
 

      T R E N Č I A N S K Y    S A M O S P R Á V N Y    K R A J 
 

   K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

   IČO: 36126624   DIČ: 2021613275 

          
 

Vybavuje: Ing. Iveta Sokolíková                                                                                          Trenčín, 23.2.2017 
Telefónne číslo: 032-6555621 

 
 

ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 4/TSK/2017 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.14/2017 a Žiadosti 
o presun rozpočtových prostriedkov č.15/2017 do Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 schváleného 
uznesením Zastupiteľstva TSK č. 436/2016 zo dňa 28.11.2016, pričom zostáva objem celkových výdavkov 
schváleného rozpočtu nezmenený.  
 
 
Rozpočet výdavkov  s p o l u                                                                                                            0,00 eur 
 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                         -242 904,00 eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                          242 904,00 eur 
 
 

Rozpočtovým opatrením č. 4/TSK/2017 sa na základe požiadaviek Odboru investícií, životného 
prostredia a vnútornej prevádzky zabezpečujú zmeny rozpočtu schválených kapitálových výdavkov pre 
oddiel Zdravotníctvo, a to v celkovom objeme 242 904,00 eur za nasledovným účelom : 

 
a) V rámci predkladania Návrhu Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 bol pre NsP Prievidza so sídlom 

v Bojniciach schválený objem prostriedkov 160 000,00 eur na realizáciu investičnej akcie pod názvom 
„Vybudovanie pracoviska CT v nemocnici v Bojniciach“. Tento objem prostriedkov vychádzal z projektovej 
dokumentácie, súčasťou ktorej bol okrem iného aj výkaz – výmer. Komplexným zapracovaním všetkých 
požadovaných zmien v jednotlivých profesiách technického zabezpečenia stavieb, ktoré priamo súvisia s 
inštaláciou nového CT prístroja a sú pre jeho umiestnenie nevyhnutné, došlo k dopracovaniu pôvodnej 
projektovej dokumentácie, a tým aj k navýšeniu objemu prostriedkov potrebných na realizáciu tohto 
investičného zámeru zo 160 000,00 eur na 362 423,02 eur. Do projektu bolo nevyhnutné zapracovať všetky 
zmeny v profesiách technického zabezpečenia stavieb, aby sa zabránilo poškodeniu novozabudovanej 
technológie. Išlo hlavne o nové ústredné kúrenie, ktoré nahradí doteraz 60-ročné critálové. Tento zdroj 
vykurovania nie je možné rekonštruovať a ani prispôsobiť ho novým technológiám. Finančne náročnými 
položkami v rámci dopracovania pôvodného projektu boli aj prevádzkové súbory vzduchotechniky 
a elektroinštalácie, ktoré sú však pre stavebné úpravy nevyhnutné.  

b) NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach potrebuje zároveň neodkladne obstarať projektovú 
dokumentáciu pre vybudovanie oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) v priestoroch 
monobloku – bloku E. Súčasné priestory sú technicky zastarané a nevyhovujú ani po stránke kapacitnej ani 
po stránke dispozičnej. Navyše je v týchto priestoroch situované aj ortopedické oddelenie, vrátane 
operačného sálu a ortopedickej ambulancie. OAIM má v platnom povolení 5 lôžok, na ktorých sa liečia 
pacienti v životohrozujúcich stavoch. Z  dôvodu veľkého náporu privezených pacientov musí byť obrat na 
lôžkach rýchly, momentálne dĺžka hospitalizácie je len 4,4 dňa. Priemerne počet pacientov neklesá pod 20 
za mesiac. Za posledné dva mesiace predstavuje obložnosť až 94%, stáva sa že na 5-lôžkovom oddelení 
je 6 až 9 pacientov. Z uvedeného  dôvodu  môže nemocnica  hospitalizovať len pacientov s nutnosťou 
zaistenia dýchacích ciest a umelo ventilovaných. Spádové územie  nemocnice sa rozšírilo, nakoľko sa 
zrušilo OAIM v Handlovej a Ilave a záchranná zdravotná služba priváža navyše aj pacientov z okrajových 
častí okresov Partizánske a Bánovce nad Bebravou, ktoré tiež zrušili OAIM. Nakoľko dané priestory 
neumožňujú poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť a nespĺňajú podmienky moderného vybavenia 
nemocničného pracoviska, je nevyhnutné v nemocnici začať s realizáciou rekonštrukcie priestorov 
a vybudovať nové OAIM, čomu predchádza vypracovanie projektovej dokumentácie.  

