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Vybavuje: Ing. Iveta Sokolíková
Telefónne číslo: 032-6555622

Trenčín, 28.9.2017

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 18/TSK/2017
Zapracovanie Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.59/2017 a Žiadosti
o presun rozpočtových prostriedkov č.60/2017 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 bežných výdavkov
Rozpočet bežných výdavkov

-61 826,00 eur
61 826,00 eur

Rozpočet kapitálových výdavkov
Rozpočet kapitálových výdavkov

-276 544,00 eur
276 544,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 18/TSK/2017 sa :
1/. na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky zabezpečuje
v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov zmena účelu použitia rozpočtových prostriedkov v celkovom
objeme 36 355,00 eur ,a to za nasledovným účelom:
a) Stredná priemyselná škola Považská Bystrica mala na rok 2017 schválené finančné prostriedky
na realizáciu investičnej akcie „Stavebná úprava – vchod do dielní“ v celkovom objeme 2 200,00 eur.
Pôvodný úspešný potenciálny zhotoviteľ, ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku odstúpil od realizácie
uvedenej zákazky. Na základe nového prieskumu trhu bol zvolený nový potenciálny dodávateľ, ktorý
predložil najnižšiu cenovú ponuku na stavebnú úpravu vchodu do dielní v objeme 2 600,00 eur. Tým však
vyvstala požiadavka na zvýšenie rozpočtového krytia pre zabezpečenie realizácie tejto investičnej akcie
v celkom o 400,00 eur. Stavebnú úprava – vchod do dielní je pritom potrebné vykonať z dôvodu rozšírenia
vstupu do priestorov dielní školy, aby sa ľahšie manipulovalo pri prenose s veľkorozmernými zbierkovými
predmetmi, nakoľko tieto priestory má vo výpožičke kultúrne zariadenie Vlastivedné múzeum v Považskej
Bystrici. Zbierkové predmety majú často nevyčísliteľnú kultúrnu a historickú hodnotu, zlou manipuláciou cez
rozmerovo nevyhovujúci vchod by mohlo dôjsť k ich poškodeniu. Chýbajúce rozpočtové krytie na
predmetnú investičnú akciu „Stavebná úprava – vchod do dielní“ v objeme 400,00 eur bude zabezpečené
zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Inštalácia žalúzií v
kanceláriách “, u ktorej Stredná priemyselná škola Považská Bystrica verejnou súťažou docielila šetrenie
verejných prostriedkov.
b) v rámci Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 bolo pre oddiel 07 – Zdravotníctvo schválené okrem
iného aj financovanie investičnej akcie pre Nemocnicu s poliklinikou Myjava pod názvom „Servoventilátor “
v celkovom objeme 55 500,00 eur. V rámci výbavy Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny
v zmysle výnosu MZ SR o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno technické
vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení je nemocnica povinná zabezpečiť vybavenie
jednotlivých pracovísk potrebnými prístrojmi. Patrí k nim aj transportný pľúcny ventilátor, ktorý zabezpečí
transport pacientov s nutnosťou umelej pľúcnej ventilácie na iné pracoviská v rámci nemocnice ( CT
pracovisko, RTG pracovisko, operačné sály atď). Používanie pľúcneho ventilátora je u väčšiny
ventilovaných pacientov nevyhnutnosťou. Kúpou nového transportného pľúcneho ventilátora zabezpečí
NsP Myjava poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Ten zároveň nahradí jestvujúci pľúcny
ventilátor, ktorého prevádzka je neadekvátna, nakoľko nemonitoruje ventilačné parametre pacienta, čím
môže dôjsť k poškodeniu jeho zdravia. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov na investičnú
akciu pod názvom „Transportný pľúcny ventilátor“ v celkovom objeme 7 572,00 eur bude zabezpečené
zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Servoventilátor“. Tá bola
vysúťažená v objeme 47 400,00 eur, čím došlo k šetreniu finančných prostriedkov.
