
za rok  2006 

 

Zmena Rozpočtu 
Trenčianskeho samosprávneho 

kraja na rok 2007 



Trenčiansky samosprávny kraj 
1. Zmena rozpočtu TSK na rok 2007 

 
 
 

1. PRÍJMY                      24 894 tis. Sk 
 
1.1. Bežné príjmy         - 33 512 tis. Sk 
 
1.1.1. Nedaňové príjmy                  +    2 149 tis.  Sk 
 
Doprava – licencie                    +    1 090  tis. Sk 
 
 V súlade s § 7 zákona č. 43/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 168/1996 
Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1.2.2007 sa dopravná licencia udeľuje 
vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave na desať rokov, ak žiadateľ nepožiada o kratší 
čas. Platnosť dopravnej licencie zaniká uplynutím času, na ktorý bola udelená. Uvedená čiastka je 
za predpokladu vydania dopravnej licencie na každú autobusovú linku na obdobie 10 rokov. 
 
Vzdelávanie – príjmy z činnosti rozpočtových organizácií   +    1 059 tis. Sk 
 
Prevod zostatkov z minulých rokov z osobitného účtu pre stravovanie, vedené  v súlade s § 23 ods. 
3, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

• Gymnázium Ľ .Štúra  Trenčín           + 859 tis. Sk 
• Obchodná akadémia M. Hodžu Trenčín           + 200 tis. Sk 

  
1.1.2. Granty a transfery                   -    35 661 tis.  Sk 
 
1.1.2.1. Transfery zo štátneho rozpočtu      -     49 388 tis. Sk 
 
� Trenčiansky samosprávny kraj                +      7 381  tis. Sk 
 

a) Krajský školský úrad v Trenčíne                +           59  tis. Sk 
listom č. A/2007/0263, 002109 zo dňa 29.1.2007 oznámil výšku nenormatívneho príspevku 
na rok 2007  pre školský úrad vo výške 1724 tis. Sk. Výška príspevku v schválenom 
rozpočte na rok 2007 je 1 665 tis. Sk. Rozdiel vo výške  + 59 tis. Sk je zmena rozpočtu 

         b) Regionálny operačný program na roky 2007 - 2013   +     7 322 tis. Sk 
         Zapojenie ľudských zdrojov do realizácie  jednotlivých procesov riadenia a implementácie              
 ROP v zmysle riadiacej štruktúry SO/RO.   

 
 

� Vzdelávanie         -     58 369 tis. Sk 
 

� Krajský školský úrad v Trenčíne :     -     64 638 tis. Sk 
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a) normatívne  príspevky        -     82 164 tis. Sk 
    listom č. A2007/002108 zo dňa 29.1.2007 oznámená čiastka 1 230 571 tis. Sk. Výška  
   
     príspevku  v schválenom rozpočte na rok 2007 je vo výške 1 312 735 tis. Sk. Rozdiel vo  
    výške    - 82 164 tis. Sk je zmena rozpočtu v súlade so schválenými normatívnymi  
    príspevkami  pre štátne školy na rok 2007 . 
 

            b) nenormatívne  príspevky  - vzdelávacie poukazy    +    16 446 tis. Sk 
                listom č. A/2007/00263, 002109 zo dňa 29.1.2007 oznámená výška nenormatívnych  
                finančných prostriedkov  
      
            c) Krajské centrum voľného času v Trenčíne    +     1 080 tis. Sk 
                Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných  
                škôl uzavretá medzi Krajským školským úradom v Trenčíne a Krajským centrom  
                voľného času v Trenčíne dňa 3.4.2007. 
 

� Ministerstvo financií SR       +      6 269 tis. Sk 
 

a) záväzný limit dotácie na financovanie neštátnych základných umeleckých škôl  
      a neštátnych školských zariadení – list č. MF/010017/2007-442 zo dňa 1.2.2007  

 
� Sociálne zabezpečenie         +    1 600 tis. Sk 

 
� Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR    +       100 tis. Sk 
a)  Výchovno–rekreačné tábory       +       100 tis. Sk 

Listom č. 7126/07-1/81 zo dňa 27.2.2007 oznámilo MPSVaR  SR výšku poskytnutej 
dotácie. 
 

� Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trenčín   +     1 500 tis. Sk 
 
a)   Jazmín, n. o. Handlová      +       400 tis. Sk 
      Zmluva č. 5 SPO/2007 o poskytnutí finančného príspevku na úhradu  nákladov na   
      sociálnu službu v zariadení pestúnskej starostlivosti uzavretá medzi  
      ÚPSVaR Trenčín a TSK Trenčín dňa 11.4.2007 
 
b)  DOMINO  - Centrum sociálnej pomoci Prievidza   +    1 100 tis. Sk 
     Zmluva č. 4 SPO/2007 o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na     
     vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku podľa § 89, ods. 5 zákona NR  
     SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene  
     a doplnení niektorých zákonov uzavretá medzi ÚPSVaR Trenčín a TSK dňa  
     11.4.2007 

 
1.1.2.2. Transfery z EÚ  -  Projekty        +  13 727 tis. Sk 
 

� Trenčiansky samosprávny kraj      +    3 289 tis. Sk 
 

a) Európsky fond regionálneho rozvoja      +   1 257 tis. Sk 
Príjem od lídra projektu RDA - Net CEDA2 talianskeho 
Regiónu Abruzzo. Výdavok bol realizovaný v roku 2006 
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b) „Refundácia mzdových nákladov zamestnancov ICPK pre SOP PaS  
zamestnaných v Rozvojovej agentúre Trenčianskeho kraja, n. o. podieľajúcich  
 
sa na implementácii a monitorovaní Sektorového operačného programu    
Priemysel a služby“         +   1  342 tis. Sk 
 
c) „Refundácia výdavkov na administratívne a technické vybavenie súvisiace  
s oprávnenými aktivitami zamestnancov ICPK pre SOP PaS, zamestnaných v 
Rozvojovej agentúre Trenčianskeho samosprávneho kraja, n. o. podieľajúcich sa  
na implementácii a monitorovaní Sektorového operačného programu Priemysel 
a služby          +       492 tis. Sk  
 
c) „Refundácia platov zamestnanca Úradu Trenčianskeho samosprávneho  
kraja z limitovanej technickej asistencie OPZI za obdobie marec až  
december 2005“         +       198 tis. Sk 
 

� Doprava, ekonomická oblasť       +       904 tis. Sk 
 

a)  „Zvýšenie odbornej kvalifikácie a adaptability zamestnancov úradu  
Trenčianskeho samosprávneho kraja aplikovaním modelu elektronickej  
kancelárie         +       480 tis. Sk 
 
b)  „Administratívna podpora implementácie Programu cezhraničnej 
spolupráce INTERREG III A SR – ČR na úrovni sprostredkovateľských 
orgánov         +       424 tis. Sk 

 
 
�  Vzdelávanie           +    9 534 tis. Sk 
 

� Rozpočtové organizácie       +    5 652 tis. Sk 
 

  Gymnázium Nováky       +       933 tis. Sk 
Názov projektu: „Zdokonaľujeme sa vo využívaní informačno- 
komunikačných technológií a v jazykoch“    +      633 tis. Sk 
Názov projektu: „Naučme sa používať informačno – komunikačné  
technológie a anglický jazyk“      +       300 tis. Sk 

 
  Gymnázium Púchov        +         10 tis. Sk 

Príspevok na aktivačnú činnosť 
  
Stredná priemyselná škola Myjava      +    2 175 tis. Sk 

Názov projektu: „Vzdelávanie učiteľov v údržbe a riadení priemyselných 
 systémov“       + 643 tis. Sk 
Názov projektu: „ Moderný vzdelávací program“   + 689 tis. Sk 
Názov projektu: „Školský portál“    + 843 tis. Sk 
 

  Krajské centrum voľného času Trenčín     +    2 534 tis. Sk 
 Názov projektu: „Pilotný projekt popularizácie vedy a výskumu medzi 
 študentmi stredných škôl Trenčianskeho samosprávneho kraja“ 
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� Príspevkové organizácie      +    3 882 tis. Sk 
 

