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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 2/TSK/2022 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.3/2022 do Rozpočtu TSK na roky 
2022-2024 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 763/2021 zo dňa 22.11.2021, pričom zostáva 
objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.  
 
 
Rozpočet výdavkov  s p o l u                                                                                                            0,00 eur 
  
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                               - 105 898,00 eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                  105 898,00 eur 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                        - 886 770,00 eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                          886 770,00 eur 

 
 
Rozpočtovým opatrením č. 2/TSK/2022 sa zabezpečuje: 
 
1/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry zmena rozpočtu bežných výdavkov v celkovom 

objeme 23 569,00 eur a zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v  objeme 1 414,00 eur, pritom sa jedná o: 
  

a/ presun bežných výdavkov schválených v rámci Úradu TSK  na  ekonomickej  podpoložke  637 
005  Špeciálne  služby  v  celkovom  objeme  50 000,00 eur za účelom financovania záverečných platieb 
projektov implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v 
rámci programu Erasmus+. Samotný presun finančných prostriedkov sa realizuje v objeme 8 805,00 eur, z 
toho v objeme 3 340,00 eur pre rozpočtovú organizáciu Gymnázium Púchov  na  zabezpečenie  
rozpočtového  krytia  záverečnej  platby pre projekt "Diversidad de culturas, una Europa", financovanie 
ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č.394/2019 zo dňa 25.11.2019 a v objeme 5 465,00 eur pre 
rozpočtovú organizáciu Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica na  zabezpečenie  rozpočtového  
krytia  záverečnej  platby pre projekt „Príprava zdravotníckych asistentov pre európsky trh práce“. 
Financovanie tohto projektu bolo schválené uznesením Z TSK č. 463/2020 zo dňa 18.5.2020, 
 

b/ presun bežných výdavkov schválených v rámci Úradu TSK  na  ekonomickej  podpoložke  637 
005  Špeciálne  služby  v  celkovom  objeme  50 000,00 eur za účelom spolufinancovania projektov 
implementovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na úseku Vzdelávania v rámci 
Operačného programu Ľudské zdroje, pritom samotný presun bežných výdavkov sa realizuje v celkovom 
objeme 11 738,00 eur, z toho:  
- v objeme 3 064,00 eur pre Gymnázium Púchov za účelom spolufinancovania projektu „Dosiahni 
vyššie“ financovanie ktorého bolo schválené uznesením Z TSK č.213/2019 zo dňa 28.1.2019, 
- v objeme 1 754,00 eur pre Strednú zdravotnícku školu Považská Bystrica za účelom 
spolufinancovania projektu „Zodpovedná príprava pre prax“ v súlade so schváleným uznesením Z TSK č. 
555/2020 zo dňa 28.9.2020, 
- v objeme 849,00 eur pre Strednú odbornú školu strojnícku Považská Bystrica za účelom 
spolufinancovania projektu „Zvyšovanie úrovne gramotnosti žiakov v duálnom vzdelávaní modernizáciou 
výchovno-vzdelávacieho procesu“, a to v súlade so Zmluvou o spolufinancovaní č. 2020/0361, 
-   v objeme 2 906,00 eur pre Strednú odbornú školu technickú Dubnica nad Váhom za účelom 
spolufinancovania projektu „Prepojenie vzdelávania a praxe“, financovanie ktorého bolo schválené 
uznesením Z TSK č. 645/2020 zo dňa 18.5.2020 a napokon 
- v objeme 3 165,00 eur pre Spojenú školu Púchov za účelom spolufinancovania projektu „Kvalitné 
vzdelávanie a odborná príprava – náš cieľ“ v súlade so  schváleným uznesením Z TSK č. 469/2020 zo dňa 
18.5.2020, 
 

c/ presun bežných a kapitálových výdavkov schválených v rámci Úradu TSK  na  ekonomickej  
podpoložke  637 005  Špeciálne  služby  v  celkovom  objeme  240 000,00 eur a na ekonomickej 
podpoložke 713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v celkovom objeme 79 729,00 
eur za účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov implementovaných organizáciami v 
zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR, pritom samotný 



