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Vybavuje: Ing. Iveta Sokolíková                                                                                        Trenčín, 21.11.2016 
Telefónne číslo: 032-6555621 

 
 

ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 45/TSK/2016 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.77/2016 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                                                                                                    -4 078,00 Eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                     4 078,00 Eur 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                           -95 789,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                            95 789,00 Eur 
 
 
Rozpočtovým opatrením č. 45/TSK/2016 sa zabezpečuje : 
 
A/ Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov schválených pre oddiel 
Vzdelávanie, a to na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky 
z nasledovného dôvodu:  
 
1. V zmysle Zmluvy o dielo č. 05/2016 zo dňa 16.8.2016 bola vypracovaná projektová dokumentácia za 
účelom  rekonštrukcie budovy školskej jedálne pre Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín. Pri riešení 
projektovej dokumentácie bolo zistené, že vzduchotechnika  v kuchyni a výdajni jedál je v havarijnom stave. 
Vzduchotechnika, ktorá slúži na odsávanie prebytočných pár počas varenia a na vysúšanie vlhkého 
prostredia zo stien a podlahy, aby nevznikali plesne, je opotrebovaná, nevýkonná a nespĺňa požadované 
technické normy na udržanie hygienického prostredia počas prevádzky školskej jedálne. Z uvedeného 
dôvodu je nevyhnutné riešiť obstaranie novej vzduchotechniky, čomu predchádza vypracovanie   
projektovej dokumentácie.  Chýbajúce rozpočtové krytie na investičnú akciu pod názvom „PD Odvetranie 
kuchyne“ v celkovom objeme 4 600,00 Eur bude zabezpečené presunom finančných 
prostriedkov z investičnej akcie „Vybudovanie prírodovedných laboratórií - I. etapa“, rozpočtovanej v rámci 
Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2016-2018 (1.zmena) pre Športové gymnázium Trenčín v celkovom objeme 
40 000,00 Eur. U tejto investičnej akcie došlo po ukončení procesu verejného obstarávania k šetreniu 
verejných prostriedkov. 
 
2. Basketbalové ihrisko v  školskom areáli Gymnázia M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom má 
vplyvom poveternostných podmienok zdevastovaný celý povrch. Spevnená plocha nespĺňa technické, 
kvalitatívne a bezpečnostné požiadavky pre športové využitie mládeže. Z uvedeného dôvodu je potrebná 
rekonštrukcia ihriska a v rámci nej odstránenie jestvujúceho asfaltového krytu, odvodnenie ihriska pomocou 
trativodov a osadenie parkového obrubníka po jeho obvode. Zrekonštruované ihrisko bude mať umelý 
športový povrch a nové basketbalové koše. Chýbajúce rozpočtové krytie na investičnú akciu pod názvom 
„Rekonštrukcia basketbalového ihriska Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom“ v 
celkovom objeme 29 678,00 Eur bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov z investičných akcií 
rozpočtovaných pre Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom, kde v dôsledku ukončenia 
procesu verejného obstarávania došlo k šetreniu verejných prostriedkov, konkrétne 1 775,00 Eur 
z investičnej akcie „Vybudovanie prírodovedných laboratórií – I. etapa“ a 761,00 Eur z investičnej akcie 
„Multifunkčné ihrisko s bežeckou dráhou“. Zvyšný objem prostriedkov 27 142,00 Eur bude zabezpečený 
presunom finančných prostriedkov z investičnej akcie „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy školy“ 
rozpočtovanej pre SOŠ Stará Turá. Táto akcia sa nebude v rozpočtovom roku 2016 realizovať.      
  
3. V Rozpočte TSK na roky 2016 - 2018 boli pre rozpočtovú organizáciu Gymnázium Myjava schválené 
okrem iného aj finančné prostriedky na investičnú akciu „Multifunkčné ihrisko“ v celkovom objeme 
116 700,00 Eur. K dnešnému dňu je multifunkčného ihrisko pre Gymnázium Myjava zrealizované. Pozemok 
okolo multifunkčného ihriska je však voľne prístupný a vzhľadom k tomu, že ihrisko sa nachádza v blízkosti 
štátnej cesty a chodníka pre peších, je potrebné z dôvodu bezpečnosti chodcov a účastníkov cestnej 



premávky  oplotiť pozemok v časti od chodníka a štátnej cesty. Chýbajúce rozpočtové krytie na realizáciu 
investičnej akcie pod názvom „Oplotenie časti školského areálu Gymnázia Myjava" v celkovom objeme 
16 522,00 Eur bude zabezpečené presunom finančných prostriedkov z investičných akcií, u ktorých 
v dôsledku ukončenia procesu verejného obstarávania došlo k šetreniu verejných  prostriedkov,  konkrétne  
5 787,00 Eur z investičnej akcie „Vybudovanie prírodovedných laboratórií – I. etapa“ rozpočtovanej pre 
Športové gymnázium Trenčín a 1 241,00 Eur z investičnej akcie „Multifunkčné ihrisko“ rozpočtovanej pre 
Gymnázium Myjava a SOŠ obchodu a služieb Prievidza. Zvyšný objem prostriedkov 9 494,00 Eur bude 
zabezpečený presunom finančných prostriedkov z investičnej akcie „Zvýšenie energetickej efektívnosti 
budovy školy“ rozpočtovanej pre SOŠ Stará Turá. Táto akcia, ako už bolo vyššie uvádzané, sa nebude 
v rozpočtovom roku 2016 realizovať.   
 
