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ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. 3/TSK/2017
Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.11/2017 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

-150,00 eur
150,00 eur

Rozpočet kapitálových výdavkov
Rozpočet kapitálových výdavkov

-213 441,00 eur
213 441,00 eur

Rozpočtovým opatrením č. 3/TSK/2017 sa na základe požiadaviek Odboru regionálneho rozvoja
a Odboru dopravy zabezpečujú zmeny rozpočtu schválených bežných a kapitálových výdavkov v celkovom
objeme 213 591,00 eur, a to za nasledovným účelom :
a) V rámci prípravy projektu „Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske“ bola
vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá bola následne v rámci Žiadosti o stavebné povolenie podľa
ust. § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
predložená na Spoločný obecný úrad Partizánske. Na základe Oznámenia o začatí spojeného územného
a stavebného konania si Spoločný obecný úrad mesta Partizánske vyžiadal doplnenie žiadosti o stavebné
povolenie, a to o odborné stanovisko k projektovej dokumentácii vypracovávané Technickou inšpekciou,
ktoré je spoplatňované. Bez odborného stanoviska Technickej inšpekcie SR nemôže stavebný úrad vydať
právoplatné stavebné povolenie, ktoré je povinnou prílohou žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku. Rovnako v rámci prípravy projektu „TreBuChet – Trenčín, Bučovice, chránime európske tradície“
bola vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá bola následne predložená na Mestský úrad Trenčín ako
príloha Žiadosti o vydanie stavebného povolenia. Na základe Oznámenia o začatí územného konania
spojeného so stavebným konaním si Útvar stavebný a životného prostredia mesta Trenčín vyžiadal
doplnenie žiadosti o stavebné povolenie, a to o stanovisko k projektovej dokumentácii neplynárenskej
stavby vypracované spoločnosťou SPP – distribúcia, a. s.. Bez stanoviska k projektovej dokumentácii
neplynárenskej stavby vydaného spoločnosťou SPP – distribúcia, a. s. nemôže stavebný úrad vydať
právoplatné stavebné povolenie. V zmysle cenníka externých služieb účinného od 1. septembra 2016 je
vydanie odborného stanoviska spoplatnené sumou 120,00 eur. Priestor na zabezpečenie chýbajúceho
rozpočtového krytia výdavkov pre vyššie uvádzané účely v predpokladanom objeme 240,00 eur poskytuje
oblasť implementácie projektov v rámci Evironmentálneho fondu. Trenčiansky samosprávny kraj plánoval
v roku 2017 predložiť štyri žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie zo štátneho rozpočtu za účelom
zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov. No na základe výzvy, vyhlásenej
Environmentálnym fondom dňa 13.12.2016, nie je možné predložiť viac žiadostí, ako tomu bolo
v predchádzajúcich rokoch, ale každý žiadateľ môže predložiť len jednu žiadosť. Z uvedeného dôvodu je
možné riešiť potrebu chýbajúceho rozpočtového krytia výdavkov presunom finančných prostriedkov
z objemu určeného na spolufinancovanie týchto projektov. V tomto prípade z objemu prostriedkov určeného
na spolufinancovanie projektu „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ
Považská Bystrica“.
b) Trenčiansky samosprávny kraj vykonal v roku 2016 verejné obstarávanie na vypracovanie
projektových dokumentácií pre projekty „Rekonštrukcia cesty č.II/517 Považská Bystrica (most Orlové) –
Domaniža“ a „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V – Myjava“. Pri obidvoch projektoch bola zmluva
uzatvorená s víťazným uchádzačom – spoločnosťou Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.. V zmysle
uzatvorených zmlúv o dielo bolo rozdelené vypracovanie projektovej dokumentácie na 8 výkonných fáz,
podľa ktorých bola nastavená aj úhrada finančných prostriedkov za jednotlivé časti diela. Prvé dve fázy
(Zameranie skutočného stavu a diagnostika, Realizačný projekt) bol zhotoviteľ povinný odovzdať v roku