Združená stredná priemyselná škola  Nové Mesto nad Váhom   +    2 102 tis. Sk 
       „Majstrovská škola“ 
 
 Stredné odborné učilište nábytkárske Pravenec     +    1 724 tis. Sk 
       „Od dlhodobej nezamestnanosti k podnikaniu v oblasti remesiel a  
                  získaním vedomostí a zručností  pri práci s výpočtovou technikou, 
                  k trvalo udržateľnému zamestnaniu“ 
 
  Stredné odborné učilište strojárske Považská Bystrica    +         24 tis. Sk 
       Príspevok na aktivačnú činnosť         
 
 Stredné odborné učilište poľnohospodárske Pruské     +         32 tis. Sk 
        „Program SOCRATES/COMENIUS 1“ 
 
 
 
1.2. Kapitálové príjmy             + 58 406 tis. Sk 
 
1.2.1. Nedaňové príjmy        +12 457 tis. Sk 
  

Príjmy z predaja  prebytočného nehnuteľného majetku prijaté v roku 2006 
 na účet cudzích prostriedkov: 
 a)  KZ č. 2006/140 zo dňa 30.11.2006, infekčná nemocnica, garáž, vrátnica 
                 Nitrianske Pravno LV č. 1130  čiastočná platba 

     (kupujúci MUDr. Jozef Legierski Bojnice)     +    620 tis. Sk 
 b) KZ č. 2006/0134 zo dňa 23.11.2006, zdravotné stredisko Nitrianske  
     Rudno – LV č. 961  ( kupujúci B a B, spol. s.r.o.  Nitrianske Rudno)  + 5 800 tis. Sk 

     c) KZ č. 2006/0142 zo dňa 22.11.2006 , časť pozemku na LV č.  
    709, k. ú. Myjava ( kupujúci VENTANA, s.r.o.  Myjava)    +      37 tis. Sk 

   d) KZ č. 2006/0150 zo dňa 30.11.2006, internát a pozemok LV č. 
                2851 v k. ú. Partizánske (kupujúci  Mesto Partizánske)    + 6 000 tis. Sk 
 
 
1.2.2. Granty a transfery               +  45 949 tis. Sk 
 
1.1.2.1. Transfery zo štátneho rozpočtu             +       490 tis. Sk 
 
� Sociálne zabezpečenie               +        490 tis. Sk 

 
Humanity CSP Veľká Lehôtka                +         490 tis. Sk 
          Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov k projektu č. K-2 6/207 – kapitálové výdavky 
o poskytnutí dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR na „Zakúpenie konvektomatu a smažiacej plynovej 
panvice do stravovacej prevádzky výrazne skvalitniť poskytované sociálne služby v oblasti 
stravovania zdravotne ťažko postihnutých klientov Humanity – Centra sociálnej pomoci vo Veľkej 
Lehôtke“ uzavretá  medzi MPSVaR SR a Trenčianskym samosprávny  krajom dňa 10.4.2007. 
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1.2.2.1. Transfery z EÚ  - projekty                +     45 459 tis. Sk 
 
 Výdavky TSK v rokoch 2005, 2006 a 2007 refundovaný  vo výške 95 % z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu.  
 
� Trenčiansky samosprávny kraj        +        30 tis. Sk 

„Refundácia výdavkov na administratívne a technické vybavenie súvisiace s oprávnenými 
aktivitami zamestnancov ICPK pre SOP PaS, zamestnaných v Rozvojovej agentúre 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, n. o. podieľajúcich sa na implementácii a monitorovaní 
Sektorového operačného programu Priemysel a služby“        

  
� Zdravotníctvo                      + 13 738 tis. Sk 

 
Nemocnica s poliklinikou Myjava         + 13 738 tis. Sk 
 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2004-OPZI-312-TN-0059 
uzavretá medzi MVaRR SR a Trenčianskym samosprávnym krajom dňa 31.10.2006 na projekt 
„Trvalo udržateľné zvýšenie kvality zdravotníckych služieb v Juhozápadnej časti Trenčianskeho 
VÚC prostredníctvom technickej a alokatívnej efektívnosti NsP Myjava“  

 
� Vzdelávanie                                  +   7 073 tis Sk 

 
Stredné odborné učilište  Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou            +  7 073 tis. Sk 
 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2004-OPZI-311-TN-0580 
uzavretej medzi MVaRR SR a Trenčianskym samosprávnym krajom dňa 31.3.2006 na  projekt 
„Komplexna rekonštrukcia budov SOU Juraja Ribaya v Bánovciach nad Bebravou – pilotnej školy 
Združenia automobilového priemyslu Slovenskej republiky pre vzdelávanie zamestnancov do 
utomobilového priemyslu“  

 
� Sociálne zabezpečenie          + 24 618 tis. Sk 
 

Domov sociálnych služieb Dolný Lieskov         +  7 520 tis. Sk 
 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2004-OPZI-313-TN-0036 
uzavretej medzi MVaRR SR a Trenčianskym samosprávnym krajom dňa 23.5.2006 na projekt 
„Prístavba pavilónu pracovnej terapie“. 
 
 
 
Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Myjava       +  1 001 tis. Sk 
 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2004-OPZI-313-TN-0034 
uzavretej medzi MVaRR SR a Trenčianskym samosprávnym krajom dňa 23.5.2006 na projekt 
„Rekonštrukcia plochej strechy na sedlovú pavilónu E v Domove dôchodcov – Domove 
sociálnych služieb Myjava s využitím podkrovného priestoru“. 
  
Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Dubnica nad Váhom       + 4 097 tis. Sk 
 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2004-OPZI-313-TN-0091 
uzavretej medzi MVaRR SR a Trenčianskym samosprávnym krajom dňa 12.10.2006 na projekt 
„Humanizácia životných podmienok a skvalitnenie poskytovaných služieb sociálnej starostlivosti 
v Domove dôchodcov – Domove sociálnych služieb Dubnica nad Váhom“. 
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Domov sociálnych služieb Púchov Nosice           +  5 000 tis. Sk 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2004-OPZI–313-TN-0096 
uzavretá medzi MVaRR SR a Trenčianskym samosprávnym krajom dňa 24.8.2006 na projekt 
„Centrum výchovy pre deti s hendicapom“. 
 
Centrum sociálnych služieb Trenčín – Juh         +  7 000 tis. Sk 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2004-OPZI-313-TN-0095 
uzavretá medzi MVaRR SR a Trenčianskym samosprávnym krajom dňa 24.8.2006 na projekt 
„Trvalo udržateľné zvýšenie alokatívnej efektívnosti Centra sociálnych služieb v Trenčíne“. 

 
 

2. VÝDAVKY                    + 40 601 tis. Sk 
 
2.1. Bežné výdavky                -  32 931 tis. Sk 
 
01 Trenčiansky samosprávny kraj       +   19 030 tis. Sk 
 
� Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania     +     9 536 tis. Sk 

a) Školský úrad z Krajského školského úradu    +          36 tis. Sk 
b) Regionálny operačný program na roky 2007 – 2013   +     9 500 tis. Sk 
     v rámci ROP pre SO/RO 
 

� Poistné a príspevok do poisťovní      +    1 326 tis. Sk 
a) Školský úrad z Krajského školského úradu    +         13 tis. Sk 
b) Regionálny operačný program na roky 2007 – 2013   +     1 313 tis. Sk 
     v rámci ROP pre SO/RO 
 

