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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 30/TSK/2020 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 124/2020 a Žiadosti o zmenu účelu 
použitia rozpočtových prostriedkov č. 125/2020 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                                                                                                 - 59 571,00 eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                   59 571,00 eur 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                          - 28 860,00 eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                            28 860,00 eur 

  
 

Rozpočtovým opatrením č. 30/TSK/2020 sa zabezpečuje: 
 
1/ na základe požiadavky Odboru školstva a kultúry presun bežných výdavkov v celkovom objeme 

58 091,00 eur, z toho v objeme 56 345,00 eur pre Strednú priemyselnú školu Nové Mesto nad Váhom za 
účelom predfinancovania a spolufinancovania projektu pod názvom „Střední školy jako centra podpory 
a propagace technických oboru a vzdělávání“, implementovaného v rámci Operačného programu V-A SR-
ČR. Financovanie uvedeného projektu bolo schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č. 254/2019 zo dňa 
25.3.2019. Zároveň sa na základe žiadosti Odboru školstva a kultúry zabezpečuje presun bežných 
výdavkov v objeme 1 746,00 eur pre Spojenú školu Púchov za účelom spolufinancovania projektu pod 
názvom „Kvalitné vzdelávanie a odborná príprava – náš cieľ“, implementovaného v rámci OP Ľudské 
zdroje. Financovanie tohto projektu bolo schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č. 469/2020 zo dňa 
18.5.2020. Priestor na presun bežných výdavkov vytvára v oboch prípadoch ekonomická podpoložka 
637 005 Špeciálne služby, rozpočtovaná na Úrade TSK okrem iného aj pre tieto účely, 

 
2/ na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja zmena v rámci rozpočtu bežných výdavkov 

schválených na činnosť Informačného centra Europe Direct, a to v celkovom objeme 1 480,00 eur. 
Dôvodom sú obmedzenia spôsobené pandémiou COVID-19, v dôsledku ktorých nebolo možné v priebehu 
roka čerpať finančné prostriedky plánované na niektorých ekonomických podpoložkách, ako sú 631 001 
Cestovné náhrady – tuzemské, 631 002 Cestovné náhrady – zahraničné a 637 004 Všeobecné služby. 
Prostredníctvom rozpočtového opatrenia sa časť voľných zdrojov v spomínanom objeme 1 480,00 eur 
presúva na ekonomickú podpoložku 637 003 Propagácia, reklama, inzercia, kde budú využité na 
obstaranie reklamných predmetov ako propagačných materiálov na podujatia, ktoré sa nemohli konať 
a budú organizované, keď to situácia umožní. Zároveň budú tieto propagačné materiály zaslané na konci 
roka ako poďakovanie všetkým partnerom, s ktorými centrum počas roka spolupracuje,  
 

3/ a napokon sa na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky realizuje zmena 
rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 28 860,00 eur, z toho: 
 a/ ako presun rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 12 634,00 eur pre potreby oddielu 
Vzdelávania, konkrétne pre príspevkovú organizáciu SOŠ Stará Turá, kde v súčasnosti prebieha  realizácia 
investičnej akcie „Energetická úspora budovy telocvične“. Súčasťou stavebných prác na tomto diele je aj 
výmena jestvujúcich okien na telocvični za plastové. Projektant navrhol v spracovanej projektovej 
dokumentácii presnú špecifikáciu nových plastových okien. Pri požiadavke realizátora diela na výrobu 
daných okien počas výkonu prác bolo však zistené, že celá nová okenná stena vzhľadom na svoju veľkosť 
nespĺňa statické požiadavky. Na základe uvedeného bol spracovaný statický posudok, ktorý odporučil 
montáž dodatočných oceľových nosníkov pre statické spevnenie celej okennej konštrukcie. Chýbajúce  
rozpočtové    krytie    kapitálových    výdavkov    za  účelom   zrealizovania     tohto    zámeru   sa  odhaduje  
na 12 634,00 eur a bude zabezpečené presunom voľných zdrojov, ktoré vznikli pri verejnom obstarávaní 
iných investičných zámerov: SOŠ obchodu a služieb Prievidza - „Rekonštrukcia bleskozvodu“,  SOŠ 



obchodu a služieb Púchov -  „Šokový schladzovač/zmrazovač“, SOŠ Nováky – „CNC sústruh“ a „CNC 
fréza“ s SOŠ Stará Turá – „Energetická úspora budovy telocvične – Stavebný dozor“,  