2016. Na základe odovzdaných častí diela plánoval Trenčiansky samosprávny kraj úhradu finančných
prostriedkov za ich vypracovanie ešte v roku 2016. Z dôvodu výrazného omeškania na strane zhotoviteľa
pri odovzdaní prvej výkonovej fázy a následného posunu termínu odovzdania druhej fázy diela obidvoch
projektov nebola vykonaná plánovaná úhrada finančných prostriedkov a zhotoviteľovi bola vyčíslená
zmluvná pokuta za nedodržanie dohodnutého termínu. Potreba zabezpečiť rozpočtové krytie kapitálových
výdavkov pre oddiel Doprava – časť Financované TSK v požadovanom objeme 213 200,00 eur, z toho
132 200,00 eur pre projekt „Rekonštrukcia cesty č.II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža“
a 81 000,00 eur pre projekt „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto n/V – Myjava“, pripadla na rok 2017.
Keďže Trenčiansky samosprávny kraj plánoval celú realizáciu a financovanie uvedených projektov v roku
2017. Na základe vypracovaných a odovzdaných projektových dokumentácií je stanovený harmonogram
realizácie stavebných prác u oboch projektov na 9 mesiacov. Vzhľadom na zdĺhavý proces nasledujúceho
verejného obstarávania na stavebné práce a schvaľovací proces žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku nebude možné ukončiť realizáciu stavebných prác do konca roka 2017. Z uvedeného
dôvodu je možné časť rozpočtových prostriedkov určených na úhradu záverečných faktúr za vykonané
stavebné práce a triedených pod ekonomickou podpoložkou 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia,
presunúť na ekonomickú položku 716 Prípravná a projektová dokumentácia.
c) Podľa Prílohy č. 1 Zmluvy o Partnerstve č. 161/2016 medzi Úradom podpredsedu vlády SR pre
investície a informatizáciu a Trenčianskym samosprávnym krajom, je TSK povinný zabezpečiť prístup
k informačno – poradenským službám v rozsahu minimálne 40 hodín týždenne ako jednej z hlavných aktivít
projektu. Z uvedeného dôvodu je obstaranie telekomunikačnej techniky – mobilných telefónov pre
zamestnancov Informačno – poradenského centra nevyhnutné. V prípade potreby realizácie seminárov
mimo Úradu TSK, prípadne za účasti všetkých zamestnancov centra na školeniach, by nebolo možné
zabezpečiť daný rozsah poskytovaných informačných služieb ako aj zabezpečiť plnenie hlavných aktivít
projektu. Chýbajúce rozpočtové krytie výdavkov pre tento účel v predpokladanom objeme 150,00 eur bude
zabezpečené presunom finančných prostriedkov v rámci rozpočtu bežných výdavkov schválených pre
činnosť Informačno – poradenského centra v roku 2017, a to z ekonomickej podpoložky 633 009 Knihy,
časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky, na ktorej sa nepredpokladá
čerpanie výdavkov k 31.12.2017 vo výške schváleného rozpočtu.
d) Trenčiansky samosprávny kraj ako prijímateľ dotácie zo štátneho rozpočtu, poskytnutej
Prezídiom policajného zboru v celkovom objeme 22 782,00 eur na podporu projektu „Modernizácia
vybraných priechodov pre chodcov v TSK“, zameraného na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky formou
optického zvýraznenia ôsmych priechodov pre chodcov dopravnými gombíkmi, je povinný zabezpečiť
spolufinancovanie tohto projektu z vlastných zdrojov vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov
projektu, čo predstavuje v skutočnom vyjadrení objem 1 199,10 eur. V mesiaci január 2017 bol za týmto
účelom na základe požiadavky Odboru regionálneho rozvoja a Odboru dopravy realizovaný presun
rozpočtových prostriedkov v objeme 1 199,00 eur. Pre dôsledné vykonanie základnej finančnej kontroly je
potrebné zabezpečiť rozpočtové krytie celého objemu výdavkov určených na spolufinancovanie projektu, čo
v rozpočtovom vyjadrení predstavuje objem 1 200,00 eur. Chýbajúce rozpočtové krytie kapitálových
výdavkov v objeme 1,00 eur bude zabezpečené presunom rozpočtových prostriedkov z objemu určeného
na spolufinancovanie projektu „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ
Považská Bystrica“, ktorý sa v rámci výzvy vyhlásenej Environmentálnym fondom dňa 13.12.2016, nebude
v rozpočtovom roku 2017 realizovať.

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.11/2017