presun bežných výdavkov sa realizuje v objeme 3 026,00 eur a presun kapitálových výdavkov v objeme 
222,00 eur, z toho: 
- v objeme 26,00 eur pre Gymnázium Partizánske za účelom zabezpečenia spolufinancovania 
projektu schváleného v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy“ pod názvom 
„Zelená Európa – naša zelená škola“, financovanie uvedeného projektu bolo schválené uznesením Z TSK 
č. 684/2021 zo dňa 10.5.2021, 
- v objeme 3 000,00 eur pre Gymnázium Partizánske za účelom zabezpečenia predfinancovania a 
spolufinancovania projektu implementovaného v rámci Operačného programu Interreg V-A SR-ČR pod 
názvom „Vzdělávání bez hranic“, financovanie uvedeného projektu bolo schválené uznesením Z TSK č. 
248/2019 zo dňa 25.3.2019, 
- v objeme 222,00 eur pre Gymnázium Púchov za účelom zabezpečenia spolufinancovania projektu 
schváleného v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy“ pod názvom „Vedieť – 
Rozumieť – Chrániť“, financovanie tohto projektu bolo schválené uznesením Z TSK č. 464/2020 zo dňa 
18.5.2020 a napokon 

 

d/ presun kapitálových výdavkov schválených v rámci Úradu TSK  na  ekonomickej  podpoložke 
713 004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v celkovom objeme 25 000,00 eur za 
účelom spolufinancovanie projektov OvZP v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia. 
Samotný presun kapitálových výdavkov sa realizuje v objeme 1 192,00 eur pre Vlastivedné múzeum 
v Považskej Bystrici za účelom spolufinancovania a dofinancovania projektu realizovaného v rámci 
programu 5.2.2 Akvizícia múzeí pod názvom „Od šúpolia k umeniu“. Jedná sa o ucelenú zbierku 
šúpolových bábik (190ks) v kompozícii 4 ročných období, 
 

2/ na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zmena rozpočtu v rámci schváleného 
objemu výdavkov určených na implementáciu projektov, a to v celkovom objeme 535 765,00 eur, z toho: 

 

a/ zmena rozpočtu v rámci bežných výdavkov v celkovom objeme 81 329,00 eur, z toho: 
 aa/ v objeme 15 000,00 eur z ekonomickej podpoložky 636 001 Nájomné za nájom – budov, 
objektov alebo ich častí na ekonomickú podpoložku 642 029 Transfery jednotlivcom a neziskovým 
právnickým osobám – na náhradu, a to vo väzbe na usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, 
ktoré pojednáva o tom, že vzhľadom na špecifiká vecných bremien z hľadiska doby ich trvania, spôsobu ich 
úhrady a pod. sa vecné bremená triedia jednotne bez ohľadu na cenu, a to príjem odplaty za vecné 
bremeno na ekonomickej podpoložke 292 027 Ostatné príjmy – iné a výdavok v bežných výdavkoch na 
ekonomickej podpoložke 642 029 – Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – na 
náhradu, 
 ab/ v objeme 40 000,00 eur v rámci rozpočtu bežných výdavkov plánovaných na Úrade TSK za 
účelom podpory environmentálnych projektov v rámci iniciatívy Zelená župa. V rámci uvedenej iniciatívy bol 
na ekonomickej podpoložke 642 001 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - 
občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu schválený pre rozpočtový rok 2022 objem 
prostriedkov v celkovej výške 80 000,00 eur, a to na podporu aktivít a činností zameraných na ochranu a 
zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území TSK v 
zmysle VZN č. 39/2021 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov. Keďže v čase 
tvorby návrhu rozpočtu sa predpokladalo, že žiadateľmi o poskytnutie grantu budú hlavne občianske 
združenia pôsobiace v oblasti ochrany životného prostredia, bol celý objem rozpočtových prostriedkov 
zatriedený pod spomínanú ekonomickú podpoložku 642 001. V skutočnosti však môžu byť oprávnenými 
žiadateľmi resp. prijímateľmi grantov rôzne subjekty verejného a súkromného sektora. Nakoľko v prvom 
kole boli prijaté žiadosti od rôznych typov subjektov s rôznou právnou formou (rozpočtové organizácie, 
obce), rozpočtovým opatrením sa v záujme správneho zatriedenia budúcich výdavkov realizuje presun 
rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 40 000,00 eur na príslušné ekonomické podpoložky, z toho 
na ekonomickú podpoložku 641 006 Transfery v rámci verejnej správy – rozpočtovej organizácii  objem 20 
000,00 eur a  na ekonomickú podpoložku 641 009 Transfery v rámci verejnej správy – obci, okrem transferu 
na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v rovnakom objeme 20 000,00 eur, 
 ac/ 1 793,00 eur v rámci rozpočtu bežných výdavkov plánovaných na Úrade TSK pre potreby 
implementácie projektu „Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku 
posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality 
ovzdušia“. Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2022 neboli pri tomto projekte zohľadnené všetky výdavky, po 
ich prehodnotení vyvstala potreba navýšenia rozpočtového krytia na ekonomickej položke 611 Tarifný plat, 
osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat vrátane ich náhrad o 993,00 eur, na 
ekonomickej podpoložke 625 002 Poistné do Sociálnej poisťovne – na starobné poistenie o 500,00 eur 
a napokon na ekonomickej podpoložke 637 004 Všeobecné služby o 300,00 eur. Priestor na presun 
rozpočtových prostriedkov vytvára ekonomická podpoložka 642 012 Transfery jednotlivcom a neziskovým 
právnickým osobám – na odstupné plánovaná pre potreby záverečného financovania výdavkov tohto druhu 
u končiaceho projektu „Informačno - poradenské centrum“. Pôvodne plánované odstupné pre troch 
projektových zamestnancov napokon vyplatené nebolo, nakoľko dvaja zamestnanci zostali pracovať na 
Úrade TSK a prešli plynule na nový projekt a jeden zamestnanec nemal nárok na vyplatenie odstupného, 
nakoľko mal uzatvorenú zmluvu na dobu určitú, 
 ad/  82,00 eur vo väzbe na stavebné práce realizované v roku 2019 v rámci implementácie projektu 
„Zavádzanie nových technológií (SPŠ Dubnica n/V)“. V rámci týchto stavebných prác došlo k drobným 
zmenám, ktoré boli v zmysle Zmluvy o dielo odobrené zápisom v stavebnom denníku. Na základe 