b/   ako zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného objemu kapitálových 
výdavkov v celkovom objeme 16 226,00 eur  pre  potreby oddielu  Sociálneho zabezpečenia a Vzdelávania,  
z toho:  

ba/ v objeme 5 548,00 eur pre sociálne zariadenie CSS – Trenčín – JUH, kde je potrebné 
neodkladne presklenie 4 balkónov na 4. poschodí budovy. Štvrté a piate poschodie budovy je vyčlenené 
pre klientov so psychiatrickými diagnózami. Vzhľadom na vážne zdravotné psychické postihnutia klientov 
sú otvorené balkóny nebezpečné. Sociálne zariadenie pri  poskytovaní sociálnych služieb musí postupovať 
v súlade s právnymi predpismi a jeho povinnosťou je vytvorenie priaznivých podmienok pre pobyt tak, aby 
klienti kvôli chorobe  neohrozili  seba a svoje okolie. Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu 
na investičnej akcie „Zasklenie 4 balkónov“ sa odhaduje na 5 548,00 eur a bude z dôvodu stanovenia priorít 
zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii schválenej pre 
CSS – Trenčín – JUH pod názvom „Vyhrievaný transportný vozík - 2 ks“, 

bb/ v objeme 4 200,00 eur pre sociálne zariadenie CSS – Partizánske z dôvodu obstarania 
gastronomického zariadenia do kuchyne „Trojpec s príslušenstvom“. Stávajúca trojpec je v havarijnom 
stave, jej opravy sú nerentabilné a náhradné diely sú vzhľadom na jej rok výroby nedostupné. V súčasnosti 
jej časté výpadky ohrozujú plynulý chod kuchyne. Nová trojpec bude energeticky úsporná s požadovaným 
výkonom a bude spĺňať požiadavky platnej legislatívy, nakoľko  bezpečnosť technických zariadení počas 
ich používania je súčasťou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  Rozpočtové krytie kapitálových 
výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Trojpec s príslušenstvom“ sa odhaduje na 4 200,00 eur a bude 
zabezpečené zmenou účelu  použitia rozpočtových  prostriedkov vo vzťahu k investičným akciám 
schváleným pre CSS – Partizánske pod názvom „Mangeľ valcový“ a „Sušička bielizne“. Obe investičné 
akcie boli v rámci verejného obstarávania vysúťažené v nižšom objeme ako sa pôvodne plánovalo, čím 
došlo k úspore verejných prostriedkov,      

bc/ v objeme 6 478,00,00 eur pre rozpočtovú organizáciu Stredná športová škola Trenčín. 
V Strednej športovej škole Trenčín prebieha v tomto období realizácia investičnej akcie „Rekonštrukcia 
výťahov“. V priebehu  výkonu  stavebných  prác  sa zistilo, že je nutné v rámci rekonštrukcie dvoch výťahov  
v  jednej šachte plné predelenie steny šachty. Z hľadiska bezpečnostných predpisov je potrebné nahradiť 
stávajúcu stenu z pletiva plnou stenou až ku dnu priehlbne tak, aby sa zamedzilo možnému prepadnutiu 
cez plotové pletivo. Jestvujúca konštrukcia nevyhovuje bodovému zaťaženiu a nespĺňa potrebnú normu 
300N na 5cm2. Navýši sa tiež miera dna priehlbne od nástupnej plochy na požadovanú hĺbku (max. 
1 550mm) od nástupnej plochy najnižšej stanice a zároveň bude daná šachta zvýšená násypom a doskou 
podľa požiadaviek statika.  Na základe daných skutočností je potrebné predmetnú stenu vystužiť montážou 
trapézových plechov s výškou  trapézu 3,5 cm, aby daná konštrukcia vyhovovala norme STN EN 81-20/50 
a pri obhliadke Národným inšpektorátom práce spĺňala všetky požiadavky definované Vyhláškou 
č. 508/2009 Z. z., ktoré vyplývajú z bezpečnostných pravidiel  na konštrukciu a montáž výťahov. Chýbajúce 
rozpočtové krytie na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia výťahov“ sa odhaduje na 6 478,00 eur a 
bude zabezpečené  zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii 
schválenej pre Strednú športovú školu Trenčín pod názvom „Dodávka a montáž slnolamov“, nakoľko 
prioritou školy je dokončenie uvedenej zákazky v roku 2020.  
 
 

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.124/2020  
               Žiadosť o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.125/2020 


