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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 85/TSK/85/2015 
 
 

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.103/2015 do Rozpočtu TSK na roky 
2015-2017 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 212/2014 zo dňa 24.11.2014, pričom zostáva 
objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.  
 
 
Rozpočet výdavkov  s p o l u                                                                                                            0,00 Eur 
 
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                         -114 120,00 Eur 
Rozpočet kapitálových výdavkov                                                                                          114 120,00 Eur 
 
 
Zmena rozpočtu kapitálových výdavkov realizovaná na základe Žiadosti o presun rozpočtových 
prostriedkov č.103/2015 predloženej Odborom investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky 
z nasledovného dôvodu: Spojená škola Nováky má pre rozpočtový rok 2015 schválenú investičnú akciu 
pod názvom "Rekonštrukcia tepelného hospodárstva" v celkovom objeme 106 324,00 Eur. Táto investičná 
akcia zahŕňala pôvodne pripojenie jestvujúcich rozvodov na nové výmenníkové stanice, pričom by škola 
dosiahla cca 10% úspory na dodávke tepla. Vzhľadom k tomu, že Trenčiansky samosprávny kraj pristúpil v 
tomto roku k vypracovaniu strategického dokumentu pod názvom "Akčný plán udržateľného energetického 
rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013-2020", v koncepcii ktorého sú navrhnuté zmeny 
tepelného hospodárstva na obnoviteľné zdroje energie v kombinácii pelety, tepelné čerpadlo, soláre s 
cieľom dosiahnuť a zabezpečiť bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu dodávku obnoviteľných zdrojov energie s 
prihliadnutím na ochranu spotrebiteľa a životného prostredia, plánuje vybudovať tepelné hospodárstvo z 
obnoviteľných zdrojov aj u Spojenej školy Nováky. Pri porovnaní ročných nákladov na vykurovanie 
pôvodného systému a systému z využitím OZE by predbežná ročná úspora nákladov bola od 40 do 60%. 
Vysoká úspora nákladov na dodávku energie bude síce vyžadovať aj vyššiu vstupnú investíciu  o 114 
120,00 Eur, ale návratnosť investičnej akcie je prepočítaná na 3,9 roka. Realizáciou investičnej akcie pod 
názvom "Rekonštrukcia tepelného hospodárstva" s celkovými nákladmi 220 444,00 Eur sa TSK zapojí do 
plánu energetickej efektívnosti do r. 2020. Chýbajúce rozpočtové krytie pre vybudovanie tepelného 
hospodárstva z obnoviteľných zdrojov u Spojenej školy Nováky v celkovom objeme 114 120,00 Eur bude 
zabezpečené presunom finančných prostriedkov z investičného projektu, ktorý nebude predmetom 
realizácie v rozpočtovom roku 2015 "Budovanie integrovaných centier zdravotnej starostlivosti" (v objeme 
76 747,00 Eur) a presunom rozpočtových prostriedkov z investičnej akcie "Spolufinancovanie investičných 
projektov implementovaných v rámci štrukturálnych fondov EÚ" (v objeme 37 373,00 Eur), u ktorej sa 
nepredpokladá čerpanie k 31.12.2015 vo výške schváleného rozpočtu. 
 

 
Zmena bude vykonaná v súlade s uznesením Zastupiteľstva č.16/2014 zo dňa 31.3.2014, ktorým 

bolo 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.103/2015. 