uvedeného bola začiatkom roku 2020 na Riadiaci orgán zaslaná žiadosť o zmenu projektu, v ktorej bolo 
požiadané o schválenie predmetnej zmeny, ako aj o schválenie výdavkov s ňou súvisiacich. Uvedená 
žiadosť bola neskôr posúdená a schválená, avšak výdavky neboli uznané ako oprávnené. Po ukončení 
stavebných prác bola zaslaná na Riadiaci orgán žiadosť o platbu za výkon stavebného dozoru v rámci 
uvedeného projektu (1/2021). Uvedená žiadosť bola schválená a došlo k vyplateniu nenávratného 
finančného príspevku v požadovanej výške. Až na základe neschválenia výdavkov súvisiacich so žiadosťou 
o zmenu v rámci stavebných prác (9/2021) došlo zo strany riadiaceho orgánu k opätovnej kontrole žiadosti 
o platbu, následne k identifikovaniu nezrovnalosti a vyčísleniu sumy na vrátenie vo výške 81,41 eur, a to na 
základe limitu 2% z oprávnených výdavkov stavebných prác. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov 
na príslušnú ekonomickú podpoložku 637 038 Nezrovnalosti a iné vratky  za prostriedky Európskej únie 
a za prostriedky spolufinancovania v požadovanom objeme 82,00 eur vytvára už vyššie spomínaný projekt 
„Informačno - poradenské centrum“, konkrétne ekonomická podpoložka 642 012 Transfery jednotlivcom a 
neziskovým právnickým osobám – na odstupné, ktoré nebolo napokon vyplatené, 
 ae/ 24 454 eur vo väzbe na stavebné práce realizované v rámci implementácie projektu 
„Modernizácia praktického vyučovania (SPŠ Nové Mesto nad Váhom)“. V rámci projektu „Modernizácia 
praktického vyučovania (SPŠ Nové Mesto nad Váhom)“ bolo realizované verejné obstarávanie na 
zhotoviteľa stavebných prác. Počas verejného obstarávania prišlo zo strany uchádzačov viacero otázok a 
poukázaní na nezrovnalosti v projektovej dokumentácii. Na základe týchto otázok došlo k zmenám vo 
výkaze výmer (doplnenie nových položiek a navýšenie výmer niektorých položiek). Po uzatvorení verejnej 
súťaže bola na riadiaci orgán zaslaná žiadosť o zmenu projektu, ktorá riešila tieto uvedené zmeny (9/2020). 
Po realizácii stavebných prác boli zaslané na riadiaci orgán žiadosti o platbu, ktoré boli schválené a 
uhradené v požadovaných výškach (vrátane navýšených položiek). Žiadosť o zmenu bola posúdená a 
uzavretá v mesiaci október 2021, pričom navýšené položky neboli uznané ako oprávnené. Až na základe 
tohto neschválenia výdavkov súvisiacich so žiadosťou o zmenu v rámci stavebných prác (10/2021) došlo zo 
strany riadiaceho orgánu k opätovnej kontrole žiadostí o platbu, k identifikovaniu nezrovnalostí a vyčísleniu 
sumy na vrátenie v objeme 24 453,10 eur, ktorú je Trenčiansky samosprávny kraj povinný vysporiadať 
vrátením finančných prostriedkov. Do vysporiadania nezrovnalosti nie je možné predkladať v projekte ďalšie 
žiadosti o platbu. Priestor na presun rozpočtových prostriedkov na príslušnú ekonomickú podpoložku 637 
038 Nezrovnalosti a iné vratky  za prostriedky Európskej únie a za prostriedky spolufinancovania v 
požadovanom objeme 24 454,00 eur vytvára v objeme 8 245,00 eur  už vyššie spomínaný projekt 
„Informačno - poradenské centrum“, konkrétne ekonomická podpoložka 642 012 Transfery jednotlivcom a 
neziskovým právnickým osobám – na odstupné, ktoré nebolo napokon vyplatené a vo zvyšnom objeme 
16 209,00 eur projekt „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ (konkrétne ekonomické podpoložky  
636 001, 637 005, 642 029), pri ktorom je realizácia ďalších úsekov cyklotrás  priamo úmerne závislá od 
postupu poskytovateľa financovania prostredníctvom IROP. Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2021 
nebola začatá výstavba žiadneho ďalšieho úseku cyklotrasy, Trenčiansky samosprávny kraj  
nepredpokladá čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov v plánovanej výške, 
 