� Tovary a služby         +   5 098 tis. Sk 
a) Regionálny operačný program na roky 2007 – 2013   +      354 tis. Sk 
    v rámci ROP pre SO/RO 
� Cestovné náhrady      + 280 tis. Sk 
� Poštovné a telekomunikačné služby   +   74 tis. Sk 
 
b) Údržba výpočtovej techniky      +     574 tis. Sk 
� Ročný aktualizačný poplatok pre antivírus NOD 32 + 340 tis. Sk 
� SPIN – servisné práce –TSK    + 234 tis. Sk 
 
c) Služby          +  4 170  tis. Sk 
� Systémová integrácia, nadštandardný servis  +      39 tis. Sk 
� Školenia SPIN, iSPIN  - TSK a OvZP   -  1 000 tis. Sk 
� Pravidelné mesačné outsourcingové práce – OvZP +  3 908 tis. Sk 
� Slovakia okolo sveta, s.r.o. Trenčín – inflácia v súlade 
       so zmluvou      +     400 tis. Sk 
� financovanie projektov     +     843 tis. Sk 

           „Refundácia mzdových nákladov zamestnancov ICPK pre SOP PaS  zamestnaných    
                     v Rozvojovej agentúre Trenčianskeho kraja, n. o. podieľajúcich sa na implementácii  
                     a monitorovaní Sektorového operačného programu Priemysel a služby“ a   

         „Refundácia výdavkov na administratívne a technické vybavenie súvisiace  
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         oprávnenými aktivitami zamestnancov ICPK pre SOP PaS, zamestnaných v  
         Rozvojovej agentúre Trenčianskeho samosprávneho kraja, n. o. podieľajúcich sa na  
         implementácii a monitorovaní Sektorového operačného programu Priemysel a služby 
 -    5 % spolufinancovanie TSK   +    42 tis. Sk 

-  95 % financovanie  ESF a ŠR    +  801 tis. Sk 
� školský úrad na bežné výdavky    +    10 tis. Sk 
� členské príspevky SK 8 presun na bežné transfery -     30 tis. Sk 
 

� Bežné transfery         +        30 tis. Sk 
a) členské príspevky SK 8 presun z tovarov a služieb +      30 tis. Sk 
 

� Splácanie úrokov        -    3 040 tis. Sk 
 
a) úroky Dexia banka Slovensko, a.s. (z úveru už poskytnutého)  -  1 000 tis. Sk 
b) úroky  z poskytnutého úveru v roku  2007             +   4 040 tis. Sk 

 
 
04 Doprava          -   6 470 tis. Sk 
  
� Dotácie pre SAD 
 

Uznesením č. 219/2007 schválilo Z-TSK dňa 25.4.2007 úhradu neuhradenej preukázanej 
straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave za rok 2006 
vo výške 24 366 tis. Sk pre jednotlivých zmluvných dopravcov.  Schválený rozpočet na rok 2007 
na vykrytie straty je vo výške 30 836 tis. Sk. Na základe uvedeného sa rozpočet znižuje 
nasledovne: 

� SAD Trenčín, a.s.      -   6 566 tis. Sk 
� SAD Prievidza, a.s.      +       96 tis. Sk 

 
� Cestné hospodárstvo 
 

 SC TSK  hospodári od 1.1.2007 ako príspevková organizácia. Po prehodnotení schváleného 
plánu navrhujeme úpravu výnosov a nákladov o 40 000 tis. Sk, ktoré súvisia s činnosťou spojenou 
s údržbou ciest I. triedy. Táto zmena nemá vplyv na rozpočet TSK. Náklady budú zmenené 
nasledovne:   
 
 

• Mzdové náklady (valorizácia)          + 2 000 tis. Sk 
• Náklady na zákonné zdravotné a sociálne poistenie       +       705 tis. Sk 
• Opravy a udržiavanie           +  37 275 tis. Sk 
• Zákonné sociálne náklady          +         20 tis. Sk 

 
Presuny medzi položkami schváleného rozpočtu: 
 
• Spotreba  energie            -     1 000 tis. Sk 
• Spotreba materiálu            -    19 000 tis. Sk 
• Opravy a udržiavanie            +   20 000 tis. Sk 
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Touto zmenou rozpočtu zostáva nezmenená účelovo určená čiastka na údržbu ciest II. a III. 

triedy a mostov dodávateľským spôsobom v objeme 109 220 tis. Sk a zvyšuje sa o čiastku 54 925 
tis. Sk na ostatnú bežnú údržbu. 
 
Viď príloha č. 4   
 
 
08 Kultúrne služby 
 

Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách  verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
 
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi     3 tis. Sk 

V tom: a) darované prostriedky     3 tis. Sk 
                Účelovo určené na financovanie kultúrnych aktivít – materiálové zabezpečenie. 

 
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne   93 tis. Sk 

V tom: a) prostriedky z výsledku hospodárenia     93 tis. Sk 
          Použitie na mzdové prostriedky 
 

Trenčianske múzeum v Trenčíne     639 tis. Sk 
V tom: a) darované prostriedky           500 tis. Sk 
                Účelovo určené na reštaurovanie  obrazov. 

b) prostriedky z výsledku hospodárenia    139 tis. Sk 
                 Použitie na mzdové prostriedky           139 tis. Sk 
 

Hornonitrianske osvetové stredisko v Prievidzi   36 tis. Sk 
V tom: a) darované prostriedky      36 tis. Sk 
                 Účelovo určené na projekt „Tvorivosťou k prevencii“ na materiálové   
                 zabezpečenie a odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru. 
 

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne    12 tis. Sk 
  V tom : a) prostriedky z výsledku hospodárenia   12 tis. Sk 
  Použitie na mzdové prostriedky 
 
Vid príloha č. 5 
 
 
09 Vzdelávanie         - 54 256 tis. Sk 
 
a) normatívne príspevky        - 82 164 tis. Sk 
 
 V oblasti prenesených kompetencií sa schválený rozpočet normatívnych príspevkov pre 
štátne školy na rok 2007 v objeme 1 312 735 tis. Sk upravuje na výšku 1 230 571 tis. Sk podľa 
oznámenia výšky normatívnych príspevkov pre štátne školy na rok 2007 z Krajského školského 
úradu v Trenčíne. 
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 Uvedenou úpravou sa objektivizuje rozpočet normatívnych príspevkov jednotlivých škôl 
podľa skutočného počtu žiakov v školskom roku 2006/2007 a očakávaného počtu žiakov 
v školskom roku 2007/2008  s prihliadnutím na špecifiká stredných škôl, na základe čoho nemajú  
všetky školy 95 % podiel normatívnych príspevkov.  
 

Stredným školám, ktoré prekračujú 100 % výšku normatívnych príspevkov sa prekročenie 
rozpočtu nad 100 % normatívnych príspevkov viaže v upravenom rozpočte na rok 2007 s cieľom 
hľadania možností ďalšej racionalizácie a znižovania výdavkov týchto škôl v priebehu roku 2007. 
 

� Rozpočtové organizácie  - 36 960 tis. Sk 
� Príspevkové organizácie  - 50 531 tis. Sk 

 
V rámci objektivizácie rozpočtu normatívnych príspevkov sa určuje účelové použitie 

finančných prostriedkov na rutinnú a štandardnú údržbu v objeme 3 805 tis. Sk  nasledovne: 
 

Gymnázium Bánovce nad Bebravou   
o Oprava strechy  budova na Ul. Radlinského    300 tis. Sk 
 

Združená stredná škola poľnohospodárska Pruské  
o Oprava tlakovej nádoby – výmena (fekál)   550 tis. Sk 
 

Združená stredná škola Nováky 
o Oprava vodovodného potrubia a podláh v laboratóriách 200 tis. Sk 
o Oprava sociálneho zariadenia          50 tis. Sk 
o Rozvodná sieť k elektrickým písacím strojom    50 tis. Sk 
 

Združená stredná škola sklárska Lednické Rovne  
o Oprava odsávania v maliarskej dielni     67 tis. Sk 
 

Stredné odborné učilište  Prievidza, Ul. Vinohradnícka  
o Odstránenie azbestových materiálov (Garbiarska Ul.)  37 tis. Sk 
o Oprava výpočtovej techniky       50 tis. Sk 

 
Spojená škola s organizačnými zložkami Partizánske  

o Oprava okien (Ul. SNP 14)             2 251 tis. Sk 
o Oprava priestorov (sťahovanie Obchodnej akadémie)          250 tis. Sk 
 