c) pre Správu ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja boli na rozpočtový rok 2017 schválené
okrem iného aj finančné prostriedky na realizáciu investičnej akcie pod názvom „Odstránenie bodovej

závady na ceste č. III/1881 v obci Hrabovka“ v celkovom objeme 60 000,00 eur. Nakoľko pri projekčných
prácach vznikla nutnosť prekládky diaľkových káblov ako aj stĺpa mestského rozhlasu, a na realizovanie
potrebnej šírky jazdného profilu v rámci realizácie tejto stavby je potrebné zároveň zbúrať a osadiť na
novom mieste oporný múr vrátane oplotenia na hranici s preložkou cesty, vyžiadali si všetky tieto nové
nepredvídané skutočnosti potrebu zvýšenia rozpočtového krytia kapitálových výdavkov. Chýbajúci objem
finančných prostriedkov 23 878,00 eur bude zabezpečený zmenou účelu použitia rozpočtových
prostriedkov vo vzťahu k investičnej akcii „Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III.
triedy TSK“, schválenej pre SC TSK v celkovom objeme 461 000,00 eur. Daná investícia nebude čerpaná
v rozpočtovom roku 2017 v plnom rozsahu, nakoľko v tomto čase nie je uzatvorená verejná súťaž na
dodávateľa pre spracovanie projektových dokumentácií, na ktoré nadväzuje samotná realizácia priechodov.
d) v rámci Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK 2017 – 2019 (1. zmena) boli pre sociálne zariadenie
CSS – AVE, Dubnica nad Váhom schválené okrem iného aj finančné prostriedky na investičnú akciu
„Automobil 9-miestny s plošinou“ v celkovom objeme 28 964,00 eur. Pri predložení cenových ponúk podľa
prieskumu trhu od jednotlivých dodávateľov na kúpu automobilu tohto typu bolo zistené, že z dôvodu
zvýšenia trhovej ceny automobilov s plošinou pre imobilných, ku ktorému došlo v priebehu roka 2017, nie je
možné obstarať takéto motorové vozidlo za sumu schválenú v rozpočte. V súlade s platnou legislatívou je
súčasťou poskytovania sociálnych služieb aj pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna
rehabilitácia a zabezpečovanie záujmovej činnosti. Vzhľadom na to, že cieľová skupina prijímateľov
sociálnej služby v CSS-AVE sú plnoleté fyzické osoby s telesným postihnutím, ktoré sú odkázané na
pomoc inej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej 5, je veľmi potrebné zabezpečiť nákup automobilu
s plošinou. Jeho nákupom sa uľahčí mobilita prijímateľov sociálnej služby a podporí sa sociálny kontakt
klientov s vonkajším prostredím, čím sa dosiahne zvýšená kvalita ich života. Chýbajúce rozpočtové krytie
kapitálových výdavkov v celkovom objeme 4 505,00 eur bude zabezpečené zmenou účelu použitia
rozpočtových prostriedkov, z toho 778,00 eur vo vzťahu k investičnej akcie „Elektronický videovrátnik“, kde
došlo verejnou súťažou k šetreniu finančných prostriedkov, 1 800,00 eur vo vzťahu k investičnej akcii
„Nákup profesionálnej naparovacej žehličky s aktívnou žehliacou plochou“, ktorá bude vzhľadom na svoju
skutočnú hodnotu hradená z bežných výdavkov, a napokon zvyšných 1 927,00 eur bude zabezpečených
presunom finančných prostriedkov z objemu rozpočtovaného na Úrade TSK v rámci ekonomickej
podpoložky 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v objeme
50 000,00 eur, a to za účelom zabezpečenia rozpočtového krytia spolufinancovania projektov každoročne
vyhlasovaných v rámci výziev Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Podľa
počtu schválených projektov a výšky určenej na ich spolufinancovanie, nebude tento objem prostriedkov
čerpaný k 31.12.2017 v plnej výške.