b/ zmena rozpočtu v rámci objemu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 454 436,00 eur, 
z toho: 
 ba/ v objeme 410 000,00 eur pre potreby realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti školy 
Obchodná akadémia Považská Bystrica“. Dôvodom sú nasledovné skutočnosti: v roku 2021 bola 
predložená žiadosť o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu pre uvedený projekt. Žiadosť nebola 
schválená z dôvodu nedostatočnej alokácie finančných prostriedkov, v dôsledku čoho neboli do Rozpočtu 
TSK na roky 2022-2024 zahrnuté finančné prostriedky na realizáciu spomínaného projektu. Dňa 3.12.2021 
však bolo Trenčianskemu samosprávnemu kraju doručené rozhodnutie o poskytnutí podpory z 
Environmentálneho fondu, nakoľko bola vykonaná realokácia finančných prostriedkov a tak bolo možné 
podporiť ďalšie projekty. Aby bolo možné využiť poskytnutú dotáciu zo štátneho účelového fondu, je 
potrebné zabezpečiť rozpočtové krytie povinného spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov, ako aj 
rozpočtové krytie ďalších výdavkov nevyhnutných na realizáciu celého projektu. Priestor na presun 
rozpočtových prostriedkov na ekonomickú podpoložku 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia 
v požadovanom objeme 410 000,00 eur poskytuje „Projekt obnovy objektu Kaštieľa s areálom SOŠ Pruské 
- 772/1,772/2 - komplexná rekonštrukcia strechy Kaštieľa“, na realizáciu ktorého bolo pre rozpočtový rok 
2022 vyčlenených spolu 870 000,00 eur. Z dôvodu zdĺhavých administratívnych procesov vo verejnom 
obstarávaní a doručovaných žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov zo strany uchádzačov sa očakáva 
začiatok realizácie projektu neskôr ako bolo pôvodne plánované a preto nebudú finančné prostriedky 
čerpané v tomto rozpočtovom roku v takej výške, ako sa očakávalo, 
 bb/  v objeme 40 058,00 eur pre potreby implementácie projektu „Zavádzanie nových technológií 
(SPŠ Dubnica n/V)“,  kde  došlo  dňa 2.7.2021 prostredníctvom  elektronického  kontraktačného   systému  
k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy č. 202113066_Z medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a dodávateľom 
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT na predmet dodania 2 ks kolaboratívnych robotov. Predpokladané dodanie 
predmetu zmluvy je január 2022. V rozpočte TSK na rok 2022 je tento výdavok krytý okrem iného aj zdrojmi 
financovania 1AM1, 1AM2 na základe plánovanej resp. očakávanej refundácie finančných prostriedkov, 
vynaložených v minulom období na implementáciu projektov v rámci OP Interreg V-A SR-ČR. Nakoľko 
zatiaľ k žiadnej refundácii nedošlo, ako aj vzhľadom na nutnosť úhrady týchto výdavkov v najbližšej dobe je 
potrebné zrealizovať zámenu kódov zdrojov financovania 11GE/41 v objeme 25 688,00 eur, a to v rámci 
objemu výdavkov plánovaných pre projekt „Zavádzanie nových technológií (SPŠ Dubnica n/V) a presun 
finančných prostriedkov v objeme 14 370,00 eur pre zabezpečenie rozpočtového krytia pre nákup 2ks 



