcie „Odvetranie kuchyne“ a 220,00 eur z investičnej akcie „Stavebný dozor - 
Odvetranie kuchyne“,v objeme 220,00 eur z Gymnázia V. B. Nedožerského Prievidza, konkrétne 
z investičnej akcie „Rekonštrukcia striech so zateplením na telocvičniach“, v objeme 3 831,00 eur 
z SPŠ Dubnica nad Váhom, z toho 306,00 eur z investičnej akcie „Rekonštrukcia asfaltových 
spevnených plôch v areáli školy“ a 3 525,00 eur z investičnej akcie „Rekonštrukcia sociálneho 
zariadenia pre zamestnancov ŠJ“, v objeme 166,00 eur z Obchodnej akadémie Prievidza z investičnej 
akcie “Rekonštrukcia strešného plášťa budov OA“, ďalej v objeme 841,00 eur zo SOŠ Nováky, z toho 
173,00 eur z investičnej akcie „Rekonštrukcia sociálnych zariadení pri jedálni“, 186,00 eur z investičnej 
akcie „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove B prízemie“, 432,00 eur z investičnej akcie „PD - 
Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove B“ a 50,00 eur z investičnej akcie „Rekonštrukcia sociálnych 
zariadení v budove D“, v objeme 180,00 eur zo SOŠ Nováky, konkrétne z investičnej akcie „PD - 
Rekonštrukcia kotolne“. Všetky uvedené investičné akcie boli v rámci procesu verejného obstarávania 
vysúťažené za nižšiu sumu, čím došlo k úspore verejných prostriedkov,  

- v objeme 3 652,00 eur zo SPŠ Nové Mesto nad Váhom, z investičnej akcie „Rekonštrukcia školy I. 
etapa - Stavebný dozor“, nakoľko realizácia stavby bola zahájená v druhej polovici roka a termín 
ukončenia diela je v roku 2021, nebude možné vyčerpať všetky finančné prostriedky v tomto 
kalendárnom roku 

- a napokon je možné finančné prostriedky v objeme 2 000,00 eur presunúť aj zo SOŠ strojníckej 
Bánovce nad Bebravou, konkrétne z investičnej akcie „Stavebný dozor - Rekonštrukcia podlahovej 
krytiny telocvične“, nakoľko nový povrch podkladu telocvične na SOŠ strojnícka Bánovce nad 
Bebravou je možné zrealizovať až po realizácií zateplenia fasády a odvetrania telocvične, 

 
 
 
 
 



 
 
 

b/   ako zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného objemu kapitálových 
výdavkov v celkovom objeme 143 512,00 eur, z toho:  

ba/ v objeme 20 000,00 eur pre NsP Považská Bystrica,  a to za účelom zahájenia energetickej 
úspory budov v areáli nemocnice. Z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu výplní otvorov je potrebné 
pristúpiť k ich postupnej obnove. Okná na budovách V0 vnútrobloku v areáli NsP Považská Bystrica ale aj 
prestrešenia nástupných rám sú v dezolátnom stave, čo spôsobuje veľké úniky tepla a vysoké náklady na 
vykurovanie. Realizáciou investičnej akcie „Energetická úspora budov“ sa zabráni neprimeraným 
energetickým stratám, nakoľko staré okná sú opotrebované, netesnia a navyše dlhoročnou únavou 
materiálu stratili tepelnoizolačnú schopnosť. Vzhľadom na zistený stav je potrebné vykonať aj murárske 
práce, domurovanie nerovností okenných otvorov vo väčšom rozsahu. Nové okná majú dokonalejšie 
tepelnoizolačné vlastnosti, dôsledkom čoho unikne menej tepelnej energie do exteriéru. Energetickou 
hospodárnosťou v priebehu celého životného cyklu budovy sa ušetrí množstvo energie potrebnej na 
vykurovanie, chladenie ale aj vetranie. Zároveň sa dosiahne tepelná pohoda v interiéri nemocnice, ktorá je 
veľmi dôležitá hlavne pri hospitalizovaných pacientoch, ale aj priaznivo prispieva k pracovnej pohode 
zamestnancov nemocnice. Chýbajúce rozpočtové krytie na začatie investičnej akcie „Energetická úspora 
budov“ bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii 
„Jednotka magnetickej rezonancie – Centrum diagnostiky (stavebná časť)“. Vzhľadom na skutočnosť, že s 
realizáciou predmetnej investičnej akcie sa začalo v druhej polovici roku 2020 a s ohľadom na celkovú dobu 
výstavby 12 mesiacov   a  dosiahnutú  prestavanost’  v tomto   kalendárnom   roku, je   viac   než 
pravdepodobné, že k čerpaniu kapitálových výdavkov vo výške schváleného rozpočtu nedôjde,  

