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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 4/TSK/2022 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.6/2022 a Žiadosti o zmenu účelu 
použitia rozpočtových prostriedkov č.7/2022 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 bežných výdavkov                                                                                                   - 4 350,00 eur 
Rozpočet bežných výdavkov                                                                                                     4 350,00 eur 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                        - 135 673,00 eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                          135 673,00 eur 
 
 

Rozpočtovým opatrením č. 4/TSK/2022 sa zabezpečuje: 
 

1/ na základe požiadavky Odboru finančného zmena rozpočtu bežných výdavkov určených na 
prevádzku Úradu TSK v objeme 2 850,00 eur, konkrétne na ekonomickú podpoložku 642 006 Transfery 
jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – na členské príspevky. V rámci predkladania Návrhu 
Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 bol na uvedenej ekonomickej podpoložke schválený okrem iného aj 
objem finančných prostriedkov vo výške 12 150,00 eur za účelom úhrady členského príspevku TSK v 
Združení SK 8. Uznesením č. 3/2021 na zasadnutí Združenia SK 8 dňa 24.11.2021 bol schválený rozpočet 
združenia na roky 2022-2024, ktorým sa zmenilo uznesenie č. 1 z 27.6.2018 a schválilo sa financovanie 
Sekretariátu Združenia SK 8 rozdelením nákladov medzi samosprávne kraje rovnakým dielom po 15 000,00 
eur ročne na jeden samosprávny kraj, čo v úhrne predstavuje objem 120 000,00 eur. Výška členského 
príspevku sa tak zvýšila z pôvodne plánovaných 12 150,00 eur na 15 000,00 eur. Priestor na presun 
rozpočtových prostriedkov v spomínanom objeme 2 850,00 eur vytvára aj v tomto prípade ekonomická 
podpoložka 637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov, na ktorej sa ako už bolo vyššie spomínané 
nepredpokladá čerpanie k 31.12.2022 vo výške schváleného rozpočtu, 

 
2/ na základe  požiadavky  Oddelenia  právneho, správy majetku a verejného obstarávania zmena 

rozpočtu bežných výdavkov určených na prevádzku Úradu TSK, a to v celkovom objeme 1 500,00 eur. 
Dôvodom je potreba zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na ekonomickej podpoložke 637 031 
Pokuty a penále za účelom úhrady pokuty. Pokuta vo výške 1 500,00 eur bola udelená Úradom pre verejné 
obstarávanie rozhodnutím č. 13617-6000/2021-OD zo dňa 31.01.2022 za to, že Trenčiansky samosprávny 
kraj ako verejný obstarávateľ nesplnil zákonom ustanovenú povinnosť doručiť úradu kompletnú 
dokumentáciu v origináli k predmetnému verejnému obstarávaniu vyplývajúcu kontrolovanému z § 173 ods. 
1 písm. a) v spojení s § 173 ods. 6 písm. a) tohto zákona, a to ani v lehote určenej úradom v zmysle 
rozhodnutia o prerušení konania č. 13617- 6000/2021-OD-P zo dňa 8. 12. 2021, vydaného v zmysle § 173 
ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Nakoľko porušenie právneho predpisu spôsobil externý verejný obstarávateľ, 
následne dôjde k refundácii uhradenej pokuty zo strany  externého  verejného  obstarávateľa. Priestor na 
presun rozpočtových prostriedkov v objeme 1 500,00 eur vytvára ekonomická podpoložka 637 018 Vrátenie 
príjmov z minulých rokov, na ktorej sa nepredpokladá čerpanie k 31.12.2022 vo výške schváleného 
rozpočtu, 
 

3/ na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja sa realizuje zmena rozpočtu kapitálových 
výdavkov v objeme 42 400,00 eur, a to ako presun rozpočtových prostriedkov v rámci objemu prostriedkov 
schválených na implementáciu investičných, z toho: 

- v objeme 29 400,00 eur z dôvodu začatia verejného obstarávania pre vypracovanie 
projektovej dokumentácie realizačného projektu „Vyhliadková veža v obci Poruba“, ktorej výstavbu plánuje 



Trenčiansky samosprávny kraj podporiť v záujme zvýšenia atraktivity územia a podpory rozvoja 
cykloturistiky a turistiky na území kraja a 

- v objeme 13 0000,00 eur z dôvodu začatia verejného obstarávania pre vypracovanie 
projektovej dokumentácie realizačného projektu „Rozhľadňa Baske“, ktorej výstavbu rovnako plánuje 
Trenčiansky samosprávny kraj podporiť v záujme zvýšenia atraktivity územia a podpory rozvoja 
cykloturistiky a turistiky na území kraja. V rámci návrhu rozpočtu na rok 2022 boli pre tento účel schválené 
rozpočtové prostriedky v objeme 20 000,00 eur, avšak prieskumom trhu bolo zistené, že tento objem je 
nepostačujúci.  