4. Gymnázium Partizánske potrebuje súrne obstarať dodávku a montáž  žalúzií na škole z dôvodu  potreby  
zatienenia učební, v ktorých sa využívajú projektory, vizualizéry a ďaľšie  informačno – komunikačné  
technológie, ako aj z dôvodu ochrany žiakov pred priamym slnečným žiarením, aby sa zamedzilo 
prehrievaniu ich organizmu. Objem finančných prostriedkov potrebný na realizáciu tohto investičného 
zámeru t.j. na realizáciu investičnej akcie pod názvom „Dodávka a montáž žalúzií na Gymnáziu 
Partizánske“ sa odhaduje na 9 989,00 Eur. Rozpočtovým opatrením č. 45/TSK/2016 sa zabezpečuje 
presun chýbajúceho objemu rozpočtových prostriedkov, a to z investičných akcií, u ktorých po ukončení 
verejnej súťaže došlo k šetreniu finančných prostriedkov, konkrétne 3 640,00 Eur z investičnej akcie 
„Vybudovanie prírodovedných laboratórií – I. etapa“ rozpočtovanej pre Gymnázium V. B. Nedožerského 
Prievidza, 588,00 Eur z investičnej akcie „Multifunkčné ihrisko“ rozpočtovanej pre SOŠ obchodu a služieb 
Prievidza, 383,00 Eur z investičnej akcie „Rekonštrukcia telocvične“ rozpočtovanej pre Spojenú školu 
Nováky a napokon 5 378,00 Eur z investičnej akcie „Rekonštrukcia hygienických zariadení WC chlapci 
a dievčatá I. poschodie, WC chlapci prízemie“ rozpočtovanej pre Gymnázium Partizánske. 
 
5. V rámci Zmeny Rozpočtu TSK na roky 2016–2018 (1.zmena) boli pre SOŠ Považská Bystrica schválené 
okrem iného finančné prostriedky v objeme 200 000,00 Eur na realizáciu investičnej akcie „Zníženie 
energetickej náročnosti“, s tým, že príspevková organizácia zabezpečí financovanie tejto investície aj 
z vlastných zdrojov. Počas rozpočtového roka 2016 však SOŠ Považská Bystrica musela  vlastné zdroje 
školy prednostne použiť na riešenie havarijných situácii. Rýchlym riešením havarijných situácii sa 
zamedzilo ohrozeniu zdravia študentov a zamestnancov školy. Z uvedeného dôvodu pristúpil Trenčiansky 
samosprávny kraj k rozhodnutiu zabezpečiť dofinancovanie investičnej akcie „Zníženie energetickej 
náročnosti“ v objeme 35 000,00 Eur z vlastných zdrojov TSK. Chýbajúce rozpočtové krytie bude 
zabezpečené presunom finančných prostriedkov z investičného projektu „Zvýšenie energetickej efektívnosti 
budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica“, financovaného formou dotácie zo štátneho rozpočtu 
v zmysle § 4 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov za účelom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. 
Vzhľadom k tomu, že žiadosť na čerpanie prostriedkov z environmentálneho fondu u tohto projektu nebola 
schválená, a nová výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu nebola vyhlásená, nebudú finančné prostriedky 
určené na spolufinancovanie predmetom čerpania k termínu 31.12.2016. 
 
B/ Rozpočtovým opatrením č.45/TSK/2016 sa zároveň na základe žiadosti Odboru regionálneho rozvoja 
zabezpečuje presun finančných prostriedkov rozpočtovaných v rámci Úradu TSK na podporu 
environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tzv. projektu Zelená 
župa. V rámci uvedeného projektu bol na ekonomickej podpoložke 642 001 Transfery jednotlivcom a 
neziskovým právnickým osobám - občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu schválený 
objem prostriedkov 15 000,00 Eur, a to na podporu už spomínaných aktivít a činností zameraných na 
ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na 
území TSK. Keďže sa predpokladalo, že žiadateľmi o poskytnutie grantu budú hlavne občianske združenia 
pôsobiace v oblasti ochrany životného prostredia, bol celý objem rozpočtovaných prostriedkov zatriedený 
pod ekonomickú podpoložku 642 001. V skutočnosti však môžu byť oprávnenými prijímateľmi grantov 
rôzne subjekty verejného a súkromného sektora. Nakoľko komisia rozhodla o pridelení grantu aj dvom 
obciam v celkovom objeme 2 778,00 Eur a jednej príspevkovej organizácii v objeme 1 300,00 Eur, 
rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje správne zatriedenie budúcich výdavkov t.j. realizuje sa presun 
rozpočtových prostriedkov v príslušných objemoch na ekonomickú podpoložku 641 001 Transfery v rámci 
verejnej správy – príspevkovej organizácií a 641 009 Transfery v rámci verejnej správy - obci okrem 
transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy.  
        

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.77/2016 