C) Podobná situácia v oblasti prevádzkovania oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny 
(OAIM) je aj v NsP Považská Bystrica. Aj tu je obstaranie projektovej dokumentácie na komplexnú 
rekonštrukciu oddelenia nevyhnutné. Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny sa nachádza na III. 
nadzemnom podlaží budovy JIS a ARO, ktoré bolo vybudované v rokoch 1 980-1982. Dispozične ani 
kapacitne tieto priestory už nevyhovujú dôstojným podmienkam, v ktorých by mali byť  pacienti v ohrození 
života prijímaní a ošetrovaní. Pre stanovenie uvedených nákladov potrebných na realizáciu stavby je 
potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu v rozsahu pre stavebné konanie, realizáciu stavby a výber 
zhotoviteľa stavby. Predpokladaná hodnota 18 700,00 eur bola  určená na základe odporúčaných 



minimálnych a maximálnych cien zo Sadzobníka UNIKA 2016 pre navrhovanie ponukových cien 
projektových prác a inžinierskych činností. Sú v nej zahrnuté základné výkony inžinierskej činnosti, 
vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie, realizačný projekt vrátane koordinačnej 
činnosti projektanta s prihliadnutím na percentuálne ocenenie jednotlivých výkonov a pásma zložitosti 
a náročnosti realizovaného diela. Realizáciou uvedených stavebných  rekonštrukčných a modernizačných 
prác sa zlepší kvalita prostredia, zvýši sa počet lôžok z jestvujúcich šesť na osem lôžok. 
 

Chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov v objeme 202 424,00 eur na realizáciu investičnej akcie pod 
názvom „Vybudovanie pracoviska CT v nemocnici v Bojniciach“, ako aj chýbajúce rozpočtové krytie 
výdavkov v objeme 21 780,00 eur  na realizáciu investičnej akcie pod názvom „PD – Vybudovanie OAIM“ 
bude zabezpečené pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach zmenou účelu použitia rozpočtovaných 
prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov nemocnice, a to vo vzťahu k investičnej akcii 
„Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS - vybavenie prístrojovou technikou“, rozpočtovanej pre rok 2017 
v objeme 2 000 000,00 eur. Vo vzťahu k tejto investičnej akcii bude zároveň presunom rozpočtových 
prostriedkov zabezpečené chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov v objeme 18 700,00 eur na realizáciu 
investičnej akcie pod názvom „PD – Komplexná rekonštrukcia OAaIM vrátane prístrojového vybavenia NsP 
Považská Bystrica“ pre NsP Považská Bystrica. Priestor pre tieto zmeny vytvára skutočnosť, že NsP 
Prievidza so sídlom v Bojniciach plánuje obstarávať prístrojové vybavenie až pred dokončením stavebných 
prác na rekonštrukcii monobloku, ktorých začiatok je plánovaný podľa harmonogramu prác na 10.3.2017 
a predpokladaná doba realizácie je 10 mesiacov. Z uvedeného vyplýva, že zahájenie verejného 
obstarávania na prístrojové vybavenie monobloku prebehne najskôr v druhom polroku 2017, aj to nie 
v plnom rozsahu.  

 
  

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 zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.14/2017  
               Žiadosť o presun rozpočtových prostriedkov č.15/2017 