kolaboratívnych robotov z vlastných zdrojov TSK. Priestor na tento presun rozpočtových prostriedkov 
vytvára projekt „Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní (SPŠ Myjava)“, ktorý bol riadne finančne 
ukončený v roku 2021, a tak plánovaný objem prostriedkov zahrnutý v rozpočte TSK na rok 2022  pre tento 
projekt už čerpaný nebude a je možné ho použiť na rozpočtové krytie iných záväzkov, 
 bc/  v objeme 4 378,00 eur pre potreby implementácie projektu „Modernizácia praktického 
vyučovania (SPŠ Nové Mesto nad Váhom)“, pri ktorom bol realizovaný prieskum trhu na dodanie regálov a 
pojazdnej plošiny. Aj v tomto prípade je plánovaný objem výdavkov na tento účel krytý v rozpočte na rok 
2022 okrem iného zdrojmi financovania 1AM1, 1AM2. na základe plánovanej resp. očakávanej refundácie 
finančných prostriedkov, vynaložených v minulom období na implementáciu projektov v rámci OP Interreg 
V-A SR-ČR. Nakoľko zatiaľ k žiadnej refundácii nedošlo, ako aj vzhľadom na nutnosť realizácie verejného 
obstarávania v čo najkratšej dobe je nutné zrealizovať presun rozpočtových prostriedkov, krytých vlastnými 
zdrojmi. Aj v tomto prípade boli na presun v objeme 4 378,00 eur využité voľné rozpočtové prostriedky 
plánované pre projekt „Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní (SPŠ Myjava)“.   
 

3/ na základe požiadavky Oddelenia personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia 
zmena rozpočtu bežných výdavkov určených na prevádzku Úradu TSK v objeme 1 000,00 eur, konkrétne z 
ekonomickej podpoložky 633 006 Všeobecný materiál na ekonomickú podpoložku 633 007 Špeciálny 
materiál, a to za účelom obstarania respirátorov vo väzbe na dodržiavanie opatrení pri ohrození verejného 
zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest v zmysle Vyhlášky č. 3 zo 17. januára 2022 Úradu 
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,   
 

4/ a napokon sa na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky zabezpečuje 
rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 430 920,00 eur pre 
potreby Úradu TSK, oddielu Zdravotníctva a oddielu Vzdelávania, konkrétne: 

- v objeme 2 000,00 eur pre potreby Úradu TSK, a to z dôvodu potreby úhrady budúcich 
výdavkov za vydania odborných posúdení, resp. za poskytnutia vyjadrení dotknutých orgánov v rámci 
posudzovaní stavebných zámerov a konaní v zmysle stavebného zákona. Výdavky tohto druhu sa v zmysle 
platnej rozpočtovej klasifikácie triedia pod ekonomickou položkou 716 Prípravná a projektová 
dokumentácia. Presun rozpočtových prostriedkov v odhadovanom objeme 2 000,00 na príslušnú 
ekonomickú položku bude zabezpečený presunom rozpočtových prostriedkov z objemu prostriedkov 
schválených v rámci časti oddiel Doprava – Financované TSK na implementáciu projektu „Zlepšenie 
cyklistickej infraštruktúry v TSK“, konkrétne z ekonomickej položky 716 Prípravná a projektová 
dokumentácia. Objem prostriedkov plánovaný pre rozpočtový rok 2022 na tejto položke nebude čerpaný 
v plnej výške, nakoľko úhrada výdavkov za projektové dokumentácie pre príslušný projekt prebehla koncom 
roka 2021, 