 
 
b)  neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia      +  6 269 tis. Sk 
 
 
 MF SR poukázalo mimoriadnu dotáciu na zabezpečenie financovania neštátnych 
základných umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení, ktoré sú účelovo určené na 
financovanie bežných výdavkov. Mimoriadna dotácia bola poskytnutá ako transfer jednotlivcom 
a neziskovým právnickým osobám. 
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             v  tis. Sk 

Príjemca Suma 
Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra 1 341 
Rehoľa piaristov na Slovensku 956 
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. 359 
Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Beluša 535 
Občianske združenie EDEN 21 
Stanislav Kardoš 353 
XOANA - ŠTÚDIO 287 
Mgr. Vladimír Bálint 703 
Vratislav Skaličan 37 
Ida Arbetová 70 
PaedDr. Kvetoslava Mojtová 3 
Mgr. Tibor Ukropec 102 
Mgr. Božena Straková - B.S.School 106 
Marianna Gatialová 907 
Zdena Melicheríková 324 
Ing. Juraj Valuch VALTRA 116 
Rastislav Šidlo 49 

Spolu 6 269 
 
 
c) nenormatívne príspevky - vzdelávacie poukazy         + 16 446 tis. Sk 
 
 V súlade s oznámením výšky nenormatívnych príspevkov pre štátne školy na rok 2007 
z Krajského školského úradu v Trenčíne sa úpravou rozpočtu zvyšuje rozpočet štátnych škôl na 
rok 2007 o 16 446 tis. Sk na vzdelávacie poukazy, ktoré sú rozpísané na 10 mesiacov 
rozpočtového roka podľa počtu prijatých vzdelávacích poukazov k 30.9.2006 
 

� Rozpočtové organizácie    +  7 950 tis. Sk 
� Príspevkové organizácie    +  8 496 tis. Sk 

  
d) projekty organizácií        +  10 979 tis. Sk 
 
 Výdavky sú kryté prevodmi z minulých rokov ako účelovo určené finančné prostriedky 
a prostriedkami z EÚ. 
  

� Rozpočtové organizácie        +    7 053 tis. Sk 
  
Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín           +   200 tis. Sk 
        „Jazykové laboratórium pre stredné školy“ 
 
Gymnázium Nováky             +   937 tis. Sk 

„Zdokonaľujeme sa vo využívaní informačno- 
komunikačných technológií a v jazykoch“    +      637 tis. Sk 
 „Naučme sa používať informačno – komunikačné  
technológie a anglický jazyk“      +       300 tis. Sk 
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Gymnázium Púchov             +     10 tis. Sk 

Príspevok na aktivačnú činnosť 
 
Stredná priemyselná škola Myjava                        + 2 292 tis. Sk 

 „Vzdelávanie učiteľov v údržbe a riadení 
  priemyselných   systémov“   + 760tis. Sk 
 „ Moderný vzdelávací program“   + 689 tis. Sk 
 „Školský portál“     + 843 tis. Sk 

 
Krajské centrum voľného času Trenčín                   + 3 614 tis. Sk 

 „Pilotný projekt popularizácie vedy a výskumu medzi 
 študentmi stredných škôl Trenčianskeho samosprávneho kraja“ 

                        
� Príspevkové organizácie        +    3 926 tis. Sk 

 
Združená stredná priemyselná škola  Nové Mesto nad Váhom      + 2 146 tis. Sk 
  „Majstrovská škola“ 
 
Združená stredná škola poľnohospodárska Pruské                          +     32 tis. Sk 
        „Program SOCRATES/COMENIUS 1“ 

 
Stredné odborné učilište strojárske Považská Bystrica              +     24 tis. Sk 
       Príspevok na aktivačnú činnosť         

 
Stredné odborné učilište nábytkárske Pravenec                 + 1 724 tis. Sk 
       „Od dlhodobej nezamestnanosti k podnikaniu v oblasti remesiel a získaním 
                 vedomostí a zručností  pri práci s výpočtovou technikou, k trvalo udržateľnému  
                  zamestnaniu“ 
 
e) originálne kompetencie                     -    5 786 tis. Sk 
 
 V oblasti originálnych kompetencií sa schválený rozpočet školských zariadení na rok 2007 
objektivizuje na základe platovej inventúry zamestnancov k 1.1.2007, so zohľadnením valorizácie 
miezd od 1.7.2007 a prehodnotenia potreby bežných výdavkov na rok 2007. Navrhovanou úpravou 
rozpočtu sa znižuje rozpočet školských zariadení o 6 499 tis. Sk na základe skutočných nižších 
výdavkov na energie v roku 2007 a na základe prehodnotenia a racionalizácie počtu zamestnancov 
školských zariadení podľa výkonových ukazovateľov a súčasne zvýšilo o zostatky stravovacích 
účtov z minulých rokov o 713 tis. Sk. 
 

� Rozpočtové organizácie       -   1 648 tis. Sk 
 
V tom: 
 a) zníženie originálnych kompetencií    - 2 361 tis. Sk 
 b) zostatky stravovacích účtov z minulých rokov    +   713 tis. Sk 
Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín 

o Oprava strechy,  priestorov, podlahy, vzduchotechniky, čistenie 
       kanalizácie, maľovanie      513 tis. Sk 
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Obchodná akadémia M. Hodžu Trenčín 

o Oprava sociálnych zariadení      200 tis. Sk 
 

� Príspevkové organizácie       -   4 138 tis. Sk 
 

Podrobný rozpis uvádza príloha č. 7. 
 

f) Fond reprodukcie a rezervný fond  
 

Použitie prostriedkov rezervného fondu a fondu reprodukcie na bežné výdavky v súlade s § 25 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 
 

o Použitie fondu reprodukcie    8 175 tis. Sk 
Združená stredná odborná škola Púchov 

Výpočtová technika              36 tis. Sk 
 
Stredné odborné učilište Nové Mesto nad Váhom 

Oprava výťahov, elektro a vodoinštalácie, podláh,  
 sociálnych zariadení       1  080 tis. Sk 
Výmena okien na školskej budove 
 Ul. Jánošíkova      3 000 tis. Sk 

 
Stredné odborné učilište  Prievidza, Ul. Falešníka 

Oprava strechy dielní odborného 
 výcviku         482 tis. Sk 

 
Spojená škola Bánovce nad Bebravou 

Oprava sociálnych zariadení       519 tis. Sk 
Maľovanie školy        500 tis. Sk 
Oprava strešnej krytiny       200 tis. Sk 

 
Škola v prírode Patrovec 

Oprava schodov     150 tis. Sk 
 
Škola v prírode Kľačno 

Oprava sociálnych zariadení ostatné 
 štyri poschodia       798 tis. Sk 
Výmena drevených okien na budove  
II (kancelárie, spoločenské Miestnosti, učebne) 950 tis. Sk 
Výmena drevených okien – chodba internát             200 tis. Sk 

      Oprava sociálnych zariadení    260 tis. Sk 
 

o Použitie rezervného fondu   500 tis. Sk 
Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu Púchov 

Reštauračné stoličky     160 tis. Sk 
Výpočtová technika     340 tis. Sk 

 
Viď prílohy č. 6, 7  
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10 Sociálne zabezpečenie        +   8 765 tis. Sk 
 

� Rozpočtové organizácie       +    8 365 tis. Sk 
 

a) Valorizácia platových taríf od 1.7.2007     +    6 389 tis. Sk 
                  v súlade s Vyššou kolektívnou zmluvou vo výške 
                  aa) 7  %  základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone 

vo verejnom záujme 
                  ab) 5 % osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov 
 

  b) Zmeny v počtoch zamestnancov  vyplývajúce so zmien  
       v organizačných poriadkoch zariadení    +       776 tis. Sk 
 