e) napokon sa rozpočtovým opatrením zabezpečuje zmena účelu použitia finančných prostriedkov
v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov schválených na rok 2017 pre sociálne zariadenie CSS – NÁDEJ,
Dolný Lieskov v celkovom objeme 1 895,00 eur. Dôvodom sú chýbajúce žalúzie a sieťky na oknách objektu
prístavby kaštieľa, ktoré by hlavne v letných mesiacoch boli prínosom pri zatienení objektu pre prudkým
slnkom a prehrievaním interiéru. Dosiahlo by sa zníženie teploty priestorov, v ktorých sa denne pohybujú
klienti, ale aj personál zariadenia a zároveň by sa zamedzil prístup hmyzu počas vetrania, nakoľko táto
časť zariadenia sa nachádza vedľa hospodárskej budovy, kde sú ustajnené zvieratá, čo prináša so sebou
zvýšený výskyt hmyzu v okolí. Inštalácia sieťok a žalúzií by prispela k väčšiemu komfortu a kvalite života
klientov sociálneho zariadenia. Pôvodne boli finančné prostriedky na danú akciu v objeme 3 000,00 eur
vyčlenené v rámci rozpočtu bežných výdavkov, no v zmysle Metodického usmernenia MF SR k
ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie sa jedná o technické zhodnotenie budovy, nie o opravu,
preto je potrebné uvedenú akciu financovať z kapitálových výdavkov. Chýbajúce rozpočtové krytie
výdavkov na tento účel t. j. na realizáciu investičnej akcie „Výrobu, dodanie a montáž sieťok a žalúzií na
okná v prístavbe kaštieľa“ bude zabezpečené zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov vo vzťahu
k investičnej akcii „Nákup práčky“, u ktorej došlo po ukončení verejnej súťaži k šetreniu finančných
prostriedkov v objeme 2 270,00 eur.
2/. na základe žiadosti Odboru regionálneho rozvoja zabezpečuje v rámci rozpočtu bežných
výdavkov presun finančných prostriedkov v celkovom objeme 20 526,00 eur, a to za nasledovným účelom:
a) pri spracovaní návrhu rozpočtu na činnosť Informačného centra Europe Direct Trenčín boli
finančné prostriedky na webhosting a doménu pre web stránku www.europedirecttrencin.sk rozpočtované
pod ekonomickou podpoložkou 637 003 - Propagácia, reklama, inzercia. Po vstupe do platnosti Dodatku
č.17 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k ekonomickej klasifikácii
rozpočtovej klasifikácie došlo k zmene zatriedenia tohto druhu výdavkov pod ekonomickú podpoložku
632 004 Komunikačná infraštruktúra. Na základe tejto skutočnosti sa z dôvodu správneho zatriedenia
budúcich výdavkov zabezpečuje rozpočtovým opatrením presun finančných prostriedkov v celkovom
objeme 100,00 eur z ekonomickej podpoložky 637 003 na ekonomickú podpoložku 632 004.
b) v rámci projektu na podporu environmentálnych projektov Zelená župa bol na ekonomickej
podpoložke 642 001 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - občianskemu združeniu,
nadácii a neinvestičnému fondu schválený objem prostriedkov 46 000,00 eur, a to na podporu aktivít
a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho
povedomia občanov na území TSK v zmysle VZN č.27/2016 o poskytovaní grantov na podporu
evironmentálnych projektov. Keďže pri tvorbe rozpočtu 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 žiadateľmi resp. prijímateľmi grantov rôzne subjekty verejného a súkromného sektora,
nakoľko v treťom kole rozhodla hodnotiaca komisia pridelenie grantu rôznym typom subjektov (obciam
a rozpočtovým organizáciám), rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje správne zatriedenie budúcich
výdavkov t.j. realizuje sa presun rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 20 426,00 eur na príslušné
ekonomické podpoložky, z toho 12 606,00 eur na ekonomickú podpoložku 641 009 Transfery v rámci
verejnej správy - obci a 7 820,00 eur na podpoložku 641 006 Transfery v rámci verejnej správy –
rozpočtovej organizácii.
