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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 40/TSK/2016 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 63/2016 a Žiadosti o zmenu účelu 
použitia rozpočtových prostriedkov č.64/2016 do Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 schváleného 
uznesením Zastupiteľstva TSK č. 323/2015 zo dňa 23.11.2015, pričom zostáva objem celkových výdavkov 
schváleného rozpočtu nezmenený.  
 
Rozpočet výdavkov  s p o l u                                                                                                            0,00 Eur 
 
 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                    -8 864,00 Eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                     8 864,00 Eur 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                           -30 468,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                            30 468,00 Eur 
 
 
Rozpočtovým opatrením č. 40/TSK/2016 sa zabezpečuje: 
 
A/ Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov Úradu TSK schválených pre 
podprogram Civilná ochrana, a to na základe žiadosti Oddelenia personálneho manažmentu, miezd a 
krízového riadenia. Dôvodom je účasť pracovníka zodpovedného za výkon činností hospodárskej 
mobilizácie na školení pod názvom "Základný kurz bezpečnostného technika". Toto rozhodnutie nadväzuje 
na blížiaci sa odchod bezpečnostného technika Úradu TSK do starobného dôchodku a plánované 
kumulovanie tejto funkcie s výkonom činnosti hospodárskej mobilizácie. Chýbajúce rozpočtové krytie v 
rámci podprogramu Civilná ochrana na ekonomickej podpoložke 637 001 Školenia, kurzy, semináre, 
porady, konferencie, sympózia v celkovom objeme 480,00 Eur bude zabezpečené presunom rozpočtových 
prostriedkov z ekonomickej podpoložky 637 004 Všeobecné služby, na ktorej sa nepredpokladá čerpanie 
výdavkov k 31.12.2016 vo výške schváleného rozpočtu. 
 
B/ Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov Úradu TSK na základe žiadosti 
Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky, a to z dôvodu zabezpečenia rozpočtového 
krytia výdavkov na ekonomickej položke 634 Dopravné v celkovom objeme 8 384,00 Eur, z toho 4 384,00 
Eur na ekonomickej podpoložke 634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny a 4 000,00 Eur na 
ekonomickej podpoložke Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené. Navýšenie objemu prostriedkov 
určených na nákup paliva pre dopravné účely súvisí so skutočným doplnením vozového parku o elektrické 
vozidlá až v mesiaci november 2016 namiesto pôvodne plánovaného termínu v priebehu I. polroka 2016 
a z rovnakého dôvodu vyvstáva potreba navýšenia objemu finančných prostriedkov na servis motorových 
vozidiel a súvisí s potrebou opravy motorového vozidla Audi A8 ŠPZ TN450DI vrátane nákupu zimných 
pneumatík, ďalej s prípravou ďalších siedmych motorových vozidiel na zimnú prevádzku, s výkonom 
úradného merania spotreby na motorovom vozidle ŠKODA OCTAVIA ŠPZ TN960CU a napokon 
s absolvovaním STK a EK na troch motorových vozidlách. Presun prostriedkov v odhadovanom objeme 
bude realizovaný z ekonomickej podpoložky 635 006 Rutinná a štandardná údržba – budov, objektov alebo 
ich častí, kde sa nepredpokladá čerpanie výdavkov k 31.12.2016 vo výške schváleného rozpočtu. 

C/ A napokon zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2016-
2018  na realizáciu investičnej akcie pre NsP Myjava pod názvom "FESS endoskopická zostava (ORL)" 
v celkovom objeme 60 000,00 Eur. Dôvodom je nevyhnutnosť vybavenia nemocničných pracovísk  
v zmysle výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky tzv. povinným vybavením, ku ktorému 
patrí aj monitor vitálnych funkcií pre oddelenie anestéziológie a  intenzívnej medicíny a EKG prístroje. 
Okrem toho je potrebné zabezpečiť i zariadenia, ktoré síce nie sú povinným vybavením pracovísk, napriek 
tomu nie je možné bez nich poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Z dôvodu predchádzania 
preležanín (dekubitov) u pacientov je nutné zakúpiť aktívne dekubitné matrace, ktoré sú úplne automatické, 
vybavené kompresorom, čím sa v matraci nachádza optimálny tlak, ktorý priaznivo pôsobí pri liečbe 
pacienta. V rámci poskytovania jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ktorá je pre nemocnicu ekonomicky 
efektívna,  potrebuje NsP Myjava dokúpiť 70 stupňovú optiku na rozšírenie Jednodňovej zdravotnej 
starostlivosti a Otorinolaryngológie (ORL). Táto musí byť kompaktibilná s operačným laparoskopom. 



Z dôvodu vyššej výkonnosti ORL na ambulancii v Starej Turej a kompaktibilnosti s laparoskopom je nutné 
zabezpečiť aj nasledovné vybavenie ambulancie: optiku 30 stupňov, rhino laringo fibroskop a zdroj svetla. 
Chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov na tento účel  t.j. na realizáciu nových investičných akcií pre NsP 
Myjava pod názvami  
 
„Monitor vitálnych funkcií transportný“                                              3 516,00 Eur 
„EKG prístroj – 12 kanálový“                                                             4 280,00 Eur  
„Matrac antidekubitný aktívny“                                                          5 613,00 Eur 
„Optika 70 stupňov 175mm“                                                              2 719,00 Eur 
„Vybavenie ambulancie ORL“                                                         14 340,00 Eur 
 
v celkovom požadovanom objeme 30 468,00 Eur bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových 
prostriedkov vo vzťahu k spomínanej investičnej akcii „FESS endoskopická zostava (ORL)“. 
 
 

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 presun rozpočtových prostriedkov č.63/2016 
               Žiadosť o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.64/2016 
                