bb/ v objeme 23 512,00 eur pre NsP Myjava,  a to z nasledovného dôvodu: v roku 2013 obstarala 
nemocnica endoskopicku videozostavu, ktorej súčasťou bol aj videokolonoskop. Predmetné zariadenie sa 
požíva na vyšetrenie dolnej časti gastroeneteriálneho traktu (konečníka, hrubého a tenkého čreva). 
V gastroenterologickej ambulancii sa ročne vykoná cca 420 uvedených vyšetrení, pričom prístroj zohráva 
dôležitú úlohu pri odhaľovaní rakoviny hrubého čreva. Po dlhoročnom používaní je uvedený prístroj 
opotrebovaný do takej miery, že jeho oprava je nerentabilná. Videokolonoskop je nefunkčný. Na základe 
uvedených skutočností je potrebné obstarať nový prístroj, aby sa zabezpečilo poskytovanie zdravotníckej 
starostlivosti na potrebnej úrovni a v požadovanej kvalite. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových 
výdavkov na investičnú  akciu „Videokolonoskop“ sa odhaduje na 23 512,00 eur a bude zabezpečené 
presunom rozpočtových prostriedkov schválených pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach na 
realizáciu investičnej akcie „Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj“. Pri tejto 
investičnej akcii došlo v rámci procesu verejného obstarávania k šetreniu verejných prostriedkov, 

bc/ v úhrnom objeme 100 000,00 eur pre Správu ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
z toho: 
- v objeme 40 000,00 eur z dôvodu zahájenia dvoch verejných obstarávaní zameraných na zníženia 

energetickej náročnosti budov, ale aj vytvorenia vhodných pracovných podmienok pre zamestnancov, 
z toho:  

- v objeme 20 000,00 eur na predmet zákazky „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej 
budovy Správy ciest TSK“, kde dôjde k zatepleniu obvodových aj strešných konštrukcií, 
osadeniu nových výplní otvorov, k celkovej rekonštrukcie strechy vrátane osadenia 
bleskozvodu a vyregulovaniu systému ústredného vykurovania, 

- v objeme 20 000,00 eur na predmet zákazky „Modernizácia objektu cestmajsterstva Nitrianske 
Pravno“, kde v rámci realizácie dôjde ku kompletnému riešeniu zateplenia fasády a strešnej 
roviny, ako aj k stavebným úpravám v interiéri, zameraným na rekonštrukciu sociálnych 
zariadení a modernizáciu nášľapných vrstiev v objekte, 

- v objeme 60 000,00 eur z dôvodu zahájenia troch verejných obstarávaní zameraných odstránenie 
nevyhovujúceho technického stavu ciest a mostných objektov, z toho: 

- v objeme 20 000,00 eur na predmet zákazky „Rekonštrukcia úseku cesty II/507 Streženice“. Na 
uvedenom úseku cesty je nevyhnutné zrealizovať sanáciu cestného telesa na km 172,000-
172,100 vrátane rekonštrukcie, odvodnenia, vybudovania drenáže a úpravy smerového a 
výškového vedenia komunikácie, 

- v objeme 20 000,00 eur na predmet zákazky „Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 
2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery-Breza“. Výstavbou nového mostného 
objektu ponad rieku Nitra v obci Nedožery-Brezany nahradíme pôvodný most, ktorý je vo veľmi 
zlom stavebno-technickom stave a jeho komplexná rekonštrukcia je nerentabilná,  