*  Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Dubnica nad Váhom     + 162 tis. Sk 
*  Domov sociálnych služieb Dolný Lieskov      + 181 tis. Sk 
* Humanity Centrum sociálnej pomoci Veľká Lehôtka      + 433 tis. Sk 
*  Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb  Horné Srnie 
     + 0,5 úväzok od 1.4.2007               +   70 tis. Sk 
* Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb  Bzince pod Javorinou  
    + 0,5 úväzok od 1.4.2007           +   70 tis. Sk 
* Domov dôchodcov a Domov  Nová Bošáca  
    + 0,5 úväzok od 1.4.2007                 +   70 tis. Sk 
* DOMINO Centrum sociálnej pomoci Prievidza   
     - 1,5 úväzok od 1.2.2007            -  440 tis. Sk 
* Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Partizánske  
   + 1 zamestnanec od 1.7.2007              +   81 tis. Sk 
* Chmelinec, DD a DSS Púchov 
    +  2 zamestnanci od 1.7.2007            + 162 tis. Sk 
* Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Myjava   
    + 1 zamestnanec od 1.7.2007            +   81 tis. Sk 
* Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb  Horná Maríková  -  
   - 2 zamestnanci od 1.7.2007              -    94 tis. Sk 
* Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Považská Bystrica  
    – zvýšený počet klientov  (z DD – DSS Papradno)                + 780 tis. Sk 
* Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Papradno (zrušené Stupné)      -  780 tis. Sk 

 
a) Preklasifikácia finančných prostriedkov na odstupné 

 
* Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Horné Srnie 
      Mzdy, odvody do poistných fondov – 41 tis. Sk 
  Bežné transfery              +   41 tis. Sk 
 
* DOMINO – Centrum sociálnej pomoci Prievidza  
  Mzdy, odvody do poistných fondov   – 335 tis Sk 

Bežné transfery     + 335 tis. Sk 
 
* Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Papradno  

Mzdy, odvody do poistných fondov       -  340 tis. Sk 
Bežné transfery         + 340 tis. Sk 
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a) DOMINO  - Centrum sociálnej pomoci Prievidza (4x275 tis. ) +    1 100 tis. Sk 

 
Výkon rozhodnutí súdu v krízovom stredisku pre objednaný počet miest 5 sústavne 

vyčlenených na vykonávanie rozhodnutí súdu podľa § 89 zákona č. 305/2005 Z .z. 
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
e)   Neštátne subjekty - Jazmín, n. o. Handlová    +       400 tis. Sk 
     Zmluva č. 2007/0103 o poskytovaní finančného príspevku uzavretá medzi TSK  
  a Jazmín, n.o. Handlová dňa 27.4.2007 pre 5 detí zverených do pestúnskej starostlivosti.  
 
 
  
f)   Výchovno – rekreačné tábory          +       100 tis. Sk 

Trenčiansky samosprávny kraj organizuje výchovno-rekreačné tábory v súlade s § 6 
ods. 4 zákona č. 195/1998 Z.z. sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. Bežné 
výdavky sú kryté účelovou dotáciou  z MPSVaR SR. 
 

Domov sociálnych služieb Adamovské Kochanovce  +    50 tis. Sk 
DOMINO – Centrum sociálnej pomoci  Prievidza  +    25 tis. Sk 
Domov sociálnych služieb  Púchov Nosice   +    25 tis. Sk 

 
Viď príloha č. 8 
 
 
2.2. Kapitálové výdavky            + 73 532 tis. Sk 
 
 
01 Trenčiansky samosprávny kraj              + 14 721 tis. Sk 
� Softvér         + 7 235  tis. Sk 

• Rozširovanie funkcionality portálu TSK    + 1 000 tis. Sk 
• Implementácia jednotného knižničného systému a jeho 

Integrácia so systémom národnej knižnice   + 2 800 tis. Sk 
• Dobudovanie acSPIN (v zmysle regionálnej pokladne)  +    950 tis. Sk 
• Nákup a implementácia systému pre pasportizáciu  

Majetku v správe SC TSK     - 3 000 tis. Sk 
• Implementácia SPIN a W/Mzdy na SC TSK   + 3 485 tis. Sk 
• Nákup a implementácia systému Crystal Office  

na SC TSK       + 1 000 tis. Sk 
• Nákup a implementácia GPS systému a monitorovanie 

pre SC TSK       + 1 000 tis. Sk 
 

� Licencie         +     774 tis. Sk 
• Licencie MS pre SC TSK     +    642 tis. Sk 
• Nákup licencií Teamware Office     +    132 tis. Sk 
 

� Nákup výpočtovej techniky      +  2 455 tis. Sk 
• Nákup PC        +     486 tis. Sk 
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• Upgrade servera SPIN na 64-bit technológiu a 

upgrade kapacity       +     337 tis. Sk 
• Nákup serverov pre SC TSK     +     577 tis. Sk 
• Inštalácia HW a systémového SW pre SC TSK   +     420 tis. Sk 
• Nákup PC pre SC TSK      +     635 tis. Sk 

 
� Spracovanie koncepcie a podkladov pre realizačné 

Projekty „slaboprúd a IKT“      +     500 tis. Sk 
 

� Regionálny operačný program na roky 2007-2013 v rámci ROP pre  
       SO/RO technické vybavenie, priestory a ich vybavenie  +   4 751 tis. Sk 
 
� Regionálny operačný program na roky 2007-2013 v rámci ROP pre  
      SO/RO Osobný automobil       +      700 tis. Sk 
 
� Projekt „Refundácia výdavkov na administratívne a technické vybavenie súvisiace  

         s oprávnenými aktivitami zamestnancov ICPK pre SOP PaS, zamestnaných v 
         Rozvojovej agentúre Trenčianskeho samosprávneho kraja, n. o. podieľajúcich sa  
         na implementácii a monitorovaní Sektorového operačného programu Priemysel 

      a služby 
o 5 % spolufinancovanie     +            2 tis. Sk 
o 95 % spolufinancovanie ŠR, EFRR     +          30 tis. Sk 
 

� DUŠ Myjava         +      583 tis. Sk 
Dopravno urbanistická štúdia obchvatu mesta Myjava neukončená v roku 2006. Predložená   
dokumentácia v roku 2006 nemala zapracované všetky požiadavky obsiahnuté v zmluve  
o dielo č. 2006/0085. Zhotoviteľ AUREX spol. s. r. o, Dúbravská cesta 9, Bratislava. 

 
� Spolufinancovanie TSK vo výške 5 %      -    2 309 tis. Sk 

   Schválený rozpočet TSK na rok 2007 na spolufinancovanie projektov vo výške 40 000 tis.     
   Sk znižuje 5 % spolufinancovanie  TSK z  podpísaných projektov, z toho 45 tis. Sk na   
   bežné výdavky a 2 264 tis. Sk na kapitálové výdavky podľa platnej funkčnej klasifikácie.  

 
 

04 Doprava                  + 42 809 tis. Sk 
      

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja    -    200 tis. Sk 
            Zmena účelu použitia finančných prostriedkov: 

 
Stredisko údržby Trenčín 
Modernizácia a rekonštrukcia 2 ks sypačov  -  2 857 tis. Sk 
Modernizácia a rekonštrukcia 1 ks  sypača  + 1 500 tis. Sk 
Nákup traktora s prídavnými zariadeniami  + 2 308 tis. Sk 
 
Stredisko údržby Považská Bystrica 
Zakúpenie 4 ks PC     -     200 tis. Sk 
Modernizácia a rekonštrukcia 3 ks sypačov  -  4 284 tis. Sk  
Modernizácia a rekonštrukcia 1 ks sypača  + 1 500 tis. Sk  
Nákup traktora s prídavnými zariadeniami  + 2 308 tis. Sk 



 
 1. zmena Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2007 
_________________________________________________________________________ 

 16 

 
Stredisko údržby Prievidza 
Modernizácia a rekonštrukcia 3 ks sypačov  -  4 284 tis. Sk  
Modernizácia a rekonštrukcia 1 ks sypača  + 1 500 tis. Sk  
Nákup traktora s prídavnými zariadeniami  + 2 309 tis. Sk 

 
Viď príloha č. 9   

 
 