3/. ďalej sa na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky
zabezpečuje v rámci schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov presun rozpočtových prostriedkov pre
potreby oddielu Zdravotníctva a Vzdelávania, a to v celkovom objeme 238 294,00 eur za nasledovným
účelom:
a) v rámci Návrhu na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2017 – 2019 (1. zmena) bol pre Nemocnicu
s poliklinikou Považská Bystrica schválený okrem iného aj objem prostriedkov 300 000,00 eur na realizáciu
investičnej akcie „Komplexná rekonštrukcia bývalého kožného oddelenia na geriatrické oddelenie NsP
Považská Bystrica“. Nové geriatrické oddelenie bude mať kapacitu 25 lôžok a k tomu, aby mohlo byť
uvedené do prevádzky je potrebné zabezpečiť jeho prvotné vybavenie v zmysle platných právnych
predpisov, a to najmä Výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.09812/2008-OL
o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých
druhov zdravotníckych zariadení v platnom znení, čo si vyžaduje prvotnú investíciu na prístrojové
vybavenie lôžkového oddelenia v celkovom objeme 135 000,00 eur. Je nevyhnutné pritom obstarať nielen
prístrojovú techniku (EKG prístroj vrátane vozíka, defibrilátor, monitor vitálnych funkcií s kompletným
vybavením, dezinfektor, lôžková osvetľovacia rampa,﴿ ale aj elektrické polohovateľné pojazdné nemocničné
postele a transportný vozík pre ležiaceho pacienta. Priestor na presun finančných prostriedkov v rámci
rozpočtu kapitálových výdavkov v požadovanom objeme 135 000,00 eur, a to za účelom zabezpečenia
realizácie investičnej akcie „Prvotné vybavenie geriatrického oddelenia NsP Považská Bystrica“ poskytuje
oddiel Kultúrne služby, a v rámci neho schválená investičná akcia pre Trenčianske múzeum v Trenčíne pod
názvom „Administratívna budova skleník." Z dôvodu prebiehajúcich stavebných prác na rekonštrukcii
Mierového námestia v Trenčíne, ktoré by mali byť ukončené v decembri 2017, nie je možné zabezpečiť
prejazd ťažkých stavebných mechanizmov po Matúšovej ulici na Trenčiansky hrad, čo má za následok
pozastavenie stavebných prác na plánovanej investičnej akcii „Administratívna budova skleník“. Tieto bude
možné zahájiť až v roku 2018.
b) z dôvodu nahláseného havarijného stavu izolácie v suterénnych priestorov A budovy Gymnázia
Ľ. Štúra Trenčín a ohrozenia zdravia osôb a majetku školy je nutné pristúpiť neodkladne k riešeniu daného
problému. V suteréne budovy A sú umiestnené dve jazykové učebne, priestory slúžiace k vyučovacím
hodinám telesnej výchovy a skladové priestory pre prevádzkových zamestnancov školy. A budova
gymnázia je evidovaná ako národná kultúrna pamiatka. Pôvodná projektová dokumentácia na sanáciu –
odizolovanie základov budovy A s komplexným návrhom na realizáciu odvlhčenia stavby bola vypracovaná
ešte v roku 2010 na základe Zmluvy o dielo 01/08/2010 firmou RTC – Ing. Arch. Stanislavom Rentkom.
Záručná doba projektu bola do októbra roku 2013. Od roku 2010 sa zavlhnutie rozšírilo do celej budovy a
rozsah poškodenia už nezodpovedá skutkovému stavu uvedenému v pôvodnej projektovej dokumentácii.
Z uvedeného dôvodu je potrebné vykonať aktualizáciu projektovej dokumentáciu, ktorá bude riešiť
súčasný stav budovy A a zároveň bude zohľadňovať s tým spojené opravy, sanačné a stavebné práce.