- v objeme 20 000,00 eur na predmet zákazky „Rekonštrukcia mosta nad št. cestou I/50 v obci 
Chocholná — Velčice M2999 na ceste III/1225“, kde je podobná situácia. Existujúci most je 
taktiež vo veľmi zlom stavebno-technickom stave, a preto je potrebné vykonať demoláciu 
nevyhovujúcej konštrukcie mosta a následne zrealizovať novú mostnú konštrukciu, ktorá bude 
spĺňať všetky platné normy a predpisy podľa platnej legislatívy pre takýto typ objektu. 

Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu vyššie spomínaných investičných akcii na úseku 
Dopravy bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov schválených na realizáciu 
investičnej akcie „Rekonštrukcia budov SC TSK Trenčín (dielne)“, kde plánovaný objem rozpočtových 
prostriedkov na rok 2020 vo výške 200 000,00 eur je nepostačujúci. Predpokladané výdavky na realizáciu 
rekonštrukcie budov sa v zmysle  spracovanej  projektovej  dokumentácie  odhadujú  až na 890 000,00 eur.  



Z uvedeného dôvodu sa verejné obstarávanie na predmet zákazky „Rekonštrukcia budov SC TSK Trenčín 
(dielne)“ v tomto kalendárnom roku neuskutoční. 
 
 3/ na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja sa realizuje zmena rozpočtu v celkovom 
objeme 103 934,00 eur, z toho: 
 a/ v objeme 5 848,00 eur ako zmena rozpočtu bežných výdavkov z nasledovného dôvodu: v rámci 
spracovania strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“ je 
potrebné, aby tento dokument podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie prešiel procesom 
SEA. V danom procese je obstarávateľ povinný zo zákona zabezpečiť odborný posudok. Okresný úrad 
Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku 
posudzovania vplyvov na životné prostredie svojim listom OU-TN-OSZP2-2020/017077-193 určil podľa § 
13 ods. 4 zákona spracovateľa odborného posudku strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility 
Trenčianskeho samosprávneho kraja.“   V zmysle § 13 ods. 5 zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečí vypracovanie odborného posudku u odborne 
spôsobilej osoby určenej Okresným úradom. Podľa § 59 ods. 1 zákona výdavky spojené so spracovaním 
posudku uhrádza obstarávateľ, čiže Trenčiansky samosprávny kraj. Tie sa odhadujú na 4 848,00 eur, 
z toho výdavky triedené pod ekonomickou položkou 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného 
pomeru na 3 800,00 eur a výdavky triedené pod ekonomickou kategóriou 620 Poistné a príspevok do 
poisťovní na 1 048,00 eur. Zmena rozpočtu bežných výdavkov vo zvyšnom objeme 1 000,00 eur sa 
zabezpečuje pre potreby realizácie aktivít projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“, kde 
vznikla potreba obstarania všeobecného materiálu, hlavne dezinfekčných prostriedkov a čistiacich 
prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s prijatými opatreniami proti šíreniu pandémie koronavírusu, 
ale aj potreba obstarania kancelárskych potrieb a ďalšieho spotrebného materiálu pre zabezpečenie chodu 
elokovaného pracoviska Nováky. Priestor na presun bežných výdavkov v spomínanom úhrnom objeme 
5 848,00 eur poskytuje ekonomická podpoložka a v rámci nej objem prostriedkov plánovaný pre projekty 
implementované v rámci OP Interreg V-A SR-ČR, konkrétne pre projekt „Na bicykli po stopách histórie“. 
V rámci tohto projektu boli v súvislosti s vybudovanou cyklotrasou plánované v rámci bežných výdavkov 
finančné prostriedky na vypracovanie geometrických plánov. Ich vypracovanie boli napokon realizované 
zhotoviteľom stavebných prác ako podklad k vydaniu kolaudačného rozhodnutia z kapitálových výdavkov,  
 b/ v objeme 98 086,00 eur ako zmena rozpočtu kapitálových výdavkov schválených na realizáciu 
investičných projektov, z toho: 