Projekty z EÚ - 95 % financovanie  EFRR     +  43 009 tis. Sk 
 

a)  Nemocnica s poliklinikou Myjava     +    9 461 tis. Sk 
             „Trvalo udržateľné zvýšenie kvality zdravotníckych služieb v Juhozápadnej  
             časti Trenčianskeho VÚC prostredníctvom technickej a alokatívnej efektívnosti NsP  
             Myjava“  

 
 
b) Stredné odborné učilište Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou  +    7 073 tis. Sk 

           „Komplexná rekonštrukcia budov SOU Juraja Ribaya v Bánovciach nad Bebravou –  
            pilotnej školy Združenia automobilového priemyslu Slovenskej republiky pre vzdelávanie  
            zamestnancov do automobilového priemyslu“  
 

c)  Domov sociálnych služieb Dolný Lieskov    +   2 920 tis. Sk 
           „Prístavba pavilónu pracovnej terapie“ 
 

d) Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Dubnica nad Váhom +   4 097 tis. Sk 
          „Humanizácia životných podmienok a skvalitnenie poskytovaných služieb sociálnej    
          starostlivosti v Domove dôchodcov – Domove sociálnych služieb Dubnica nad Váhom“ 
  

e) Domov sociálnych služieb Púchov Nosice    +    7 600 tis. Sk 
          „Centrum výchovy pre deti s hendicapom“ 
 

f)  Centrum sociálnych služieb  Trenčín – Juh              +   11 858 tis. Sk 
           „Trvalo udržateľné zvýšenie alokatívnej efektívnosti Centra sociálnych služieb v Trenčíne“ 

 
 
 

07 Zdravotníctvo                  +  11 688 tis. Sk 
 
Nemocnica s poliklinikou  Prievidza so sídlom v Bojniciach     +    7 000 tis. Sk 

Zdroj TSK: 
Anestetický prístroj 1 ks   + 1 500 tis. Sk 
C rameno, pojazdný RTG prístroj l ks + 3 000 tis. Sk 
USG prístroj 1 ks    + 2 500 tis. Sk 

 
 

Nemocnica s poliklinikou  Myjava       +    2 570 tis. Sk 
Zdroj TSK: 

Anestetický prístroj 1 ks       + 1 500 tis. Sk 
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Kamera na endoskopickú zostavu OLYMPUS 1 ks   +    380 tis. Sk 
EKG 1 ks        +    150 tis. Sk 
Centrálny monitor       +    420 tis. Sk 
Kardiotokograf 1 ks         +  120 tis. Sk 

      
 Použitie fondu reprodukcie:          387 tis. Sk 
a)  z darovaných prostriedkov          160 tis. Sk 

       Účelovo určené na rozvoj nemocnice. 
 

b) z rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2006             52 tis. Sk 
    a darovaných prostriedkov                          35 tis. Sk 
    Účelovo určené na nákup EKG prístroja. 
 
c)  z darovaných prostriedkov            140 tis. Sk 
     Účelovo určené na rozvoj nemocnice. 
 

 
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica     +  1 374 tis. Sk 

Zdroj TSK: 
Multifunkčný RTG prístroj s príslušenstvom             - 5 000 tis. Sk 
Operačný laparoskop komplet s hysteroskopom  + 2 000 tis. Sk 
USG prístroj pre gynekologicko-pôrodnické a interné odd. + 2 500 tis. Sk 
Parné varné kotle pre stravovaciu prevádzku 4 ks  +    500 tis. Sk 
Artroskop s príslušenstvom l ks    +      74 tis. Sk 
Elektrokonvulzívny prístroj pre psychiatrické odd. (ECT)   + 1 300 tis. Sk 

     
Viď príloha č. 10 
 
 Financované TSK – Projekt NsP Myjava 

o  5  % spolufinancovanie   + 498 tis. Sk 
o  Ďalšie výdavky na projekt               + 246 tis. Sk 

a) Dovybavenie vonkajšími roletami niektorých miestností  
a zmena druhu skla na oknách  126 tis. Sk 

b) Stavebný dozor   120 tis. Sk 
 
 
08 Kultúrne služby         +   211 tis. Sk 
 
Hornonitrianska hvezdáreň v Partizánskom 

Vlastný zdroj z fondu reprodukcie:   207 tis. Sk 
Nákup PC      - 70 tis. Sk 
Nákup notebooku       35 tis. Sk 
LCD datavideoprojektor      35 tis. Sk 
Dokončenie vstupného schodiska do astropozorovateľne 

     a drevená podlaha      60 tis. Sk 
Technické zhodnotenie k astronomickej montáži  

WAM 6 000       40 tis . Sk 
Elektronický zabezpečovací systém     35 tis. Sk 
Interaktívna tabuľa E-Beam      36 tis. Sk 
Profesionálna bezdrôtová meteorologická stanica     36 tis. Sk 
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Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 

Vlastný zdroj z fondu reprodukcie:     390 tis. Sk 
Kopírovací stroj      -  70 tis. Sk 
Multifunkčné kopírovacie zariadenie    100 tis. Sk 
Regálový komplex        360 tis. Sk 

 
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne      -  1 000 tis. Sk 

Zdroj TSK:       - 1 000 tis. Sk 
PD Rekonštrukcia budovy Ul. Hasičská č. 1  - 1 000 tis. Sk 

 
Vlastný zdroj z fondu reprodukcie:         254 tis. Sk 

Nákup výpočtovej techniky            70 tis. Sk 
Nákup interiérového vybavenia        184 tis. Sk 

 
Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne 

Zdroj TSK: 
Rekonštrukcia suterénu budovy na výstavné priestory  -  488 tis. Sk 
Výmena riadiacej podcentrály pre kotolňu    + 222 tis. Sk 
Nákup výpočtovej techniky      + 125 tis. Sk 
Nákup klimatizačnej jednotky     + 141 tis. Sk 

 
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi          + 161 tis. Sk 

Zdroj TSK:       +  161 tis. Sk 
Nákup kompaktného regálového systému do depozitu +  161 tis. Sk 

 
Vlastný zdroj z fondu reprodukcie:          89 tis. Sk 

Nákup kompaktného regálového systému do depozitu       89 tis. Sk 
 
Trenčianske múzeum v Trenčíne 

Vlastný zdroj z fondu reprodukcie:       516 tis. Sk 
Nákup tlačiarní ku spracovaniu zbierkových predmetov  

      v programe CEMUS         226 tis. Sk 
Nákup diaprojektoru            32 tis. Sk 
Nákup klimatizačných jednotiek (defenzory)       163 tis. Sk 
Kamerový systém – obrazová galéria Ilešházyovcov        95 tis. Sk 

 
Hornonitrianske osvetové stredisko       +  1 050 tis. Sk 

Zdroj TSK:            + 1050 tis. Sk 
Prístavba  kultúrno-spoločenského centra  - rozšírenie      + 1 000 tis. Sk 
Stavebný dozor pre prístavbu kultúrno-spoločenského centra   +     50 tis. Sk 

     
Vlastný zdroj z fondu reprodukcie:      286 tis. Sk 

Stavebný dozor pre prístavbu kultúrno-spoločenského centra 249 tis. Sk 
Autorský dozor pre prístavbu kultúrno-spoločenského centra   37 tis. Sk 

 
 
 
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici  

Vlastný zdroj z fondu reprodukcie:     79 tis. Sk 
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Nákup zvukovej aparatúry      34 tis Sk 
Nákup kopírovacieho stroja        45 tis. Sk 

 
Trenčianske osvetové stredisko                128 tis. Sk 

Vlastný zdroj z fondu reprodukcie: 
Nákup počítačov                           128 tis. Sk 

 
Považská knižnica v Považskej Bystrici 
      Zdroj TSK:  
 Nákup knižničného programu           -140 tis. Sk 
 PD rekonštrukcie knižnice                               + 140 tis. Sk 
 
 
Viď príloha č. 11 
 
 
09 Vzdelávanie         - 771 tis. Sk 
 

� Rozpočtové organizácie      - 857 tis. Sk 
 
 Gymnázium Partizánske – upresnenie  výsledku VO   - 3 326 tis. Sk 
         a) PD rekonštrukcia vykurovacej sústavy   -     326 tis. Sk 
         b) rekonštrukcia vykurovacej sústavy    -  3 000 tis. Sk 

 
 

Gymnázium Ľ. Štúra  Trenčín     +   346 tis. Sk 
 a) ŠJ, krájač zeleniny s príslušenstvom   +   346 tis. Sk 
 
 Gymnázium V.B.Nedožerského Prievidza    + 2 100 tis. Sk 
 a) Rekonštrukcia strechy na pavilónoch C,D,F,ŠJ,TV  + 2 100 tis. Sk 

 
Stredná priemyselná škola  Dubnica nad Váhom   +    300 tis. Sk 
 a) PD na rekonštrukciu elektroinštalácie    +    300 tis. Sk 
 
Gymnázium Dubnica nad Váhom     +      60 tis. Sk 
 a) Inštalácia zariadení pre bezpečnú prevádzku kotolne       +      60 tis. Sk 

 
 
Obchodná akadémia  Prievidza     -     350 tis. Sk 
           a) Vzduchotechnika do telocvične    -     350 tis. Sk 
     Nebude sa realizovať. 