Nevyhnutnosť tohto kroku je o to naliehavejšia, že dňa 7.7.2017 bol zvolaný Krajský pamiatkový
úrad Trenčín, štátny pamiatkový dohľad nad stavom, využívaním a zabezpečovaním ochrany nehnuteľnej
národnej kultúrnej pamiatky Gymnázium ÚZPF 11867/1. Počas obhliadky na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne
bolo zistené výrazné zavlhnutie suterénu, ktoré sa prejavuje dlhodobo deštrukciou omietok a náterov. Na
základe týchto skutočností žiada KPÚ do 60 dní predložiť žiadosť o zámer obnovy, ak v stanovenej lehote
vlastník nepredloží predmetnú žiadosť o obnovu, KPÚ v Trenčíne začne konanie o náprave.
c) Trenčianskemu samosprávnemu kraju bola dňa 17.08.2016 doručená žiadosť od Mesta Trenčín
na odstránenie nefunkčného teplovodu a jeho premostenia, ktorý sa nachádza na pozemkoch vo
vlastníctve Mesta Trenčín CKN parc. čísla: 141/6, 121/2, 121/1, 3228/4 a 163/4 k. ú. Trenčín. Teplovod bol
vybudovaný v minulosti na zabezpečenie rozvodu tepla z kotolne jedálne Gymnázia Ľ. Štúra pre budovu
gymnázia. Po realizácií investičnej akcie „Rekonštrukcia kotolne Gymnázia Ľ. Štúra" boli škole v roku 2012
zverené do správy nové kotolne a stará kotolňa, z ktorej sa zabezpečoval rozvod tepla do jedálne
teplovodným potrubím bola odpojená a zaistená proti znovuzavedeniu do prevádzky. Nakoľko potrubie je
nefunkčné, Mesto Trenčín ako vlastník pozemkov pod potrubím požiadalo Trenčiansky samosprávny kraj o
jeho odstránenie. Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom XXVI. Zasadnutí zo dňa
25.9.2017 rozhodlo uznesením č. 553/2017 o neupotrebiteľnosti predmetného nehnuteľného majetku, a o
vyradení tohto majetku z evidencie. Tá sa uskutoční formou fyzickej likvidácie demontážou v súlade s čl.
32, ods.3 písm. c) - i) Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Priestor na presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov
v požadovanom objeme 18 672,00 eur, a to za účelom zabezpečenia realizácie vyššie uvedených
investičných akcii pod bodom b) a c) pre Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín t.j. za účelom zabezpečenia
realizácie „PD Odizolovanie základov A budovy - aktualizácia“ v objeme 7 440,00 eur a „Demontáž
teplovzdušného potrubia – Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín“ v objeme 11 232,00 eur poskytuje na Úrade TSK
rozpočtovaná ekonomická podpoložka 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,
techniky a náradia, v rámci ktorej bol okrem iného schválený aj objem prostriedkov 650 000 eur na

predfinancovanie a spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Interreg V-A SR-ČR. Trenčiansky
samosprávny kraj neočakáva čerpanie výdavkov k 31.12.2017 na tento účel vo výške schváleného
rozpočtu, nakoľko v zmysle prebiehajúceho auditu pripravenosti operačného programu boli zistené
nedostatky na strane riadiaceho orgánu v oblasti kompletnej dokumentácie pre prijímateľov, a preto bol
tento audit pozastavený.
d) z dôvodu havarijného stavu kotolne objektov Centra odbornej prípravy SOŠ Považská Bystrica,
ktoré sú v súčasnosti vykurované z areálovej plynovej kotolne patriacej Žilinskej regionálnej železnici, a.s.
je nutné pristúpiť k plynofikácii objektov administratívnej budovy a dielní miestneho odlúčeného pracoviska
Považské Podhradie. Dodávku tepla do predmetných objektov zabezpečuje Žilinská regionálna železnica,
a.s. na základe zmluvy z roku 2008. Dňa 16.6.2017 Žilinská regionálna železnica, a.s. oznámila, že bude
rekonštruovať plynovú kotolňu a navrhla spôsob účasti SOŠ Považská Bystrica na tejto rekonštrukcii.