- 24 450,00 eur pre projekt „Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište – Partizánske“, z toho 
14 850,00 eur  na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru na predmet zákazky „Rekonštrukcia cesty č. 
II/579 Hradište – Partizánske“: konštrukčné vrstvy v extraviláne – stavebné práce a 9 600,00 eur na 
zabezpečenie inžinierskej činnosti spojenej s danými stavebnými prácami. Ich potreba vyplynula zo zmeny 
spôsobu realizácie projektu ako sa pôvodne plánovalo. Pre dané stavebné práce je nevyhnutné získať 
nové vyjadrenia a povolenia tak, aby stavba mohla byť zrealizovaná v zmysle platných právnych predpisov. 
Rozsah doposiaľ povolených prác je pre danú stavbu nepostačujúci. V súvislosti s výkonom stavebného 
dozoru pre danú zákazku bol uskutočnený prieskum trhu pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky, 
Výkon stavebného dozoru je nevyhnutný pre zabezpečenie kontroly dodržiavanie technického a 
konštrukčného riešenia stavby od odovzdania stavby zhotoviteľovi až do záverečného prevzatia hotového 
diela a vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia, 

- 26 476,00 eur pre projekt „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti  telesnej a 
športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 - SPŠ 
Považská Bystrica“. V rámci uvedeného projektu, financovaného prostredníctvom štátnej dotácie z 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vznikli práce naviac, a to z dôvodu 
nedostatočného objemu vybúranej sute vo výkaze výmer určenej v prípravnej fáze projektu, ako aj práce 
naviac na základe požiadavky Inšpektorátu práce. Na základe úpravy legislatívnych predpisov je 
nevyhnutné zrealizovať záchytný systém v plnom rozsahu rekonštruovaného strešného plášťa. Po 
zrealizovaní záchytného systému bude možné vydanie kolaudačného rozhodnutia,  

- 17 400,00 eur pre projekt „Zavádzanie nových technológií (SPŠ Dubnica n/V)“. V rámci 
uvedeného projektu boli čiastočne zrekonštruované priestory dielní v SPŠ Dubnica nad Váhom a prebieha 
obstaranie nového strojného vybavenia. Projekt rekonštrukcie však neobsahoval rekonštrukciu rozvodu 
stlačeného vzduchu, ktorý je potrebný pre prevádzku strojov v dielni. Existujúci rozvod je  
pre nové strojné vybavenie nevyhovujúci, nové typy strojov naň nie je možné pripojiť.  Projekt neriešil ani 
vstupnú chodbu do dielenskej časti, kde je potrebná rekonštrukcia osvetlenia, rekonštrukcia podláh 
a vstupných brán tak, aby boli tieto priestory v súlade s platnými predpismi a hygienickými normami. 
Vzhľadom na potrebu rekonštrukcie rozvodu stlačeného vzduchu, elektroinštalácií a skutočnosť, že 
materiál v existujúcich podlahách je klasifikovaný ako nebezpečný odpad je potrebné pre tieto stavebné 
úpravy vypracovať projektovú dokumentáciu pre vydanie príslušného stanoviska technickej inšpekcie 
a vydanie príslušného povolenia stavebným úradom, 

- 29 760,00 eur pre projekt „Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 491/1, 
Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou“.Trenčiansky samosprávny kraj realizoval s príspevkom 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z dotačného programu „Obnovme si svoj dom“ projektovú 
dokumentáciu a pamiatkový výskum pre projekt „Obnova NKP Dom Pamätný, Janko Jesenský, ÚZPF 10 
491/1, Janka Jesenského 569/19, Bánovce nad Bebravou“. Projektová dokumentácia bola posudzovaná 
začiatkom roku 2019 a dodatočne bola predpísaná povinnosť vyhotovenia podrobného posúdenia príčin 
vlhnutia murív objektu. Tento posudok bol vypracovaný a predložený na posúdenie KPÚ Trenčín, 