- v objeme 3 580,00 eur pre príspevkovú organizáciu na úseku Vzdelávania SOŠ Trenčín za 
účelom výstavby viacúčelového multifunkčného ihriska s umelým povrchom a mantinelmi, ktoré bude slúžiť 
na športové využitie pre študentov školy. Samotnej výstavbe však musí predchádzať najskôr spracovanie 
projektovej dokumentácie. Výdavky na jej vypracovanie sa odhadujú na 3 580,00 eur. Rozpočtové krytie 
kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „PD  – Vybudovanie multifunkčného ihriska“  pre SOŠ 
Trenčín bude  zabezpečené podobne ako v predchádzajúcom prípade presunom prostriedkov z objemu 
prostriedkov schválených v rámci časti oddiel Doprava – Financované TSK na implementáciu projektu 
„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, konkrétne z ekonomickej položky 716 Prípravná a projektová 
dokumentácia. Objem prostriedkov plánovaný pre rozpočtový rok 2022 na tejto položke nebude čerpaný v 
plnej výške, nakoľko úhrada výdavkov za projektové dokumentácie pre príslušný projekt prebehla koncom 
roka 2021, 

- v objeme 6 500,00 eur opäť pre príspevkovú organizáciu na úseku Vzdelávania SOŠ Trenčín, 
a to za účelom realizácie investičnej akcie „PD – Rekonštrukcia vykurovania v dielňach PV“. Cieľom je 
vypracovanie a dodanie realizačnej projektovej dokumentácie, ktorá bude riešiť rekonštrukciu vykurovania v 
dielňach pracovného vyučovania. Jestvujúce vykurovanie v priestoroch dielní je teplovzdušné, plynovými 
infražiaričmi, ktoré sú po dobe svojej životnosti. V hale sa v murovanej stavbe nachádzajú priestory učební, 
šatní, umyvárne a pod.. Vykurovanie priestorov nie je komplexne riešené, využívajú sa elektrické výhrevné 
telesá. Je nutné zrealizovať nové vykurovanie, kombinované teplovzdušné (nové infražiariče, dymovody) a 
teplovodné (doplnenie plynového kondenzačného kotla do priestoru šatní, vybudovanie rozvodov 
vykurovania a TUV) a ich reguláciu z dôvodu zabezpečenia primeranej teplotnej pohody v dielňach 
pracovného vyučovania a v prislúchajúcich priestoroch (šatne, umyvárne, učebne a pod.). Rozpočtové 
krytie na investičnú akciu „PD - Rekonštrukcia vykurovania v dielňach PV“ pre SOŠ Trenčín sa odhaduje na 
6 500,00 eur a bude  zabezpečené  presunom rozpočtových prostriedkov schválených pre SC TSK na 
realizáciu investičnej akcie „Nosič náradia s príslušenstvom - 1 ks“, na dodanie ktorého prebieha 
v súčasnosti proces verejného obstarávania a predpokladaný termín dodania je 12 mesiacov,  

- v objeme 100 000,00 eur pre príspevkovú organizáciu na úseku Zdravotníctva NsP Prievidza 
so sídlom v Bojniciach, ktorá na zabezpečenie neodkladnej zdravotnej starostlivosti potrebuje nevyhnutne 
obstarať digitálny skiagrafický RTG prístroj, a to pre vysunuté pracovisko v Poliklinike Nováky. Územná 
poliklinika v Novákoch poskytuje zdravotnú starostlivosť pre 26 obcí s počtom obyvateľov cca 37 000. 
Digitálny skiagrafický RTG prístroj patrí medzi  základné  diagnostické prístroje, slúži na stanovenie 
správnej diagnózy pacienta, pričom röntgenové vyšetrenie patrí medzi základné vyšetrenia a využíva sa na 
zobrazenie prakticky celého tela. Röntgenový systém pokrýva potreby moderného rádio-diagnostického 
oddelenia, štandardizuje pracovné postupy a výsledky, aby sa dosiahla trvalo vysoká kvalita snímok 



všetkých pacientov, a to pri najnižšej možnej dávke žiarenia. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na 
realizáciu  investičnej akcie „Digitálny skiagrafický RTG prístroj“ sa odhaduje na 100 000,00 eur a bude  
zabezpečené  presunom rozpočtových prostriedkov schválených pre SC TSK na realizáciu investičnej 
akcie „Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK“, pri ktorej v súčasnosti 
prebieha vypracovanie projektovej dokumentácie a nie je predpoklad čerpania finančných prostriedkov  v I. 
polroku roku 2022, 