Škola by sa podieľala na všetkých nákladoch spojených s výstavbou kotolne (PD na plynovú prípojku, PD
na kotolňu ako aj na nákladoch súvisiacich so stavebnými prácami a vybavením kotolne). Následne by sa
podieľala na všetkých nákladoch súvisiacich s prevádzkou kotolne, pretože vybudovaná kotolňa by bola aj
naďalej vo výlučnom vlastníctve Žilinskej regionálnej železnice a.s. Žilina. Ďalšou podmienkou by bola
záväzná zmluva na odber plynu na dobu nie kratšiu ako 10 rokov. Pre Trenčiansky samosprávny kraj je
ekonomicky výhodnejšie vybudovať pre SOŠ Považská Bystrica vlastnú kotolňu. Na predmetnú investičnú
akciu má SOŠ Považská Bystrica vypracovanú projektovú dokumentáciu z roku 2017, na Mestskom úrade
odkonzultované stavebné povolenie a uzatvorenú zmluvu so Slovenským plynárenským priemyslom
o dodávke plynu. Zabezpečenie vykurovania predmetných budov je akútne, nakoľko zmluvy na dodávku
tepla so Žilinskou regionálnou železnicou a.s. Žilina boli ukončené 20.6. 2017. Nevybudovaním novej
kotolne do vykurovacieho obdobia 2017-2018 je ohrozená výučba študentov v profesiách autoopravár:
mechanik, karosár, elektrikár. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových výdavkov v požadovanom objeme
84 622,00 eur na realizáciu investičnej akcie „Plynofikácia objektov AB a dielní MOP Považské Podhradie“
bude zabezpečené:
- presunom finančných prostriedkov v objeme 57 819,00 eur z investičnej akcie „Administratívna
budova skleník“, schválenej pre Trenčianske múzeum v Trenčíne. Tento investičný zámer nie je možné
realizovať v roku 2017,
- zmenou účelu použitia rozpočtových prostriedkov v objeme 1 003,00 eur vo vzťahu k investičnej
akcii „Nákup elektrického sporáku s rúrou“, ktorú obstarala SOŠ Považská Bystrica za nižšiu sumu, čím
došlo k šetreniu verejných prostriedkov,
- presunom finančných prostriedkov v objeme 25 800,00 eur z ekonomickej podpoložky 713 004
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, rozpočtovanej na Úrade TSK za
účelom predfinancovania a spolufinancovania projektov OvZP v rámci OP Interreg V-A SR-ČR, kde ako už
bolo spomínané Trenčiansky samosprávny kraj neočakáva čerpanie výdavkov k 31.12.2017 na tento účel
vo výške schváleného rozpočtu.
4. na základe žiadosti Odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky sa zároveň
zabezpečuje presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu bežných výdavkov určených
na prevádzku Úradu TSK, ako aj na prevádzku prebytočného majetku TSK v celkovom objeme 40 300,00
eur. Hlavne ide o potrebu zabezpečenia rozpočtového krytia výdavkov na ekonomické podpoložky 632 001
Energie v objeme 30 400,00 eur a
632 002 Vodné, stočné v objeme 3 200,00 eur.