pracovisko Prievidza. Krajský pamiatkový úrad rozhodol o povinnosti zapracovať do projektovej 
dokumentácie opatrenia, navrhované v tomto posudku v rozsahu, ktorý nemení súčasné dispozičné 
riešenie objektu, je však nad rámec zadania, podľa ktorého bola spracovaná projektová dokumentácia. Pre 
ukončenie procesu prípravy obnovy predmetnej národnej kultúrnej pamiatky je nevyhnutné do konca roku 
2020 doplniť projektovú dokumentáciu a predložiť ju na schválenie KPÚ v Trenčíne, pracovisko Prievidza. 
Nesplnenie tejto požiadavky by malo za následok vydanie nesúhlasného stanoviska k projektovej 
dokumentácii a následne vrátenie poskytnutej dotácie Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky. 

Priestor na presun vyššie uvádzaných kapitálových výdavkov v celkovom objeme 98 086,00 eur 
poskytujú investičné projekty na úseku Dopravy pod názvom „Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - 
Skýcov - 3. etapa“ a „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, II. etapa“. Žiadosti 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na tieto projekty boli predložené v júni 2019, avšak 
neboli schválené z dôvodu nedostatočnej alokácie finančných prostriedkov v príslušnej prioritnej osi IROP. 
Rozhodnutia o neschválení žiadostí o NFP boli doručené Trenčianskemu samosprávnemu kraju v marci 
2020.  Po navýšení alokácie pre predmetnú výzvu prebieha aktuálne proces zmeny rozhodnutia a projekty 
budú schválené na financovanie. Vzhľadom na očakávané administratívne procesy začne realizácia týchto 
projektov najskôr v prvom štvrťroku 2021. Nakoľko predmetné projekty nebudú v roku 2020 realizované, 
môžu byť voľné finančné prostriedky využité na financovanie investičných akcií, s ktorými sa nepočítalo pri 
tvorbe rozpočtu na rok 2020.  
 
 4/ Napokon sa na základe požiadavky Oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov 
zabezpečuje rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu bežných výdavkov schválených na prevádzku Úradu 
TSK, a to v celkovom objeme 1 930,00 eur z ekonomickej podpoložky 637 003 Propagácia, reklama, 
inzercia a programového prvku 002 01 02 Propagácia kraja a reklama na ekonomickú podpoložku 637 001 
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie a podprogram 001 05 Členstvo TSK v samosprávnych 
organizáciách a združeniach. Dôvodom je potreba navýšenia bežných výdavkov v súvislosti s hosťovaním 
rokovania Združenia samosprávnych krajov SK8. Trenčiansky samosprávny kraj bude hlavným hostiteľom 
dvojdňového rokovania v kúpeľnom meste Bojnice v dňoch 24. - 25. september 2020, ktoré spoluorganizuje 
spolu s Kanceláriou SK8. Zhromaždenie združenia sa koná raz za štvrťrok, prípravu a organizačné 
zabezpečenie stretnutia má na starosti hosťujúci kraj. V rámci konania zasadnutia Zhromaždenia združenia 
riešia samosprávne kraje aktuálne podnety. Trenčiansky samosprávny kraj je jedným z ôsmich vyšších 
územných celkov, ktorý sa aktívne podieľa na práci Združenia samosprávnych krajov. Župani budú v 
Bojniciach diskutovať o témach súvisiacich s projektom regionálnych hokejových akadémií, 
deinštitucionalizácii zariadení sociálnych služieb či návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti. Hlavy vyšších územných celkov neobídu ani oblasť školstva, predstavený im bude systém 
vzájomného hodnotenia kvality odborného vzdelávania a prípravy. Na program rokovania sa dostala aj 
zahraničná politika či podpis memoranda so Slovenským olympijským a športovým výborom. Dôvodom 
presunu rozpočtových prostriedkov v spomínanom objeme 1 930,00 eur je skutočnosť, že predpokladaný 
objem bežných výdavkov určený na organizačné zabezpečenia rokovania je vyšší, ako pôvodne plánovaný 
objem prostriedkov 4 000,00 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.93/2020  
               Žiadosť o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.94/2020 