 
Obchodná akadémia  Milana Hodžu Trenčín   +      13 tis. Sk 
 a) Regulátor plynu v súlade s projektom   +      13 tis. Sk 
 
Viď. príloha č. 6 

 
 

� Príspevkové organizácie       - 286 tis. Sk 
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Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu Prievidza  - 795 tis. Sk 
Zdroj TSK:     
 Prevádzkové stroje pre ŠJ   -730 tis. Sk 
     Pračka na 8 kg pre DM   -  65 tis. Sk 

 
Vlastný zdroj z fondu reprodukcie:              5 705 tis. Sk 
  Prístupový chodník a jeho zastrešenie     540 tis. Sk 

Rekonštrukcia sociálych zariadení  pri telocvični     570 tis. Sk 
 Rekonštrukcia vzduchotechniky A-klub    700 tis. Sk 
 Rozvody studničnej vody do WC      350 tis. Sk 
 Rekonštrukcia vzduchotechniky v cukrárskej výrobni     350 tis. Sk 
 Oplotenie areálu školy      400 tis. Sk 
 Prevádzkové stroje pre ŠJ      730 tis. Sk 
            Rekonštrukcia vzduchotechniky v ŠJ            1 500 tis. Sk 
 Pračka na 8 kg pre DM                   65 tis. Sk 
 Rekonštrukcia okien v telocvični a škole I. etapa     500 tis. Sk 
 

Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu Púchov           -1 000 tis. Sk 
Zdroj TSK:       - 1 000 tis. Sk  
       Vybavenie učebne kaderníckych a ost. služieb  - 1 000 tis. Sk 
 
Vlastný zdroj z fondu reprodukcie       1 999 tis. Sk 
       Vybavenie učebne kaderníckych a ost. služieb       1 000 tis. Sk 
        Osobný automobil            999 tis. Sk 
 

Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu Trenčín   - 350 tis. Sk 
   Zdroj TSK:              -  350 tis. Sk 

Prevádzkové stroje pre ŠJ     -  350 tis. Sk 
   
 Vlastný zdroj z fondu reprodukcie:    1 731 tis. Sk 

Prevádzkové stroje pre ŠJ       350 tis. Sk 
 Priečka na učebni č. 14        150 tis. Sk 
 Klimatizácia učební č. 7,12        300 tis. Sk 
  Technologické a didaktické zar. Laboratórne učebne  893 tis. Sk 
 Podstavec pod konvektomat             38 tis. Sk 
 

Združená stredná odborná škola Púchov         
Vlastný zdroj z fondu reprodukcie:    212 tis. Sk 
      Doplnenie regulácie a merania vykurovania Kolonky 192 tis. Sk 
      Vybudovanie kotolní na Kolonke (stavebný dozor)        20 tis. Sk 

 
Združená stredná škola obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom     

Vlastný zdroj z fondu reprodukcie:    790 tis. Sk 
  Interaktívna tabuľa pre skupinovú výučbu  100 tis. Sk 
  Presklenie balkóna a vybudov. Študovne (Weiseho)690 tis. Sk 
 
 
 
Združená stredná škola  Myjava       + 590 tis. Sk  
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Zdroj TSK:         Rekonštrukcia kotolne Ul. M. Uhra + 590 tis. Sk   
   
Združená stredná škola obchodu a služieb Handlová    -243 tis. Sk 
            Zdroj TSK:  

učebná pomôcka – navíjačka cievok   - 243 tis. Sk 
 
 Vlastný zdroj z fondu reprodukcie:    -    67 tis. Sk 
 Učebná pomôcka – navíjačka cievok     183 tis. Sk 
 Vybudovanie dvojgaráže    - 250 tis. Sk 

 
Združená stredná škola  elektrotechnická Stará Turá    + 1 100 tis. Sk 
 Zdroj TSK:               + 1 100 tis. Sk 
            PD Rekonštrukcia priestorov - sťahovanie         +    100 tis. Sk 
                       Rekonštrukcia priestorov realizácia – sťahovanie + 1 000 tis. Sk 
                         
Združená stredná škola stavebná Prievidza         + 160 tis. Sk 

  Zdroj TSK:             + 160 tis. Sk 
 Škrabka na zemiaky, pracovné stoly, drezy      + 160 tis. Sk   

 
Spojená škola s organizačnými zložkami  Partizánske    -     81 tis. Sk 

Zdroj TSK:              -   81 tis. Sk 
Rekonštrukcia kanalizácie     +    9 tis. Sk 

      Prevádzkové zdroje pre ŠJ    -   90 tis. Sk 
 
Vlastný zdroj z fondu reprodukcie:             1 870 tis. Sk 
 Rekonštrukcia kanalizácie + lapol (havárie)  350 tis. Sk 
 Prevádzkové zdroje pre ŠJ      90 tis. Sk 
  

PD rekonštrukcia priestorov – sťahovanie    100 tis. Sk 
            Rekonštrukcia priestorov – sťahovanie             1 330 tis. Sk 
 

Spojená škola Bánovce nad Bebravou      -  800 tis. Sk 
Zdroj TSK:               - 800 tis. Sk 

Prevádzkové stroje (učebné pomôcky)    - 800 tis. Sk 
 
Vlastný zdroj z fondu reprodukcie:       800 tis. Sk 

Prevádzkové stroje (učebné pomôcky)     800 tis. Sk 
 

 
Stredné odborné učilište Juraja  Ribaya Bánovce nad Bebravou   +   175 tis. Sk 

Zdroj TSK:               + 175 tis. Sk 
Kamerový systém v budove školy   +140 tis. Sk 

    Ochranná maska pre odbor lakovník   +  35 tis. Sk 
 

Stredné odborné učilište strojárske a elektrotechnické Dubnica nad Váhom + 1 488 tis. Sk 
Zdroj TSK:          + 1 488 tis. Sk 

  Rekonštrukcia podlahy v telocvični  + 1 488 tis. Sk 
 
           

  Vlastný zdroj z fondu reprodukcie:         112 tis. Sk 
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Rekonštrukcia podlahy v telocvični                     112 tis. Sk 
 

Stredné odborné učilište Prievidza, Ul. Falešníka     - 470 tis. Sk 
 Zdroj TSK:       - 470 tis. Sk 
     PD Komplexná dostavba areálu školy  - 470 tis. Sk 
       

Vlastný  zdroj z fondu reprodukcie      470 tis. Sk 
     PD Komplexná dostavba areálu školy                        470 tis. Sk 

 
Stredné odborné učilište odevné  a textilné Trenčín     - 100 tis. Sk 
  Zdroj TSK:       - 100 tis. Sk 
  Rekonštrukcia a prístavba SOU odevné a textilné - 100 tis. Sk 
 
             Vlastný zdroj z fondu reprodukcie                  150 tis. Sk 
  Rekonštrukcia a prístavba SOU odevné a textilné     150 tis. Sk 
 