- v objeme 10 000,00 eur opäť pre príspevkovú organizáciu na úseku Zdravotníctva NsP 
Prievidza so sídlom v Bojniciach, a to z dôvodu začatia procesu verejného obstarávania na predmet 
zákazky „Vybudovanie nového OAIM“.  S prihliadnutím na dĺžku celého procesu je potrebné k zahájeniu 
vyhlásenia verejného obstarávania investičnej akcie „Vybudovanie nového OAIM“ pristúpiť v čo najbližšom 
časovom horizonte. Predmetom investičnej akcie je modernizácia priestorov, vytvorí sa sedem 
samostatných lôžkových boxov a dve izolačné miestnosti vrátane prevádzkového a personálneho zázemia. 
Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v požadovanom objeme 10 000,00 eur bude zabezpečené  
presunom rozpočtových prostriedkov schválených pre SC TSK na realizáciu investičnej akcie „Nosič 
náradia s príslušenstvom - 1 ks“, na dodanie ktorého prebieha v súčasnosti proces verejného obstarávania 
a predpokladaný termín dodania je 12 mesiacov, 

- v objeme 308 840,00 eur pre všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, z toho 
objem vo výške 180 600,00 eur pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, 78 240,00 eur pre NsP Myjava 
a 50 000,00 eur pre NsP Považská Bystrica, a to za účelom vypracovania projektových dokumentácií pre 
zníženie energetickej náročnosti jednotlivých objektov nemocníc. Uvedené nemocnice boli postavené v 50-
60 rokoch minulého storočia. Od čias výstavby skelety objektov v jednotlivých nemocniciach, ako aj výplne 
otvorov a vnútorné rozvody vykurovania v nich neprešli žiadnymi celoplošnými úpravami. Objekty, na 
ktorých sa viditeľne prejavil vplyv času a poveternostných podmienok, sú bez zateplenia a ich povrchové 
úpravy sú rozmanité (omietky, celoplošné obklady),. Vonkajšie povrchové úpravy obvodových stien sú na 
mnohých miestach poškodené, nesúrodé s viditeľnou degradáciou materiálu. Dôsledkom je celoplošné 
opadávanie obkladového obloženia, omietok a zatekanie podkladového materiálu. Vonkajšie výplne otvorov 
obvodového plášťa (okná, dvere) sú z časti pôvodné a z časti vymenené. Okná netesnia, niektoré okná sa 
neotvárajú z dôvodu možného vypadnutia z okenných rámov. Strechy riešených objektov sú nezateplené a 
vždy boli iba opakovanie lokálne opravované. Vykurovanie je takisto pôvodné, po dobe svojej životnosti. 
Dochádza k častým poruchám, popraskaniam zdegradovaných potrubí a následným zatečeniam.  Pôvodné 
krytálové kúrenie je potrebné nahradiť za vykurovanie pomocou vykurovacích telies (radiátorov) s 
termoregulačnými hlavicami pre efektívne a úsporné kúrenie v jednotlivých miestnostiach riešených 
objektov. Pre zníženie energetickej náročnosti objektov v jednotlivých nemocniciach je nesmierne dôležité 
zatepliť obvodové plášte jednotlivých objektov, vrátane striech, ako aj zrekonštruovať vonkajšie otvory 
(okná dvere) a zrealizovať rekonštrukciu ústredného vykurovania. Na to, aby sa všetky tieto stavebné 
úpravy mohli zrealizovať je potrebné vypracovať projektové dokumentácie. Rozpočtové krytie kapitálových 
výdavkov v objeme 180 600,00 eur na realizáciu investičnej akcie „PD - Zníženie energetickej náročnosti 
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach“, v objeme 78 240,00 eur na realizáciu investičnej akcie „PD - 
Zníženie energetickej náročnosti NsP Myjava“ a v objeme 50 000,00 eur na realizáciu investičnej akcie „PD 
- Zníženie energetickej náročnosti NsP Považská Bystrica“ bude  zabezpečené  presunom rozpočtových 
prostriedkov schválených pre SC TSK na realizáciu investičnej akcie „Nosič náradia s príslušenstvom - 1 
ks“, na dodanie ktorého prebieha v súčasnosti proces verejného obstarávania a predpokladaný termín 
dodania je 12 mesiacov. 
 
 

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. 3/2022  
                              