Dôvodom je tá skutočnosť, že objekty prebytočného majetku TSK boli preberané do správy TSK postupne
od 01.02.2016 do 30.06.2016. Zároveň boli postupne uzatvárané zmluvy na energie, vodné a stočné, ktoré
nadobúdali účinnosť s oneskorením jeden až tri mesiace od prevzatia jednotlivých objektov, preto sa pri
tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2017 pracovalo len s preddavkovými platbami a celkové výdavky na energie
či vodné a stočné boli rozpočtované len odhadom. Zvyšná časť presunu finančných prostriedkov v objeme
6 700,00 eur je smerovaná na ekonomické podpoložky :
634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené (3 00,00 eur), kde prevádzkou motorových
vozidiel vzhľadom na počet odjazdených kilometrov vyvstala potreba servisovať tieto vozidlá v skôr, ako sa
pôvodne predpokladalo,
637 004 Všeobecné služby (1 120,00 eur), kde sa doterajší objem prostriedkov ukazuje ako
nepostačujúci pre vykonanie všetkých potrebných odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických
zariadení v objektoch prebytočného majetku TSK,
632 003 Poštovné služby (2 280,00 eur), kde analýza vývoja skutočnosti k 31.8.2017 poukazuje na
potrebu zvýšenia pôvodne plánovaného objemu prostriedkov na tento účel,
633 015 Palivá ako zdroj energie 300,00 eur, kde došlo začiatkom roka v rámci zimnej údržby ciest
a chodníkov z titulu tuhej zimy k zvýšenému čerpaniu výdavkov na nákup paliva do snežnej frézy.
Priestor na presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov v požadovanom
objeme 40 300,00 eur, a to za účelom zabezpečenia všetkých vyššie uvádzaných nepredvídaných
skutočností, poskytuje v objeme 29 300,00 eur oblasť spolufinancovania projektov OvZP v rámci OP
Ľudské zdroje. Operačný program Ľudské zdroje vyhlásil výzvu na predkladanie dopytovo orientovaných
projektov so zameraním na celoživotné vzdelávanie, v ktorej sú oprávnenými žiadateľmi organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, dňa 21.11.2016. Povinnou prílohou žiadosti o NFP je súhlas
zriaďovateľa organizácie s predložením žiadosti a realizáciou projektu, a to v podobe schváleného
uznesenia Zastupiteľstva TSK. Vyhlásené boli dve hodnotiace kolá, s termínmi uzávierok 18.1.2017 a
20.3.2017. Pre obe kolá je rozhodujúcim zasadnutie Zastupiteľstva TSK, ktoré sa uskutoční 30.1.2017. V
tejto súvislosti boli organizácie usmernené tak, aby predložili svoje požiadavky najneskôr do 22.12.2016.

Vzhľadom k tomu, že žiadna z organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK takúto požiadavku
nepredložila, znamená to, že nebude predkladať v predmetnej výzve žiadosť o poskytnutie NFP, čo vedie
k tomu, že v rozpočtovom roku 2017 nebudú čerpané finančné prostriedky z ekonomickej položky 637 005
Špeciálne služby - spolufinancovanie projektov OvZP v rámci OP Ľudské zdroje, rozpočtovanej za týmto
účelom v bežných výdavkoch. Zvyšná časť prostriedkov 11 000,00 eur bude rovnako krytá z ekonomickej
podpoložky 637 005 Špeciálne služby, z objemu prostriedkov pôvodne rozpočtovaných na diaľkovú správu
a riadenie zrekonštruovaných vykurovacích zdrojov – kotolní, nachádzajúcich sa v objektoch OvZP, ktoré
majú nainštalované zariadenie na diaľkový prenos dát. Táto služba sa v rozpočtovom roku nebude
realizovať.
5. napokon sa na základe požiadavky Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny
operačný program (ďalej SO/IROP) realizuje v rámci rozpočtu bežných výdavkov určených na jeho činnosť
presun rozpočtových prostriedkov v objeme 1 000,00 eur z ekonomickej podpoložky 633 006 Všeobecný
materiál na ekonomickú podpoložku 642 015 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám –
na nemocenské dávky, ktorá je určená na triedenie výdavkov v podobe náhrady príjmu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca platenej zamestnávateľom. Na tejto ekonomickej podpoložke
predpokladá SO/IROP vyššie čerpanie výdavkov ako sa pôvodne plánovalo.
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.59/2017
Žiadosť o presun rozpočtových prostriedkov 60/2017