Stredné odborné učilište  Nové Mesto nad Váhom 

Vlastný zdroj z fondu reprodukcie:  430 tis. Sk 
 Rekonštrukcia kanalizácie  430 tis. Sk 

 
Stredné odborné učilište  Prievidza, Ul. Vinohradnícka    + 100 tis. Sk 
 Zdroj TSK:       + 100 tis. Sk 
          PD Výstavba skleníkového hospodárstva  + 60 tis. Sk 
  PD  Regulácia vykurovania    + 40 tis. Sk 
 
Štátna jazyková škola Trenčín 

Vlastný zdroj z fondu reprodukcie:    150 tis. Sk 
 Nákup čistiacich strojov    120 tis. Sk 
 Košačka         30 tis. Sk 

 
Škola v prírode Kľačno 

Zdroj TSK:       - 60 tis. Sk 
  Konvektomat      - 60 tis. Sk 
 

Vlastný zdroj z fondu reprodukcie:     730 tis. Sk    
 PD rekonštrukcia kotolne    300 tis. Sk 

  Smažiaca panvica     150 tis. Sk 
  Konvektomat      280 tis. Sk 
 
Škola v prírode Patrovec 
 Vlastný zdroj z fondu reprodukcie     130 tis. Sk 
  PD Rekonštrukcia kotolne    130 tis. Sk 
 
Viď príloha č. 12 

 
� Financované  TSK Projekt SOU Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou     + 372 tis. Sk 

a) 5 % spolufinancovanie     + 372 tis. Sk 
           „Komplexná rekonštrukcia budov SOU Juraja Ribaya v Bánovciach nad Bebravou –  
            pilotnej školy Združenia automobilového priemyslu Slovenskej republiky pre vzdelávanie  
             zamestnancov do automobilového priemyslu“  
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10 Sociálne zabezpečenie        + 4 874 tis. Sk 
 

� Rozpočtové organizácie       +    850 tis. Sk 
 
Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb  Myjava      +    100 tis. Sk 

PD na vstup do zariadenia     - 150 tis. Sk 
PD rekonštrukcie práčovne   + 250 tis. Sk 
Rekonštrukcia bude realizovaná v roku 2008. 

 
Domov sociálnych služieb Adamovské Kochanovce     - 450 tis. Sk 

Osobný automobil         - 450 tis. Sk 
Automobil bol zakúpený v roku 2006 z dotácie od MPSVaR SR. 
 

DOMINO – Centrum sociálnej pomoci                        + 525 tis. Sk 
Meranie a regulácia vrátane montáže a revízií Plynová kotolňa Projektová dokumentácia 
rekonštrukcie plynovej kotolne bola vypracovaná v júli 2007 a je zaradená v zásobníku 
Operačnom programe „Budovanie sociálnej infraštruktúry podopatrenie 3.1.3. č. 2004 – 
OPZI-313-TN -0097/3. Do doby realizácie tohto projektu je potrebné vykonať v súlade 
s hodnotením odbornej skúšky revízneho technika z 10.11.2006  rekonštrukciu plynovej 
kotolne v uvedenom objeme                    + 450 tis. Sk 

            Zdvíhacie zariadenie               +   75 tis. Sk 
 

DEMY Domov sociálnych služieb Trenčín              +   50 tis. Sk 
Na základe kontroly Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorý kontrolou zistil  
nedostatky, je potrebné vykonať stavebné úpravy šatne zamestnancov stravovacej 
prevádzky. 

 
 
Domov sociálnych služieb  Zemianske Podhorie          +  135 tis. Sk 

Počítačová sieť           +   35 tis. Sk 
Projektová dokumentácia              + 100 tis. Sk 
 na zateplenie povalových priestorov DSS Zemianske  Podhorie. Zateplenie   
 povalových priestorov nerieši projektová dokumentácia OP ZI        
 „Rekonštrukcia DSS  Zemianske Podhorie so zateplením, výmenou okien,   
odvlhčením a opravou fasády“  

 
Humanity – Centrum sociálnej pomoci Veľká Lehôtka          + 490 tis. Sk 
            Zakúpenie konvektomatu a smažiacej plynovej panvice    + 490 tis. Sk 
 
Viď príloha č. 8 
 
 

� Financované TSK – Projekty EÚ                   + 4 024 tis. Sk 
 

a) Domov sociálnych služieb  Dolný Lieskov 
„ Prístavba pavilónu pracovnej terapie.“     +   709 tis. Sk 
-  5% spolufinancovanie TSK                  + 154 tis. Sk 
-  ďalšie výdavky TSK na projekt   + 460 tis. Sk 
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    Stavebný dozor       +   95 tis. Sk 
 
                   Na kontrolnom dni stavby dňa 5.4.2007 vyplynuli z požiadaviek naviac práce 
                    týkajúce sa odvedenia dažďových vôd a regulácie kúrenia riešené iným spôsobom ako   
                   bolo uvedené v PD a dohodnuté v zmluve.  Výdavky za práce naviac hradí TSK. 

 
 b) Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Dubnica nad Váhom    +   308tis. Sk 

                „Humanizácia životných podmienok a skvalitnenie poskytovaných služieb sociálnej    
                starostlivosti v Domove dôchodcov – Domove sociálnych služieb Dubnica nad Váhom“ 

     - 5 % spolufinancovanie TSK   + 216 tis. Sk 
     - ďalšie výdavky TSK na projekt   +     5 tis. Sk  
        Neuznané výdavky MVaRR SR, hradí TSK 
     -  Stavebný dozor                +    87 tis. Sk 
 
c)  Domov sociálnych služieb Púchov Nosice        + 548 tis. Sk 

                „Centrum výchovy pre deti s hendicapom“ 
     -  5 % spolufinancovanie TSK   + 400 tis. Sk 
     - Stavebný dozor     + 148 tis. Sk 
 
d) Centrum sociálnych služieb Trenčín – Juh        + 2 459 tis. Sk 

               „Trvalo udržateľné zvýšenie alokatívnej efektívnosti Centra sociálnych služieb  
               v Trenčíne“ 

     -  5 % spolufinancovanie TSK   + 624 tis. Sk 
     -  Stavebný dozor     + 185 tis. Sk 
     -  ďalšie výdavky TSK na projekt   + 719 tis. Sk 
         Spracovaná PD v roku 2004 bola na základe cenníkov cenovej relácie roku 2004.  
         Táto čiastka je zvýšením na cenovú úroveň roku 2007, hradí TSK. 
      -  Nepredvídané práce oproti PD   +   931 tis. Sk, hradí TSK 

 
 

 
3.    FINANČÉ OPERÁCIE                        +  15 707 tis. Sk 
 
 
3.1. Príjmy                       +   15 707 tis. Sk
   

� Zostatky z minulých rokov            +          365 tis. Sk 
      Gymnázium Nováky          4 tis. Sk 
      Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín               200 tis. Sk 
      Stredná priemyselná škola Myjava           117 tis. Sk 
      Združená stredná priemyselná škola  Nové Mesto nad Váhom    44 tis. Sk 

 
     

�  Prevody z rezervného fondu              -  116 925 tis. Sk 
 
Zníženie oproti schválenému rozpočtu na  88 330 tis. Sk, pričom  
zostatok rezervného fondu bude  vo výške 50 001 tis. Sk 
 
� Návratný zdroj financovania - úver                                    + 132 267 tis. Sk  
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Čerpanie finančných prostriedkov z úveru vo výške 300 000 tis. Sk, s možnosťou 

čerpania v roku 2007 a 2008, na krytie  schodku  kapitálového rozpočtu nakoľko 
nepostačujú zdroje z  prebytku bežného rozpočtu a prostriedkov rezervného fondu pri 
zachovaní jeho zostatku vo výške 50 001 tis. Sk 
 

Účel úveru je na kapitálové výdavky „Administratívna budova TSK“ s dobou 
splatnosti do 15 rokov bez zriadenia zabezpečovacích inštitútov. 
 
 

        

 
 
 


