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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 31/TSK/2022 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.136/2022 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 kapitálových výdavkov                                                                                          - 61 519,00 eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                            61 519,00 eur 

 
 
Rozpočtovým opatrením č. 31/TSK/2022 sa zabezpečuje na základe požiadavky Odboru investícií 

a vnútornej prevádzky zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 
kapitálových výdavkov realizovaná v objeme 61 519,00 eur pre potreby oddielu Zdravotníctva, konkrétne 
pre príspevkovú organizáciu NsP Myjava. Na zabezpečenie lepšej dostupnosti zdravotnej starostlivosti 
plánuje NsP Myjava obstarať celotelový kostný denzitometer. Denzitometria je zobrazovacia metóda na 
meranie hustoty kostnej hmoty. Pomocou vyšetrenia denzitometrom je možné zistiť diagnózu osteoporózy i 
stupňa rednutia kostí a následne odporučiť vhodnú liečbu. Obstaraním prístroja by sa rozšíril rozsah 
poskytovanej zdravotnej starostlivosti o výkony a medicínske služby, ktoré v  myjavskom regióne absentujú. 
Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie „Celotelový kostný 
denzitometer“ v celkovom objeme 61 519,00 eur bude  zabezpečené  zmenou účelu použitia rozpočtových 
prostriedkov vo vzťahu k takým investičným akciám schváleným pre NsP Myjava, u ktorých došlo v rámci 
procesu verejnej súťaže k úspore finančných prostriedkov, alebo ktoré sa nebudú obstarávať v roku 2022: 
 
„Sterilizátor s úpravovňou vody“                                                                                                 -12 082,00 eur  
„Rekonštrukcia výťahu – poliklinika“                                                                                             -3 292,00 eur  
„Serologický analyzátor“                                                                                                               -5 956,00 eur  
„USG pre OAIM“                                                                                                                         -14 296,00 eur   
„Analyzátor na meranie glykovaného hemoglobínu“                                                                    -3 756,00 eur   
„Telemetrický systém“                                                                                                                 -22 137,00 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 zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 136/2022 
               
               



                              


