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Vybavuje: Ing. Iveta Sokolíková                                                                                        Trenčín, 28.10.2016 
Telefónne číslo: 032-6555621 

 
 

ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 42/TSK/2016 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 68/2016 a Žiadosti o zmenu účelu 
použitia rozpočtových prostriedkov č. 69/2016 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                                                                                                  -33 600,00 Eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                   33 600,00 Eur 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                           -63 753,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                            63 753,00 Eur 
 
 
Rozpočtovým opatrením č. 42/TSK/2016 sa zabezpečuje : 
 
A/ Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov schválených na Úrade TSK pod 
ekonomickou podpoložkou 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 
v celkovom objeme 20 000,00 Eur za účelom zabezpečenia spolufinancovania výziev MK SR pre OvZP na 
úseku poskytovania kultúrnych služieb. Rozpočtovým opatrením č.42/TSK/2016 sa na základe žiadosti 
Odboru školstva a kultúry realizuje z tejto ekonomickej podpoložky presun rozpočtových prostriedkov 
v celkovom objeme 1 160,00 Eur pre Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, a to za účelom zabezpečenia 
spolufinancovania projektov podporených v rámci grantového programu Fondu na podporu umenia na rok 
2016, z toho v objeme 1 000,00 Eur na spolufinancovanie projektu pod názvom „Akvizícia zbierky 
tradičného odevu“ a 160,00 Eur na spolufinancovanie projektu pod názvom „Akvizícia súboru papierových 
betlehemov“. 
 
B/ Za podobným účelom, a síce za účelom spolufinancovania projektov na podporu rozvoja sociálnych 
služieb tzv. lotérií poskytnutých z MPSVaR SR, bol v rámci Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 schválený na 
rovnakej ekonomickej podpoložke 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky 
a náradia objem prostriedkov 50 000,00 Eur. Rozpočtovým opatrením č.42/TSK/2016 sa na základe 
žiadosti Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci realizuje presun rozpočtových prostriedkov z tejto 
ekonomickej podpoložky v celkovom objeme 7 199,00 Eur pre nasledovné sociálne zariadenia : 
 
CSS - Jesienka, Myjava  
v objeme 300,00 Eur na spolufinancovanie investície "Keramická pec", 
CSS - Nová Bošáca, Nová Bošáca  
v objeme 3 298,00 Eur na spolufinancovanie investície "Výškovo nastaviteľná vaňa", 
CSS - DEMY, Trenčín  
v objeme 1 230,00 Eur na spolufinancovanie investície "Stropný koľajnicový zdvíhací systém", 
CSS - SLOVEN, Slávnica  
v objeme 2 371,00 Eur na spolufinancovanie investície "Sprchovacia hygienická stolička s príslušenstvom". 
 
C/ Ďalej sa na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky zabezpečuje 
rozpočtovým opatrením presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov 
schválených v rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 (1. Zmena) pre oddiel Vzdelávanie za 
účelom vybudovania prírodovedných laboratórií pre jednotlivé gymnáziá v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. 
Konkrétne ide o presun verejnou súťažou ušetrených finančných prostriedkov v celkovom objeme 
25 000,00 Eur za účelom zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov potrebných na obstaranie 
interiérového vybavenia pre prírodovedné laboratórium na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne t.j. na 
realizáciu investičnej akcie pod názvom „Vybudovanie prírodovedných laboratórií – interiérové vybavenie I. 
etapa“. 
 



Investičné akcie „Vybudovanie prírodovedných laboratórií - I. etapa“ 
Gymnázia Myjava                                                                                                                     - 16 172,00 Eur 
Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou                                                              -  1 141,00 Eur 
Gymnázia Partizánske                                                                                                                   - 165,00 Eur 
Gymnázia Ľudovíta Štúra Trenčín                                                                                              - 1 450,00 Eur 
Športového gymnázia Trenčín                                                                                                       - 691,00 Eur 
Gymnázia Dubnica nad Váhom                                                                                                  - 2 369,00 Eur 
Gymnázia Považská Bystrica                                                                                                     - 3 012,00 Eur 
s p o l u                                                                                                                                     - 25 000,00 Eur 
 
Investičná akcia „Vybudovanie prírodovedných laboratórií – interiérové vybavenie I. etapa“ 
Gymnázia Ľudovíta Štúra Trenčín                                                                                              25 000,00 Eur 
 
D/ Ďalej zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov 
schválených v oddiele Zdravotníctvo pre NsP Považská Bystrica. NsP Považská Bystrica nevyhnutne 
potrebuje nový elektrický priemyselný žehlič na žehlenie prádla pre celú nemocnicu. Jestvujúci priemyselný 
žehlič je morálne a technicky zastaralý, mechanizácia valcov je nefunkčná, čím dochádza k poškodzovaniu 
žehleného prádla. Udržanie starého žehliča v prevádzky schopnom stave je technicky aj finančne náročné, 
nakoľko dochádza často k jeho poruchám. NsP Považská Bystrica zároveň nevyhnutne potrebuje doplniť 
chýbajúce materiálno-technické vybavenie na Jednotku intenzívnej starostlivosti. Ide o chirurgickú 
odsávačku, ktorá je určená na dlhodobú drenáž hrudníka  pri hemotharaxe (hromadenie krvi v pleurálnej 

dutine) alebo pneumothoraxe (zlyhaní pľúc) pacientov. Chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov na tieto 

účely t.j. na realizáciu investičnej akcie „Priemyselný žehlič“ v celkovom objeme 28 174,00 Eur a realizáciu 
investičnej akcie „Chirurgická odsávačka“ v celkovom objeme 2 220,00 Eur bude zabezpečené zmenou 
účelu použitia rozpočtových prostriedkov investičných akcií rozpočtovaných pre NsP Považská Bystrica, 
u ktorých ukončená verejná súťaž priniesla úsporu verejných prostriedkov. Konkrétne ide investičné akcie 
„Echokardiografický prístroj“, „Komplexná rekonštrukcia operačného sálu ORL vrátane technologického 
vybavenia“, „Prístrojové vybavenie ORL“, „Operačný stôl“, „Operačná lampa“,  „Veľkokapacitná práčka“ a  
„PD Komplexná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne“. 
 
E/ V oblasti rozpočtu bežných výdavkov sa na základe žiadosti Odboru školstva a kultúry realizuje presun 
finančných prostriedkov v objeme 33 600,00 Eur pre SOŠ Prievidza (T. Vansovej). Dôvodom je 
zabezpečenie rozpočtového krytia výdavkov súvisiacich s podpisom budúcej zmluvy o spolupráci medzi 
SOŠ Prievidza (T.Vansovej) a firmou MWS Prievidza, s.r.o. ako dodávateľom elektrickej energie pre 
príspevkovú organizáciu, a to za účelom zabezpečenia plynulého a bezproblémového vzdelávacieho 
procesu bezporuchovou dodávkou elektrickej energie do objektov školy formou spolupráce pri zabezpečení 
obnovenia pripojenia sa na odber elektrickej energie. Presun finančných prostriedkov v požadovanom 
objeme 33 600,00 Eur bude realizovaných z ekonomickej podpoložky 637 005 Špeciálne služby, 
rozpočtovanej okrem iného aj na spolufinancovanie projektov OvZP v rámci Operačného programu Ľudské 
zdroje, kde v dôsledku avizovaného časového posunu vo vyhlasovaní výziev na neskoršie obdobie, 
dochádza aj k posunu predpokladanej potreby financií na spolufinancovanie implementovaných projektov. 
 
 

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.68/2016 
              Žiadosť o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.69/2016  
                               