Priestor na presun prostriedkov v úhrnnom objeme 42 400,00 eur poskytuje projekt „Zlepšenie 
cyklistickej infraštruktúry v TSK“, konkrétne ekonomická položka 716 Prípravná a projektová dokumentácia 
plánovaná pre úsek 3: Trenčín – Dubnica nad Váhom a pre úsek 5: Ladce – Púchov. S finančnými 
prostriedkami na projektovú dokumentáciu pre tieto úseky v rámci projektu „Zlepšenie cyklistickej 
infraštruktúry v TSK“ sa počítalo z dôvodu neistoty ukončenia inžinierskej činnosti pre získanie stavebného 
povolenia k predmetnej cyklotrase, ktorá bola súčasťou zákazky na predmetnú PD. Stavebné povolenie 
uvedených úsekov sa však podarilo získať a uhradiť koncom roka 2021, preto je možné rozpočtové 
prostriedky využiť na rozpočtové krytie iných investícií, 

  
4/ napokon sa na základe požiadavky Odboru investícií a vnútornej prevádzky realizuje 

rozpočtovým opatrením zmena rozpočtu kapitálových výdavkov v celkovom objeme 93 273,00 eur, a to ako 
zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov  realizovaná pre potreby oddielu Zdravotníctva, konkrétne 
pre príspevkovú organizáciu NsP Považská Bystrica z nasledovných dôvodov: 

- jednou z priorít Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti zdravotníctva je spustenie 
riadnej prevádzky Jednotky magnetickej rezonancie – Centra diagnostiky v NsP Považskej Bystrici, ktorej 
súčasťou je pracovisko počítačovej tomografie (CT), pracovisko RTG a v priebehu roku 2022 aj pracovisko 
MRi. V súčasnosti využíva nemocnica systém PACS, ktorý nie je schopný odosielať, ani prijímať RTG, CT a 
ostatnú obrazovú dokumentáciu do kľúčových centier a ostatných nemocníc. Vzhľadom k otvoreniu nového 
diagnostického centra vzniká potreba riešenia tejto situácie. Bez nového PACS systému nie je možné 
spustenie plnohodnotnej 24 hodinovej prevádzky centra diagnostiky. Kapitálové výdavky potrebné na 
realizáciu investičnej akcie „PACS systém“ sa odhadujú na 47 073,00 eur, 

- z dôvodu havarijného stavu jestvujúceho monitorovacieho zariadenia typ BIONET BM-5 
(rok nadobudnutia 2015) je potrebné pristúpiť k realizácii nákupu nového prístrojového vybavenia, t.j. 6 ks 
lôžkových monitorov vitálnych funkcií a 1 ks centrálneho monitoru pre JIS chirurgické oddelenie. Súčasné 
monitory sú fyzicky aj morálne opotrebované a opakovane opravované. Kapitálové výdavky potrebné na 
realizáciu investičnej akcie „Monitory vitálnych funkcií (6ks) a centrálny monitor“ sa odhadujú na 28 680,00 
eur, 

-  na rádiodiagnostickom oddelení NsP Považská Bystrica sú v prevádzke 2 ks USG 
prístrojov typu HITACHI ALOKA ARIETTA 70 (rok nadobudnutia 2018 a 2019), ktorých sondy sú vzhľadom 
na dobu používania morálne a fyzicky opotrebované. Preto je potrebné realizovať nákup 2 ks nových USG 
sond. Kapitálové výdavky potrebné na realizáciu investičnej akcie „USG sondy – 2ks“ sa odhadujú na 
17 520,00 eur. 

Rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v úhrnnom objeme 93 273,00 eur na realizáciu všetkých 
troch vyššie uvádzaných investičných akcií bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových 
prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Magnetická rezonancia“ schválenej pre NsP Považská Bystrica 
v celkovom objeme 1 200 000,00 eur. Pri tejto investícii prebieha v súčasnosti proces verejného 
obstarávania, kde vzhľadom na lehoty potrebné pre jeho ukončenie sa nepredpokladá čerpanie finančných 
prostriedkov k termínu 31.12.2022 vo výške schváleného rozpočtu. 
 
 

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 presun rozpočtových prostriedkov č. 6/2022  
              Žiadosť o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.7/2022                


